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 מונד-המועצה המקומית תל
 4/2019מכרז מס' 

 תוכן עניינים
 
 

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 

 (1מסמך א)    –      .תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 (2מסמך א)    –      .נוסח ערבות בנקאית למכרז 

  
 הצהרת המשתתף –מסמך ב' 

 
 הצעת המשתתף – 1מסמך ב' 

 
 תנאים כלליים. –צרופה ג' 

  
 כתב כיסוי. –צרופה ד' 

 
 אש רכוש. –צרופה ה' 

 
 צד שלישי. -צרופה ו'

 
 אחריות מעבידים.  –צרופה ז' 

 
 אחריות מקצועית –צרופה ח' 

 
 תאונות אישיות. –צרופה ט' 

 
 ביטוח אלקטרוני. -צרופה י'

 
 ביטוח נאמנות. –פה י"א צרו
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 הזמנה להציע הצעות  -מסמך א'
 ביטוחי המועצה

 
 כללי .1

 
"( מבקשת בזאת לקבל הצעות לעריכת ביטוחי המועצההמועצה המקומית תל מונד )להלן: "

"( או לכל מועד המכרז)להלן: " 31/03/2020ועד ליום  01/04/2019שמיום המועצה לתקופה 
 דין ומסמכי המכרז.  נדחה אחר בהתאם להוראות כל

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 
 רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בתנאים המצטברים שלהלן:

 
חברות ביטוח המורשות כחוק לעסוק בביטוח כללי המחזיקות ברישיון כדין לעסוק  .2.1

סוכני ביטוח )בשם חברות ביטוח  אובביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר 
 ים דלעיל(, אשר בידם רישיון לסוכן מורשה בענף הביטוח הכללי.העומדות בתנא

 
 על סוכן הביטוח לצרף העתק רישיון לסוכן מורשה כמבוקש.

 
 2017על סוכן הביטוח המציע בשם חברת הביטוח להיות בעל מחזור הכנסות שנתי בשנת  .2.2

 לפחות. ₪  1,000,000של  2018או 
 

 ר.יש לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמו
 

הסוכן רשאי להגיש הצעה אחת בשם מבטח אחד ובמידה ותהיה חריגה מכך, תפסלנה 
 הצעותיו של המציע

 
בנוסח המצ"ב למסמכי  ₪ 55,000בסך של צרף ערבות בנקאית להבטחת הצעתו במכרז  .2.3

 להלן. 5.5.4מכרז זה בהתאם להוראות  סעיף 
 

 ( בדיוק.2יש לצרף ערבות בנקאית מקור בנוסח מסמך א')
 

 ₪.  600 כש את מסמכי המכרז בסך שלר .2.4
 

 יש להציג קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 
 

 תנאים כלליים להזמנה לקבלת הצעות .3
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה שאיננה כוללת את כל הכיסויים  .3.1
 )פוליסות( המפורטים בתנאי המכרז. 

 
או המשנה ו/או גורעת ו/או מתנאי הרשות בידי המועצה לפסול כל הצעה הסוטה ו/ .3.2

 המכרז.
 

פרמיות הביטוח יחושבו שנית ע"י המועצה או נציגיה, עפ"י המיונים שהוגשו ע"י המציע  .3.3
 וחישוב זה יהיה הקובע לעניין תשלום דמי ביטוח.

 
אין המציע רשאי לבצע שינויים בהיקף הכיסוי ו/או בסכומי ההשתתפות העצמית  .3.4

 ך עילה לפסילת הצעתו.ובמידה ויעשה כך, תהיה בכ
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 על מסמכי ההצעה להיות מוגשים באישור ובחתימת המבטחים. .3.5

 
למען הסר ספק, הסוכן הנו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א  .3.6

– 1981 . 
 

על המציע לפרט הצעתו בדף ריכוז פרמיות שבמפרט עפ"י סעיפי המשנה שבו, לכל ענפי  .3.7
 על כתב הכיסוי. הביטוח וכן, לצרף חתימה 

 
הזכות בידי המועצה לגרוע ביטוחים ו/או להוסיף ביטוחים, הכל עפ"י העניין וצרכי  .3.8

המועצה. במקרה כזה יחולו התעריפים, המיונים והתנאים הכלליים לביטוחים 
 הנוספים.

 
 
 אופן בחירת ההצעה הזוכה .4

 
 והערכתן ייעשה בשני שלבים כדלהלן: ההצעותהליך הבחינה של  .4.1

 
הביטוח של המועצה יבדקו את התאמת הפוליסות המועצות לדרישות יועצי  .4.1.1

המועצה. מובהר כי וועדת המכרזים ו/או יועצי הביטוח יוכלו לאשר חריגות 
מדרישות המועצה ובלבד שהחריגות אינן מהותיות לדעתם של היועצים או לדעת 

  .וועדת המכרזים או במקרה שאין מניעה לקבל את החריגה הגם שהיא מהותית
 

בשלב השני תבחן הצעת המחיר )הפרמיה הכוללת( המוצעת על ידי המשתתף  .4.1.2
 שהצעתו אושרה על ידי וועדת המכרזים כאמור לעיל.

 
 : תנאים נוספים .4.2

 
המועצה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, בפרט אך לא רק, כאשר  .4.2.1

ע בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה תקציבית וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצ
המחיר הנמוך ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כן רשאית 
המועצה להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן לבחור כזוכים 
חלופיים את המציעים אשר הגישו את ההצעות שדורגו במקום השני והשלישי. 
ההתקשרות עם זוכה חלופי תתבצע במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש 

 קשרות עם הזוכה שקדם לו.ההת
 

 המועצה שומרת על זכותה, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: .4.2.2
 

לקיים הליכי הבהרות עם חלק או עם כל המתמודדים במכרז,  .4.2.2.1
במקביל או בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם, לרבות בקשה לתוספות, 

 הבהרות, וכיו"ב להצעותיהם.
מידע אשר נשמט או מידע להוסיף, לבקשת מציע או משתתפים,  .4.2.2.2

נוסף או מסמכים נוספים ו/או לגלות פרטים מלאים או מדויקים 
 יותר;

לבדוק ממקורותיה או בכל דרך שתבחר, אמיתות כל מידע שימסור  .4.2.2.3
מציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבוא בדין ודברים עם 

 אישים וגופים אשר המציע ציין, כי הוא קשור עימם. 
לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים למכרז ולהודיע על כך לשנות ו/או  .4.2.2.4

 למתמודדים במכרז, טרם בחירת הזוכה;
 

לאחר קביעת הזוכה, רשאית המועצה לבוא עימו בדברים במטרה לשפר את  .4.2.3
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 הצעתו.
 

המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית שלא לבחור בהצעה הזולה  .4.2.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה. המועצה

והמוחלט, לדחות את כל ההצעות אם לא מצאה מציע שהצעתו ראויה לזכות 
 במכרז.

 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  לאפשר למציע  .4.2.5

אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, 
המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י המועצה וכל המהווה תנאי מוקדם, להשלים 

 עוד ההשמטה אינה מהווה פגם מהותי בהצעה.
 
 אופן הגשת המכרז .5

 
המציע מתחייב בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות הפיזיים, הדרושים  .5.1

להם לצורך חישוב סכומי הביטוח, על חשבונו, ולא תתקבל כל טענה של תיאור מטעה 
 או לא מדויק.

 
ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז המפורטים במסמכי המכרז כשכל עמודיהם  .5.2

 חתומים בחתימה וחותמת המציע, לרבות מסמכי שינויים ו/או הבהרות, אם יהיו.
 

 . 1על המציע למלא את הצעתו לדמי הביטוח הנדרשים על ידו בטבלה שבמסמך ב' .5.3
 

שרות, באותם תנאים, המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להאריך את ההתק .5.4
 30)שלוש( שנים, וזאת על ידי מתן הודעה בת  3לתקופות נוספות, עד לתקופה כוללת של 

ימים מראש לזוכה )הארכה זו כפופה להסכמת המבטח ובתנאי שלא היו שינויים 
 מהותיים בפוליסות הביטוח ו/או צרכי המועצה(.

 
בכתב, בצירוף כל המסמכים המעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים למסור את הצעתם  .5.5

 הנדרשים במעטפה סגורה ובה יהיו כלל המסמכים הבאים:  
 

 לעיל. 2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.5.1
 

של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המועצה  מלאסט  .5.5.2
 בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע. 

 
, 1976-ם ציבוריים  התשל"וכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופי .5.5.3

 דהיינו:
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי  .5.5.3.1
הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 

חוק  -)להלן  1977התשל"ז פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 
השומה מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד 

על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 
 מע"מ.

המצורף להזמנה  (1מסמך א)תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בנוסח  .5.5.3.2
 להציע הצעות. 

 
ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף  .5.5.4

ים שיחמ)₪  55,000( בדיוק בסך של 2במכרז, לפקודת המועצה בנוסח מסמך א')
 את להבטחת הצעתו במכרז.וז 201930.6.ם בתוקף עד ליו(,  ₪ אלף וחמש 
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 מובהר כי: 

וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת 
הארכת הערבות כנדרש -והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. 
 

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה 
 עומדת בתנאי מכרז זה.

 
וועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון, כולה 

 או חלקה, במקרים הבאים:
 

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון  .5.5.4.1
 א. להגשת הצעות, בכל דרך שהי

כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר  .5.5.4.2
 ניקיון כפיים.

כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע  .5.5.4.3
 מהותי לא מדויק. 

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי  .5.5.4.4
 ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 
גרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה והכל מבלי ל

עקב מעשים כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה 
 אישית ו/או המחאת עסק ערב.

 
משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה 

 לי הצעתו.במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשו
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה מטעם זה 
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; 
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

 הנתונים המפורטים בה. 
 

ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או  המועצה
פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת נסיונו 

 הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון. 
 

 מועד אחרון להגשת הצעות ושאלות הבהרה .6
 

 .12:00שעה  20193.10.חרון להגשת ההצעות הוא ועד האהמ .6.1
 

את ההצעות על כל נספחיהן יש להכניס לתיבת המכרזים של המועצה, במשרדי המועצה,  .6.2
"הצעה לעריכת ביטוחי מועצה מקומית תל מונד במעטפה סגורה הנושאת את הציון 

 ".4/2019מכרז פומבי מס' 
 

אמות בין הוראה אחת להוראות ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי הת .6.3
המכרז לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן 

לדוא"ל:  3.3.2019, וזאת לא יאוחר מתאריך בקובץ וורד בלבד עליו להודיע על כך בכתב
liat_b@tel-mond.muni.il. 

 

שאלו או שינויים במכרז הכל המועצה תוציא באופן מסודר לפי הצורך מענה לשאלות שיי .6.4
לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל מסמך שיפורסם על ידי המועצה נשוא המכרז יהווה חלק 
בלתי נפרד ממנו ויצורך להצעה כשהוא חתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת 
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 המציע. 
 בעלות במסמכים  .7

 
ולשם כך מכרז זה הינו קניינה של המועצה והוא נמסר רק לשם הכנת הצעה והגשתה,  .7.1

 בלבד, ואין להעתיקו או לצלמו בכל דרך שהיא או לעשות בו כל שימוש.
 

בעצם השתתפות בהליך מכרז זה, מתחייב כל מציע שקיבל את מסמכי המכרז לידיו,  .7.2
ללא הגבלה בזמן, כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד, וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא 

ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי מכרז  ולא ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו, או
 זה כל ידיעה, מידע או מסמך שהגיע אליהם במהלך המכרז או כל עניין הכרוך בו.

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .8

ימים לכל היותר,  7מציע אשר קיבל הודעה על זכייתו במכרז, ימציא למועצה, בתוך  .8.1
 ב כיסוי זמני של המבטחים  אישור כי הביטוחים נכנסו לתוקפם, באמצעות כת

  

לעיל, תוך התקופה האמורה   10.1לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .8.2
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו 
ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת 

גרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות מבלי ל
הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל 

פי -פי המכרז ו/או על-מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על
 כל דין.

שתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המ .8.3
 את ערבות המכרז.

 
 שונות .9

ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המועצה תוכל  90כל הצעה תעמוד בתוקף 
 ימים נוספים. 30-לדרוש את הארכת תוקף ההצעה )כמו גם ערבות המכרז( ב

 
 בכבוד רב, 

 
    שמואל סיסו,

 ראש המועצה המקומית תל מונד                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1מסמך א)
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 חתימה+ חותמת __________________

 ת צ ה י ר   
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה ל
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1

( בעקבות פרסום מס' המועצה"המבקש להתקשר עם מועצה מקומית תל מונד )להלן: "
ך/ת לתת תצהיר זה בשם "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמהמכרז" - )להלן ____________

 המציע.
ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן  1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
לה וכי תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים א –

 אני מבין/ה אותם.
ב לחוק( המשתתף לא הורשע 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, ( או31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט 2לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02שנעבר לאחר יום 

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 
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 חתימה+ חותמת __________________

 (2מסמך א)
 

 לכבוד
 המועצה המקומית תל מונד

 ערבות בנקאית הנדון:

 

 -_________________  מספר זיהוי ____________________ )להלן  קשתפי ב-על
חמישים וחמש ) ש"ח  55,000  "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשים"

שקלים חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' אלף 
 ידכם.  -שפורסם על  4/2019

ימים מיום דרישתכם בכתב  7ים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך אנו מתחייב
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 המבקשים.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
פיה, -שפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלפיה בהליך מ-על

 תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך 

 הכולל הנ"ל.
 

 ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזר
 

 ועד בכלל.  30.6.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 30.6.2019דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30.6.2019לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ,רב   בכבוד

        _____________________ 

     
 )בנק(         
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 חתימה+ חותמת __________________

 מסמך ב' 
 לכבוד

 מועצה מקומית תל מונד
 

 ג.א.נ., 
 

 הצהרת המציע    -   4/2019מכרז פומבי מס'  הנדון:
 

אנו, הח"מ, עיינו בקפידה בתנאים המפורטים בחוברת המכרז, על כל חלקיו ונספחיו, אשר  .1
 ו זו, ואנו מסכימים בזה לכל אחד מן התנאים.מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנ

פי תנאי המכרז, -להצעתנו זו מצורפת חוברת המכרז בשלמותה, חתומה וממולאת על ידינו על .2
 פי תנאי המכרז.-ביחד עם כל המסמכים המתחייבים על

 ייכנסו הביטוחים לתוקפם. 01/04/2019אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי ביום   .3

ו כי עלינו להגיש הצעה מלאה ביחס לכל אחת מהחלופות המתבקשות ע"י ידוע והובהר לנ .4
המועצה וביחס לכל רכיב שנכלל בכל אחת מהחלופות. ידוע לנו כי הצעה שלא תהיה שלמה 

 עלולה להיפסל ולא תובא לדיון.  –או תכלול הסתייגויות 

עתנו זו עונה אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, והצ .5
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן 
האישורים והמסמכים הנדרשים, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. ידוע לנו כי 
לוועדת המכרזים שמורה הזכות לדרוש מאיתנו להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף אשר יידרש 

 ינו, ניסיוננו, מומחיותנו וכו'. להוכחת כשירות

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין עריכת הביטוחים מעבר לסכום הנקוב על  .6
 ידינו בהצעתנו. 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: .7
 

 פרטי המציע 
 

 _______________שם המציע: __________________________________ח.פ. _
 

 מספר טלפון:_______________________
 

 מספר פקס':_______________________
 

 
 פרטי החותם מטעם המציע 

 
 שם פרטי ________ משפחה___________ ת.ז. ___________ תפקיד ___________

 
 __________תאריך: _______________                             חתימה + חותמת :  _____

  
 אישור עו"ד 

ח.פ.       אני הח"מ ______________ עו"ד של 
___________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על 

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות  הצהרה זו ה"ה ___________________
ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי 

 על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 

_____________________                                                      ________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                     תאריך
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 חתימה+ חותמת __________________

 טופס  הגשת  הצעות
****************** 
 מונד -המועצה המקומית תל 

 לשנה – 1/04/19תקופת ביטוח 
 

  פרמיה ברוטו דמים פרמיה נטו מיון סוג  הביטוח
 

 ד. אשראי
 תש' 8

 תש' 8-סה"כ ב
 לאחר החודש 

 השני
 

 אש מורחב
 
 
 
 
 

      

 
 שלישי-צד
 
 
 
 

      

 
 אח' מעבידים

 
 
 
 

      

 
 אח' מקצועית

 
 
 
 

      

 
 תאונות אישיות

  
 
 
 

      

 
 אלקטרוני

 
 
 

      

 נאמנות
 
 
 
 

      

 
 

    
 סה"כ

  

 
 

 תאריך _____________   חתימת המבטח __________________
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 חתימה+ חותמת __________________

 

 

 מסמך ג'

 תנאים  כלליים  רשויות
 
 

 וטח בכל הפוליסות העסקיות )אלא אם פורט אחרת(.שם המב
 
מונד ו/או עמותות בחסות הרשות המקומית ו/או מפעילי חוגים ו/או -מועצה מקומית תל .1

גופים נספחים ו/או חברות בת ו/או החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בית הקשיש ו/או 
 ו/או מדינת ישראל,

 "המבוטחים"(. –כל גוף וזיקתו  )להלן  
 

 לעניין מכרז זה יכלול את הגופים הבאים: שם המבוטח 
 

 מונד ו/או :-מועצה מקומית תל  א. 
  
 .חברות עירוניות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות של הרשות ב. 

 
 עמותות אשר: ג. 

 
מחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים ע"י הרשות ובהם יו"ר  .1ג/  
 תה.העמותה ו/או גזבר העמו   
 מחצית או יותר מתקציב העמותה ממומן ע"י הרשות. .2ג/  

 
 גופים משפטיים של הרשות יש חובה לבטחם. ד. 

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

 
 גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילידים שאינם "ברי רישום". ו. 

 
 ידה בה חייבת הרשות על פי כל דין לבטחם ו/או את הג"א ומל"ח ופס"ח במ ז. 
 ציודם.  

 
שם המבוטח מורחב לכלול גם את מדינת ישראל ו/או משרד הרווחה והשירותים  ח.

החברתיים ו/או המשרד לבטחון פנים כמבוטח נוסף, בגין זיקתם ברכוש 
 או מימונו. המבוטח

 
 . הרשותעובדי הרשות , ראש הרשות וסגניו , חברי מועצת   ט.

 
 

כל הנ"ל עפ"י זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות  
 שנערכו ע"י אחרים. 

 
במידה וקיים ביטוח לגופים כמפורט לעיל, יחול הביטוח הרשות המקומית כרובד שני,  
 לגבי הביטוחים הספציפיים הקיימים לגבי אותם גופים. 
 סתירה עפ"י כל דין ו/או התחייבות חוזית של הרשות.תנאי זה יחול רק אם לא קיימת  

 
הרשות תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים  
 בהגדרת המבוטח דלעיל, בהודעה בכתב שתימסר למבטח. 

 
 
 מונד  -מועצה מקומית תל  שם המבוטח הראשי : .2

 לכל מבוטח אחר. מו"מ כי זכויותיו של המבוטח הראשי קודמות 
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 חתימה+ חותמת __________________

מינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים ייעשה בתאום עם המבוטח ומתוך רשימה  .3
 מוסכמת.  השמאי ימציא למבוטח העתק מכל דו"ח ו/או מסמך אשר יישלח למבטח. 

 
 
 המבטחים מצהירים,  כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים הרלוונטיים   .  4

לו על עצמם והם מוותרים על כל טענה שיכולה להיות להם בקשר להתחייבויות שקיב
 לכך.

 
החברה מוותרת על זכות השיבוב נגד המבוטח ו/או עובדי המבוטח ו/או כל אדם  .5

שבשירותו של המבוטח, חברי ההנהלה של המבוטח, בעלים של רכוש המוחזק בידי 
ובלים עמם אין כלפיהם , גופים, אשר לפי תנאי ההתקשרות המקו/או בר רשות המבוטח

שיבוב, כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר בכתב )לפני קרות  זכות 
 וכן כנגד: מקרה ביטוח( על זכות השיבוב כלפיו

 
חברות בנות, שלובות וקשורות למבוטח ו/או עמותות הקשורות תאגידים עירוניים,  .א

 למבוטח.
 ורים ו/או מלווים.מתנדבים ו/או נציגי שכונות ו/או סיירות ה .ב

 
של  אי קיום תנאי כלשהו בתום לב ע"י אחד המבוטחים בפוליסות, לא יפגע בזכויותיהם  .6

 המבוטחים האחרים ובתנאי שהמבוטחים האחרים לא ידעו על אי קיום תנאי הפוליסה. 
 
בכל מקום בו קיימת בפוליסות התייחסות ל"ידיעת המבוטח", "הוראות המבוטח",  .7

בוטח", יראו "ידיעה", "הוראה", ו"כוונה" כזו כ"ידיעה", "הוראה", ו"כוונה" "כוונת המ
של המנהל הכללי ו/או מנהל הכספים ו/או היועץ המשפטי ו/או הגזבר האחראי 

 .לביטוחים
 
דרישות מיגון של המבטחים לפוליסות השונות יינתנו  רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת  .8

שמשו כתנאי לקיום חבות המבטחים בעת מקרה של המבוטחים אך בשום מקרה לא י
 ביטוח.

 
 מוצהר ומוסכם ולמען הסר ספק, כי הפוליסות של המבוטח במפרט זה אינן  א./7 
 כפופות לתשלום דמי ביטוח בגין החזרת סכום הביטוח לקדמותו. 
 החזרת סכום הביטוח ו/או גבולות האחריות ייעשו ללא חיוב דמי ביטוח.  

 
ירים, כי התנאים מופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר את מצבו של המבטחים מצה .9

המבוטח ובמקום שבו הוראות החוק ישפרו את מצבו של המבוטח יהיה רשאי המבוטח 
 לאמץ את הוראות החוק ביחס לעניין שבמחלוקת.

 
י תגמולי ביטוח בגין נזק עצמי ישולמו רק לאחר אישורם ע"י נציג המבוטח הראשי ו/או מ .10

 שימונה מטעמו.
 

המבטח יעמיד לעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה בגין תביעות פליליות ו/או חקירה  .11
פלילית המוגשות נגדם בקשר עם אירועים המהווים בסיס לתביעות אזרחיות כנגד 

שלישי ומעבידים(, -המבוטח והמכוסה בפוליסות החבויות של המבוטחים )פוליסת צד
$ בגין מוות ובלבד שלא יחול אם  100,000-$ ו 50,000ון ועד לסך זאת על בסיס נזק ראש

 מקרה הביטוח נגרם בכוונת זדון.
 

 זכויות המבטח לניצולת .12
 

מוסכם, כי ניצול זכויותיו של המבטח לניצולת כתוצאה ממקרה ביטוח, לא יפגע בניהול            
 עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.

 
 ביטוח חסר .13
 

ביטוח )ביטוח -וסכם ומוצהר, כי הביטוחים לפי הפוליסות שבמפרט אינם כפופים לתתמ 
חסר( והמבטח מוותר בזאת במפורש על כל טענה העומדת לו על פי דין ו/או מכל מקור 
אחר בקשר להתאמת סכומי הביטוח ו/או התאמת מחזורים ו/או התאמת שכ"ע ו/או 

 הגבלת הפיצוי ו/או השיפוי.
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איננו בא להגדיל את אחריות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח מעבר לסכומי  האמור לעיל 
 הביטוח הנקובים בפוליסה ו/או גבולות האחריות שבפוליסה.

 
 סעיף קביעת גובה הנזק .14
 

במקרה של חילוקי דעות בין המבטח למבוטח בדבר שיעור הנזקים שנגרמו באירוע  
לדרוש מן המבטח להעביר את חילוקי המכוסה על פי הפוליסה, יהיה רשאי המבוטח  
למומחה מוסכם שעליו יסכימו הצדדים וקביעתו  –הדעות ביניהם, בדבר שיעור הנזק  
  תהיה סופית לעניין שיעור הנזק שנגרם.  

 
 מקדמות .15
 

במקרה של נזק המכוסה במלואו או בחלקו עפ"י הפוליסה, תשלם החברה מקדמות      
 בשיעורים כלהלן:

 
 יום מיום האירוע. 14משיעור הנזק שאינו שנוי במחלוקת תוך  30% א.    

 יום מיום האירוע. 28משיעור הנזק שאינו שנוי במחלוקת תוך  30% ב.              
 ימים מקבלת דו"ח השמאות בחברה. 10יתרת הפיצוי תוך  ג.     

 
ת, אם בכל מקרה ביטוח אשר לפיו חלה על המבוטח יותר מהשתתפות עצמית אח .16

בפוליסות שונות ואצל אותו מבטח או באותה פוליסה בסוגי כיסוי שונים, תחול על 
 .המבוטח השתתפות עצמית אחת הגבוהה מביניהן

 
 תחולת החוק .17
 
ככל שיתחייב עפ"י  1981 –על מפרט הביטוחים הרצ"ב חל חוק חוזה הביטוח תשמ"א   

 טחים.הנסיבות והעניין, אלא אם הותנה אחרת לטובת המבו
 

 ביטול הפוליסות ע"י המבטחים .18
 

בניגוד לאמור בפוליסות הביטוח, ביטול פוליסות הביטוח ע"י המבטחים ייכנס לתוקף  
 יום לאחר שהמבטח הודיע על כך למבוטח. 90רק לאחר  

 
$ מעבר לתשלום ההשתתפות העצמית המוסכמת, תסתפק  1,000מו"מ כי בתביעות עד  .19

חים בדבר נסיבות האירוע וגובה הנזק בקבלות קניה ו/או החברה בהצהרת המבוט
 חשבונות תיקון.

  
מו"מ כי אם המבטח יחליט לתת הגנה משפטית מבלי לפגוע בזכויות ויקבע ע"י גורם  

מוסמך, כי אין המקרה מכוסה עפ"י הפוליסה, מתחייב המבוטח להחזיר למבטח את 
 ההוצאות שנשא בהן באותם מקרים שהוסכמו מראש.

 
בכל מקום שבו מנוסח המפרט ו/או הפוליסה ברבים או ביחיד תחייב הפרשנות  .20

 המשתמעת עפ"י נסיבות העניין.
 

המבטחים לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה בדבר אי חלות הפוליסה  .21
ירת בשל אי נקיטת צעדים ו/או קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות ו/או חוקים ו/או בח

 עובדים ו/או תקינות ציוד ומתקנים.
 

לא תהיה טענה של המבטחים בדבר הפקעת הכיסוי הביטוחי ו/או צמצום הכיסוי  .22
הביטוחי במקרה של קיום ביטוחים אחרים אצל מבטחים אחרים הנותנים כיסוי מלא 

 ו/או חלקי למקרה הביטוח.
 

לגביהם הנו ראשוני, המזכה מו"מ כי הביטוחים אצל המבטחים הנם פוליסות שהביטוח  
את המבוטחים במלוא השיפוי ולמבטחים תשמר זכות השיבוב ו/או דרישות ההשתתפות 

רק אם דרישה כזאת אינה סותרת כל מחוייבות של המבוטחים ו/או גופים הנכללים 
 בהגדרת שם המבוטח.

 
של יועצי יום מכניסת הביטוח לתוקף או הודעה  30הצעתו של המציע תהיה בתוקף עד  .23

 הביטוח, המוקדמת משניהם.
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יום נוספים בתנאים של  60-.      עפ"י דרישה מפורשת של המבוטחים יוארך תוקף הביטוחים ל24
 השנה שנסתיימה.

תשלום פרמיות הביטוח יבוצע עפ"י ההסדרים המוסכמים בין המבטח למבוטח. המבטח  .25
טח יורה למבטח בכתב והמבטח יזכה את המבוטח בתשלומי פרמיות עפ"י הפוליסה שמבו

לא יהא רשאי לזקוף פרמיות ביטוח, חלקן או מקצתן לפוליסות שהמבוטח לא הורה לו על 
כך בצורה מפורשת, מבלי לפגוע באמור לעיל, כאשר חובו של המבוטח מתייחס לפוליסה 
מסוג כל הסיכונים קבלנים או פוליסה לביטוח נושאי משרה, תהיה למבטח הזכות לבטל 

כמפורט לעיל ובמקרה כזה יכנס הביטול לתוקף לאחר רק בשל העדר תשלום, ליסה הפו
 יום ממועד ההודעה של המבטח.  90

 
למען הסר ספק ובניגוד לרשום בפוליסות, דמי הביטוח ישולמו עפ"י המוסכם בין המבטח  .26

 למבוטח ובהעדר הסכמה מפורשת, ישולמו תגמולי הביטוח כלהלן:
 

תשלומים שווים עד קבלת כתב כיסוי זמני  7-מדמי הביטוח המשוערים ב 75% .א
 לביטוחי המבוטח.

 יתרת התשלום תשולם עם קבלת פוליסות הביטוח המוסכמות. .ב
שעבורן לא לום, יהיה רק בגין אותן פוליסות ביטול פוליסות ע"י המבטח בשל אי תש .ג

 חרות.בוצע תשלום ולא יהיה ביטול גורף של פוליסות ביטוח א
תשלומים מיום תחילת הביטוח ייחשבו כתשלום במזומן ולא יחולו עליהם דמי  6 .ד

 אשראי.
 

 אח' צולבת .27
כאשר יותר מצד אחד או גוף אחד מהווה את "המבוטח", ייחשב כל אחד מהצדדים  
 כיחידה נפרדת וברורה. 

 
ה זו המילה "המבוטח" תחשב כמתייחסת לכל אחד מן הצדדים, כאילו הוצאה פוליס 
בנפרד לכל אחד מהצדדים האמורים והפוליסה תכסה את חבותו של כל אחד  
מהמבוטחים כנגד משנהו.  המבטח מסכים בזה לוותר על כל זכות של תחלוף או  
תביעה שיש לו או תהיה לו כנגד אחד מן הצדדים האמורים בגין מקרה ביטוח  
בסעיף זה, לא ייחשב  שבקשר אליו תוגש תביעה כלשהי. מוסכם בזה, שכל האמור 
 כהגדלת גבול אחריות המבטח מעבר לגבולות האחריות המפורטים בפוליסה. 
 רטה )יחסי(.-ביטול פוליסות ע"י המבטחים יהיה בחישוב פרו ד. 
קיזוז חובות יהיה מותר רק בגין פוליסה בה קיים חוב פתוח החורג מהסדר  ה. 

 ת.התשלומים ולא יהיה קיזוז גורף מפוליסות אחרו 
 

מו"מ כי במקרה של ביטול פוליסות ע"י המבטחים מכל סיבה שהיא, יהיה חישוב דמי  .28
 רטה(.           -הביטוח המוחזרים עפ"י חישוב יחסי )פרו

 
מו"מ כי בכל מקום שבו תהיה סתירה בין המפרט המוסכם לבין פוליסות הביטוח והרשימה  .29

 וסכם.שהוצאו ע"י המבטח יחול נוסחו של המפרט המ
 

רכוש של אתר -מו"מ כי כל שטח הרשות ייחשב כאתר אחד לעניין ההגדרה בפוליסת אש .30
 טבע.נזקי בכיסוי 

 
מוסכם ומובהר בזאת, כי סכום הביטוח כולל סכומי הביטוח על בסיס נזק ראשון בפוליסות  .31

 השונות, כפוף לקימום אוטומטי.
 

אישור להסכמתם לכל תנאי הפוליסה חתימת המבטחים על האישור המצ"ב, תהווה  .31
המצויינים במפרט, אלא אם, צרפו להצעתם הסתייגויות מפורטות מסעיף זה או אחר 

 במפרט.
 

במקרה וחברת הביטוח מחליטה להגיש תביעת שיבוב נגד צדדיים שלישיים, יהיה עליה  .33
 לתבוע גם את חלק המועצה )השתתפות עצמית( וכל הפסד אחר שנגרם לה.

 
 
 

 _____________תאריך                   ימת המבטח ____________________חת
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 מסמך ד'
 כ ת ב    כ י ס ו י

                                                           ****************** 
 
 
 
 

 אנו החתומים מטה ____________________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ,
 

מונד, עפ"י מפרט הביטוחים  -כי ניתן כיסוי ביטוחי למועצה המקומית תל  מאשרים בזאת,
 המצ"ב.

 
 

למשך שנה, לגבי כל ביטוחים  01/04/19 כתב הכיסוי מתייחס לתקופת ביטוח שתחילתה ביום
 המפורטים במפרט ו/או בכל הודעה אחרת המצ"ב.

 
 

רט המצ"ב, מהווים את כתב הכיסוי ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח כמפורט במפ
הפוליסות המלאות ותוקפן לא יפגע ו/או יוגבל במשך תקופת הביטוח, אם יוצאו מסמכי ביטוח 

 אחרים.
 
 
 
 
 
 

 ולראיה  באנו  על  החתום
 
 
 
 
 

 ________________  חברה לביטוח בע"מ                           תאריך ____________
 
 

  



 4/2019מכרז פומבי 
 יטוחב                                                                                                                                                     

 

17 
 חתימה+ חותמת __________________

 מסמך ה' 

 במפרט לביטוח אש מורח
 2016נוסח ביט 
 
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכללייםשם המבוטח         :     
 
 

 לשנה  -  01/04/19תקופת ביטוח       :     
 
 

, מתקנים, מאגרי מים, סככות, )לרבות תשתיותנכסי דניידא ונכסי דלא ניידא מהות הביטוח      :      
מתקני ספורט  עצים וצמחי נוי,צריפים, מבנים לשימור, גדרות, שערים, 

משחק ונופש, מתקני תאורה, לוחות פרסום, מנהרות, תחנות אוטובוס 
, פסלים, יצירות אומנות, מזרקות לרבות כאלה המוצבים וכן אנדרטאות

מכל סוג ותאור המשמשים לכל מטרה הקשורה ( תחת כיפת השמיים
לרבות ציוד לסוגיו, המשמשים את המבוטחים  ,לעיסוקם של המבוטחים

מקומית, ציוד בתי ספר וגני ילדים, מחשבים, מצלמות, כלי קודש, כרשות 
רכוש הג"א ומל"ח בהימצאו בכל מקום  לרבותכלי נגינה,  ,כלי עבודה

 בשטחי מדינת ישראל והשטחים שבשליטת צה"ל.
לרבות רכוש עמותות, עמותות נתמכות ע"י הרשות המקומית כולל  כל 

ד ומתקנים שמטיבם להימצא וציורכוש אחר באחריות הרשות המקומית, 
וכל רכוש אחר אשר המבוטח  תשתיות מוניציפליות וכד'מחוץ למבנים, 

עקב אובדן או נזק לאותו רכוש בכל הראשי יצהיר כי נגרם לו נזק כספי 
 .מקום בשטח מדינת ישראל

 
 

 ₪   M .136ס ך     סכום ביטוח         :
  

         M .8       ₪)תשתיות )נזק ראשון 
 

 כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.   
 
 

   , או סכום נמוך יותר, עפ"י הצעת המציעלרבות תשתיות, ₪ 45,000 השתתפות עצמית:
    

)שטח הרשות ייחשב  ₪ 50,000; מקסימום מהנזק 10%  –נזקי טבע 
 לאתר אחד(

 כמקובל  -רעש נזקי                                 
 

                
 כ ל ל י

 
 המבטח מוותר על זכות השיבוב כנגד הדיירים השונים.
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 הרחבות על בסיס נזק ראשון
 ביטוח(-)שאינן כפופות לתת

 
 

 כערכם בש"ח       
 
 )מו"מ כי סעיף זה כפוף לקימום  ₪   800,000    .       פ ר י צ ה1

 אוטומטי(            
 ₪   800,000    כל הסיכונים . 2
 
 ₪   400,000   נאיםלוחות חשמל וש .3
 
 מהנזק, הגבוה מבניהם 20%או  ₪   800,000    פינוי הריסות .4
 
 ₪  1,500 –השתתפות עצמית  - ₪   200,000    גז קירור .5
 
 ₪  1,000 –השתתפות עצמית  - ₪   100,000    שבר שמשות . 6
 
 גניבה )שאינה פריצה( .7

 לרבות של ציוד שטבעו להימצא 
 ₪  1,000 –השתתפות עצמית  - ₪  100,000    בשטח פתוח 

 
 ₪   400,000   הוצאות אדריכלים .8
 
 שקיעה והתמוטטות של מבנים שלא עקב .9

 ₪  8,000,000  הסיכונים האחרים בפוליסה 
 

 ומומחיםהוצאות הכנת תביעה  .10
 ₪   400,000  מערך הנזק עד לסך  5% 

 
 ₪  400,000  רכוש תחת כיפת השמים .11

 לרכוש שאין מטבעו נזק  
 להימצא תחת כיפת השמים 

 
 רכוש בהעברה כולל הרחבה  .12

 ₪  200,000    לאימפקט 
 

 ₪  400,000 הוצאות שחזור מסמכים, תוכנה ומידע .13
 

 חפצי עובדים, מתנדבים ואורחים עד  .14
 ₪ 80,000    לאדם $ 800 

 
 ₪  400,000  שיפורים לפי דרישת רשויות .15
 

 ₪  150,000   טות מדפיםהתמוט .16
 

 רכוש בהקמה, הריסה, עבודות עד  .17
 ₪  2,000,000    לסך של  

 
 מוצגים, חפצי אומנות ותערוכות  .18

 ופסלי נוי, ציוד אלקטרוני, ציוד צילום,
 ₪  800,000   כלי נגינה, ספרי תורה

 
 ₪  2,000,000   אובדן תכולת מיכלים .19
 

 לבדרכב המבוטח בצד שלישי ב .20
 בעת חנייה כנגד סיכוני אש, ברק, 
 לרכב₪  120,000   -התפוצצות בלבד עד ל  
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 מ ב ו ט ל –רשלנות רבתי  12.5סעיף 
 
 

ומתקנים ניידים  מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים, מיכלי מים
באחסון כאמור והן בהיותם אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון באתרי העיריה, הן בהיותם 

מחוץ לאתרי האחסון, בגרירה ו/או במנוחה. כמו כן, הפוליסה מורחבת לכסות מלגזות, מכסחות 
דשא וכלי צ.מ.ה שאינם בעלי כושר הנעה עצמי בהיותם מאוחסנים באתרי הרשות. כמו כן, החריג 

קודת רכב( למעט שנערך לא יחול על ציוד שאין לגביו חובת ביטוח ו/או שלא ניתן לבטחו על פי פ
 מנועי )נוסח חדש תש"ל  ,– 1970עבורו ביטוח חובה.

 

 קריסה והתבקעות מכלים
 

אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב קריסה/ התבקעות מכלים, מבנים, משטחים וכד' מכל סיבה 
שהיא לרבות, שפיכת תוכנם לרבות נזק לכל רכוש אחר הנגרם עקב כך, לרבות נזק למכלים, 

 משטחים וכד' לרבות אובדן תחולתם. מבנים,
 

 סייגים להרחבה:
 

 :-המבוטח אינו חייב בשיפוי בגין אובדן או נזק הנובע מ
 
 מעשה או מחדל זדוני של המבוטח. . 1
 
 עומס יתר שהופעל במתכוון ע"י המבוטח. . 2
 
 חומר גרעיני א./1 אובדן או נזק המוצא מכלל ביטוח בסייגי הפוליסה : .3

 מלחמה ב./1        
 ביטוח ימי . 4
 
 נזק בפקודת רשות ציבורית. .5
 

 (2.9תסיסה והתחממות עצמית )סעיף 
 

 המילה "מלאי מוגמר" תמחק ויירשם:
מו"מ כי הפוליסה תורחב לכסות נזקים הנובעים מתסיס והתחממות עצמית או שינוי 

תהליך של חימום, בטמפרטורה של מלאי מוגמר ו/או בתהליך הייצור ו/או הידלקות הרכוש עקב 
 ייבוש, קירור, שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.

 
 

 ה ר ח ב ו ת 
 

 מבוטל  -התנאת רשויות  .1א/
 
 

 סייגים לחבות המבטח
 
 -:להרחבות )"רכוש בהקמה ובהריסה"(  3.4 סעיף .1
 

 לאחר המילים "בחצרים המשמשים", יתווסף ויירשם: "או שישמשו". א. 
 ם:  ובגינם זכאי לקבל פיצוי.יוספו המילי  – (1ס"ק ) ב. 

 
 
 הרחבת "כל הסיכונים" .2 

 
"מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות "השלמה לכל הסיכונים", בהתאם להגדרה 

 -להלן:
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אבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי שלא נכללה 

בתוספות( ושאינה מוצאת מכיסוי בסיכונים המבוטחים האחרים )בין בפוליסה ובין אם 
 -בסייגים כמפורט להלן:

 -תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח עקב: א.
 

מטבעו של  תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים, פגם  .1
 (.INHERENT VICEהרכוש )

נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של ניקוי, תיקון או שיפוץ של הרכוש  .2
 המבוטח.
לעיל מוגבלים לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח הסייגים 

עקב הסיבות המנויות לעיל, ואינם חלים על נזק אחר הנגרם עקב כך 
אשר לא סויג בהרחבה זו ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטח לנזק 

 שנגרם עקב כך בלבד.
 

קורוזיה, החלדה, שינויים או תנאים קיצוניים בטמפרטורה או שינוי  .3
(, לחות, יובש, עובש, הצטמקות, ATMOSPHERIC CHANGEה )אויר

או גמר,  התאדות, אבדן משקל, זיהום, מהול, שינויי צבע מרקם 
 (.SCRATCHING) השפעת אור, מכרסמים, חרקים, או שריטות 

אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מנזק תאונתי בלתי צפוי לרכוש המבוטח 
 א סויגה על פי הרחבה זו.או לחצרים בהם נמצא, עקב סיבה כלשהי של

 
נזק הנגרם לרכוש המבוטח עקב גניבה, היעלמות בלתי מוסברת, חוסר בלתי  ב.

מוסבר או חוסר שהתגלה בספירת מלאי, תיוק או אחסון שגוי של מידע, מחסור 
 באספקת חומרים או חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח.

 
ו מכנית בלתי תקינה, אלא אם עקב כך נגרם נזק שבר מכני, פעולה חשמלית א ג.

מסיבה כלשהי שלא סויגה בהרחבה זו ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטח לנזק 
 שנגרם עקב כך בלבד.

 
 -נזק הנגרם למלאים: ד.

 
 כתוצאה ישירה מהיותם בתהליך היצור. .1
( ATMOSPHERIC CHANGEעקב שינוי טמפרטורה או שינוי אוירה ) .2

שבר מכני או נזקי חשמל, או הנובעים מהפסקת אספקת הנובעים מ
 חשמל, מים או גז.

 
 נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה. ה.

 
במידה ולא נכללו בסיכונים המבוטחים בפוליסה סיכוני טבע ו/או סיכוני רעידת  ו.

נזקי רעידת אדמה אדמה ו/או סיכוני פרעות, למען הסר כל ספק, נזקי טבע ו/או 
 ו/או נזקי פרעות מוצאים מכלל ביטוח על פי הרחבה זו.

 
היעדר פעולה או פעולה שגויה, עיבוד שגוי, נזק לתוכנה או למאגרי נתונים או  ז.

 מידע, הנובעים מכשל מערכות מחשב, והוצאות למניעתם ותיקונם".
 
 נכסים בשכירות .3
 

בגין הנכס השכור, מוסכם כי שם המבוטח  במקרה בו המבוטח התחייב לערוך את הביטוח .א
יורחב לכלול את המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב להכלילו בשם המבוטח לעניין 
הנכס השכור. כן, מוסכם כי הביטוח על פי פוליסה זו יהיה קודם לכל ביטוח אחר שנערך 

 )אם נערך( על ידי המשכיר בגין אותו הנכס השכור.
   י כל ההרחבות לפוליסה שעניינן בנכסים שכורים ו/או בחבות למען הסר ספק, מובהר כ

 המבוטח כשוכר יחולו על הרחבה זו.
 

מוסכם כי הביטוח בגין נכסים מושכרים בגינם התחייב השוכר לערוך ביטוח והנכללים  .ב
בביטוח על פי פוליסה זו, ייחשב ככיסוי עודף החל מעבר לביטוח שנערך על ידי השוכר, 

 על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח הנערך על ידי השוכר.והמבטח מוותר 
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במקרה והשוכר לא ערך את הביטוח לו התחייב או שמבטחו לא הכיר בחבות על פי הביטוח 
שנערך על ידי השוכר, מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין כל מקרה ביטוח,  בכפוף 

 ".להמחאת זכויות המבוטח כלפי השוכר ו/או מבטחו
 

על פי תנאי הפוליסה  הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח  .ג
יות לשפות את יתר תשחרר את המבטח מאחר או על פי דין על ידי מי מהמבוטחים, לא 

רמו להם עקב מקרה הביטוח. מוסכם מקרה הביטוח או הוצאות שייגהמבוטחים בגין 
בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח הפוליסה,  בזאת כי שום תנאי מתנאי הפוליסה

 אינו מהווה תנאי מוקדם לאחריות המבטח על פי פוליסה זו.
 , 15, 7, 6למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה לא בא להתנות על הוראות סעיפים 

 ".1981 -לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 18-ו 17
 

  תחולת החוק .4
 

נאים בפרק ההרחבות באו להרחיב ולשפר את תנאי הפוליסה ולא המבטח מצהיר כי הת 
לגרוע מהם, וכל סתירה בין החוק ו/או הפוליסה לבין פרק ההרחבות תפורש לטובת 

מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני  המבוטח. יחד עם זאת, ובכל 
 לאותו מקרה".האמור בפוליסה, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס 

 
 

  תנאי הפוליסה
 
 לתנאי הפוליסה )"תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים"(  13.2סעיף  .1
 

 במקומם יירשם: 13.2.1-13.2.4סעיפים יימחקו  
דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח לבין  
 המבטח. 

 
 ביטול הביטוח ע"י המבטח –  13.5.1 סעיף .2
 

 יוספו המילים:  בצרוף הוצאות המבוטח. 
 
 לתנאי הפוליסה )"זכות המבטח לניצולת"(  5.13 סעיף  .3
 

 יימחק. – 5.13.2סעיף  א. 
 

יימחקו המילים "בין אם המבטח קיבל אותו לרשותו או לא",  –  5.13.3סעיף  ב.
 למנוע מהמבטח מלהפעיל את ובמקומן יירשם: שהמבטח טרם קיבל לרשותו ו/או

 דלעיל. סעיף א זכויותיו על פי 
 

 לאחר המילים "לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח", יתווסף ויירשם:  ג. 
 או בהתחייבויותיו.  

 
  ד.

מוסכם ומובהר בזאת כי זכויותיו של המבטח ביחס לניצולת לא תפגע בניהול עסקיו של  .1
 המבוטח או בהתחייבויותיו.

 חשבון שווי הניצולת.לצורך חישוב ביטוח חסר לא יילקח ב .2
 במקרה של ביטוח חסר, שוויה של הניצולת יחולק באופן יחסי בין המבוטח למבטח. .3

 
 -יוחלף בנוסח הבא: – לתנאי הפוליסה )"תחלוף"( 13.3סעיף  .4

 
 -המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי:

 
של המבוטח בעלי המבוטח, מנהליו, בעלי מניותיו, עובדיו ו/או כל אדם בשירותו  א.

 ו/או בני משפחותיהם של כל הנ"ל;
 חברת אם, חברות בנות, חברות שלובות או חברות הנמצאות באותה בעלות; ב.
כל מי שהמבוטח לא היה מגיש תביעה נגדו מחמת קשרי עסקים לרבות, ומבלי  ג.

 לגרוע מכלליות האמור, לקוחות המבוטח;
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לפיו או התחייב בכתב לשפותו או כל מי שהמבוטח ויתר בכתב על זכות התביעה כ ד.
 לכלול בפוליסה זו ויתור על זכות התחלוף כלפיו, בטרם אירע מקרה הביטוח.

הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח 
 מתוך כוונת זדון".

 
 )ב( לתנאי הפוליסה )"שינוי בעניין מהותי"(: 17סעיף  .5
 

ויירשם: ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש, האם בהמשך לסעיף יתווסף  
 לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו.

 
 -יתווסף הסעיף הבא: –לפרק "תנאי הפוליסה"   .6

 
מוסכם כי הביטוח על פי פוליסה זו ייחשב כקודם לכל ביטוח אחר שלגביו התחייב המבוטח 

וח, כי הביטוח הנערך על ידו יהיה ראשוני, והמבטח מוותר בכתב, לפני קרות מקרה הביט
 בזאת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח האחר".

 
 
 
 

*  *  *  *  * 
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 מסמך ו'

 שלישי -מפרט לביטוח צד 
 2016נוסח ביט 
 

 
 כמפורט בתנאים הכללייםשם המבוטח         :     

 
 

 לשנה  -   01/04/19  תקופת ביטוח       :   
 
 

 למקרה ותקופה₪     M .10 :      גבול אחריות
 
 

   בכל נזק, כולל תשתיות ונזקי טבע₪  45,000 השתתפות עצמית  :
 
 

 הרחבות:
 

 הפוליסה תורחב לכסות את אחריותה השילוחית של מדינת ישראל. א.
 

ין עובדים, למען הסר ספק הפוליסה מכסה גם את אחריותו השילוחית של המבוטח בג ב.
נבחרי ציבור, יועצים, תלמידים, ועדי הורים, מתנדבים, משלחות וכל אדם הפועל מטעמו, 

הפוליסה מורחבת לכסות אחריות  או מטעם גוף/ארגון הפועל מטעמו, בארץ ובחו"ל.
מתנדבים בגין מעשה או מחדל שנעשו בביצוע פעילות ההתנדבות, לרבות אחריות 

 המועצה כלפי המתנדבים. 
מו"מ כי בתביעות הנמוכות מסכום ההשתתפות העצמית יטופלו ע"י המבטחים, תוך מתן  .ג

 הודעת זהירות על ידי המבוטחים לשמירה על זכויות המבוטחים.
 
למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם הפעלת  .ד

  בריכות שחיה, מתקני שעשועים וספורט מכל סוג ותאור.
 
הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם צעדות מופעים ואירועים אחרים מכל  ,למען הסר ספק ה

 סוג ותיאור המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.
 
הפוליסה כוללת את אחריותם של גופים המבצעים פעולות בשיתוף עם המבוטח, למעט  .ו

 אם ביטחו עצמם בנפרד בפני אחריות כזו.
 
אחריותו השילוחית של המבוטח בגין אנשים הנשלחים מחוץ  הפוליסה כוללת את .ז

 לגבולות המדינה.
 
פוליסה זו מורחבת לשפות את עובדי המבוטח בגין חבותו של המבוטח עפ"י החוק בשל  .ח

 היזק לרכוש של עובדי המבוטח כולל כלי רכב בזמן עבודתם אצל המבוטח. 
 ₪.  400על הרחבה זו תחול  השתתפות עצמית בסך 

 
הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של תלמיד כנגד תלמיד או של תלמיד  .ט

 כנגד צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות מוסד חינוכי שבאחריותו של המבוטח.
 
 למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר לא יחול על: י.

 פעילות של תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד (1)
 .ה ואספקה של מזון ומשקההכנ (2)
  

הפוליסה תורחב לכסות את אחריות המועצה בגין נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג כתוצאה   .אי
משימוש בציוד מכני הנדסי נייד לסוגיו במהלך ביצוע עבודות על ידי הרשות ו/או מי 
לא מטעמה. אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו, בגין נזק לרכוש כאמור לעיל, 

 למקרה אחד.₪  M .1תעלה על 
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 הרחבות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 

 – הגדרות
 
 – סייגים לחבות המבטח .1
 

"חבות בגין היזק גופני -יוחלף בנוסח הבא: – לסייגים לחבות המבטח 1סעיף  .1
לעובדי המבוטח שנגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח. לעניין זה 

שמכוסה תחת פוליסה לביטוח אחריות מעבידים שהוצאה "עובד" הינו מי 
 למבוטח או שיכולה הייתה להיות מוצאת עבורו".

 
 יוספו המילים: של המבוטח הראשי. ב לסייגים:/2סעיף  .2
 

 
ג  מבוטלות וזאת, לעניין טיולים וסיורים /2המילים "רכבים וכלי שייט מנועי" בסעיף  .2

 רכבים אינם בהפעלתו של המבוטח.הנערכים ע"י המבוטח ובתנאי, שה 
 
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של כל תלמיד כנגד תלמיד אחר ו/או חבות  .3

שבאחריות  שלישי וזאת בגין אירוע הקשור לפעילות המוסד החינוכי -התלמיד כלפי צד 
 המבוטח.

 
 

 – הרחבות
 
 -:להרחבות 7סעיף  .1

ב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים בהמשך לסעיף יתווסף ויירשם: "אלא אם הורח
 ו/או קבלני משנה".

 
 -יוחלף בנוסח הבא: – להרחבות 8סעיף  .2

"מובהר כי פעילות המבוטח כוללת ארגון ו/או מימון )מלא או חלקי( של פעילויות ו/או  
אירועים תרבותיים, חברתיים, ספורטיביים או אחרים, בשעות העבודה או מחוץ להן, 

ל. מוסכם בזאת כי כל המשתתפים בפעילויות ו/או באירועים כאמור ייחשבו בארץ או בחו"
כצדדים שלישיים לצורך פוליסה זו לרבות עובדי המבוטח, ובלבד שהפגיעה בעובדי 

 המבוטח לא הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי".
 

 -:להרחבות 12סעיף  .3
 

ות שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח יימחקו המילים "בגין הרעלה ממזון וממשקא
ומטעמו", ובמקומן יירשם: "הנובעת ממזון וממשקאות מכל סוג ותיאור לרבות 
אריזותיהם וכן מתשורות ומתנות הניתנות על ידי המבוטח לעובדיו או ללקוחותיו ו/או 

 בקשר עם פעילותו לרבות אריזותיהן של אלו".
 

 -יוחלף בנוסח הבא: – להרחבות 14סעיף  .4
 

הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח, לפני קרות מקרה  )א(
הביטוח, התחייב בכתב לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או 
שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת 

ידי המבוטח עבורו ו/או  בגין פעילותו של אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על
במשותף עמו, בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים שכורים על ידי ומאת 

 המבוטח.
 

במידה והמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, התחייב בכתב כי הביטוח הנערך על  )ב(
ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו אזי, תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר 

המבטח מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף הביטוח כאמור, ו
 האחר.
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מוסכם בזאת כי זכותו של המבוטח ששמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מהמבטח  )ג(
על פי פוליסה זו תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי אחר הזכאי 

 האחרים של פוליסה זו". לשיפוי על פי האמור בס"ק )א( דלעיל או על פי סעיפיה
 
 

 הרחבות 
 

 חבות המבוטח בגין בריכות שחייה, פעילות תרבותית, חוגים וספורט, מגרשי חניה, א.
 

 עבודות שיפוץ, בנייה, אחזקה, פיתוח גינון וכד'... ב.
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 מסמך ז'
 מפרט לביטוח מעבידים

 נוסח ביט 
 
 
 

 ייםכמפורט בתנאים הכללשם המבוטח         :     
 
 

 לשנה  -  01/04/19  תקופת ביטוח       :   
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים עיסוק המבוטח     :
 
 

 ₪  M . 28.5  :     שכר עבודה
 
 

 פקידי מועצה וכללי מהות עיסוק העובדים:
 
 

 למקרה ותקופה  ₪  M 20 :      גבול אחריות
 
 

  ₪ 6,000 השתתפות עצמית  :
 
 
 

 הרחבה:
 

 .ש"ח 800,000משפט פלילי, אשר עלול להוות תביעה עפ"י הפוליסה ע"ס הוצאות בגין 
 

 הרחבות לביטוח אחריות מעבידים
 
 
 -:סעיף יא' להרחבות )"הגנה בהליכים פליליים"( .1

 
 מ ב ו ט ל א.

 
גבולות האחריות לגבי הוצאות הגנה משפטית בהליכי פליליים לתקופת  ב. 

 .200,000$הביטוח יוגדלו ויעמדו על סך של  
 
מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת  .2

המבטח הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה 
לראשונה על ידי המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח 

 -:בגין מקרה הביטוח כאמור, בתנאי כי
 

בגין  במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה   .א
 מקרה הביטוח כאמור.

 
המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו  .ב

כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת 
 הביטוח.
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קרה שחבותו של המבוטח לא הייתה מבוטחת על ידי האמור בהתנאה זו לא יחול במ
מבטח כלשהו במשך התקופה שקדמה לתקופת הביטוח על פי פוליסה זו או במקרה 

 שהמבטח הקודם הינו חדל פירעון".
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער  .3

שראל ולא תושפע מאי קיום הוראות שעות עבודה ובדבר עבודה בשבתות ובחגים ומועדי י
, על תקנותיהם, והסכמי עבודה 1954-וחוק עבודת נשים, תשי"ד 1951-ומנוחה, תשי"א

 קיבוציים ואחרים".
 
במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם,  .4

ק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם פרמיה ויהוו את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנז
שתידרש על ידי המבטח, בגין השבת גבולות האחריות לקדמותם, אלא אם כן יורה 
המבוטח אחרת. המבטח שומר על זכותו שלא להחזיר את גבולות האחריות לקדמותם, 

 ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח".
קו של המבוטח, מוסכם כי הפוליסה למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות תיאור עיסו .5

מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בקשר עם עבודות בניה, שיפוץ, 
התקנה, הרחבה, הריסה, העמסה, פריקה, הקמה ופירוק. כמו כן, מוסכם כי במידה וקיים 
ביטוח תקף אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו, על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין 
עבודות אלה אזי, תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח 

 על פי הביטוח האחר כאמור".
 
 המילים "אחריות המבטח בגין פוליסה זו כפופה  –התנאת ממונה בטיחות  .6

 מבוטלות...... "  -ל 
 
 מ ב ו ט ל – התנאת רשויות .7
 

     *  *  *  *  * 
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 מסמך ח'

 לביטוח אח' מקצועית מפרט
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכללייםשם המבוטח         :     
 
 

 לשנה  -  01/04/2019  תקופת ביטוח       :   
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים עיסוק המבוטח     :
 
 

 מתייחס למקצועות הדורשים רישיון ומומחיות כגון: מקצועות פארא  מהות הביטוח      :
  ., עובדים סוציאליים, מהנדס המועצהרפואיים, פסיכולוג

 
 

 למקרה ותקופה₪      M .2    :      גבול אחריות
 

 בלתי מוגבלת    תקופה רטרואקטיבית:
 

 ₪  50,000   השתתפות עצמית  :
 
 

 ה ר ח ב ו ת:
 

 כערכם בש"ח      
 

 ₪  400,000  אי יושר, מעילה של עובדים:
 

 ₪    80,000 אובדן מסמכים עקב מקרה ביטוח:
 

 ₪   200,000   השמצה, הוצאת דיבה:
 

 חריגה מסמכות בתום לב
 

 ₪  100,000    הגנה משפטית
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 מסמך ט'

 מפרט לפוליסת תאונות אישיות
 נוסח ביט 

 
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכללייםשם המבוטח         :     
 
 

 לשנה  -  01/04/19  תקופת ביטוח       :   
 
 

 מתנדבים בשרות המועצה 10 :      מהות הביטוח
 
 

    :     סכום ביטוח
 

 ₪  110,000 למקרה מוות ונכות:
 

 ₪  500 פיצוי שבועי         :
 
 
 

 הרחבות:
 

 מבוטל. 65הגבלת גיל  א.
 

 הביטוח יחול בעת פעילות המתנדבים בלבד עבוד הרשות. ב.
 
 
 
 

    ********** 
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 מסמך י'

 לפוליסה אלקטרוניתמפרט 
 נוסח ביט 

 
 
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכללייםשם המבוטח         :     
 
 

 לשנה  -  1/04/19  תקופת ביטוח       :   
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים :     עיסוק המבוטח
 
 

 ₪   4,000,000 סכום ביטוח         :
 
 

, וכריזה ורקולי, מערכות שמעיזיות, ציוד אוומחשבים, מצלמות, טל מהות הביטוח      :
D.V.D. 

 
 

 $ 500 השתתפות          :
 
 

 רכוש, כמפורט במפרט.-ביטוח שיורי לביטוח אש  הערה:
 
 
 
 

*  *  * 
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 מסמך י"א    

 מפרט לפוליסת נאמנות
 נוסח ביט       

 
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים. שם המבוטח   :
 
 

 לשנה  - 01/04/2019 תקופת ביטוח :
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים   ת          :כתוב
 
 

 ₪    500,000 סכום ביטוח   :  
 
 

 ₪     50,000  הוצאות רו"ח :
   550,000   ₪ 

 
 

 ₪   2,500 השתתפות    :  
 
 

 ה ר ח ב ו ת
 

 תקופה רטרואקטיבית :  א.
 

מו"מ כי הפוליסה תכסה נזקים למבוטח גם כאשר לא ניתן לזיהוי גורם הנזק אך  ב.
 סיבות העניין, ניתן להניח בוודאות סבירה, כי הנזק נגרם ע"י עובד.בנ

 
הפוליסה תורחב לכסות מקרה ביטוח, אשר נגרם ע"י עובד קבלני משנה העובד עם  ג.

 המבוטח באופן קבוע.
 

מקרה ביטוח אשר נגרם ע"י עובד, אשר בעת גילויו של מקרה הביטוח כבר אינו עובד  ד.
 בשרותו של המבוטח.

 
 
 
 
 
 

   


