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 : המכרז  רשימת מסמכי  -חוברת המכרז 
 

 תנאי המכרז  -חלק א' 

 תנאי המכרז. •

o 'דו"ח ניסיון תביעות -לתנאי המכרז  נספח א. 

o  המציע:ע"י טפסים למילוי 

 .מציעת ההצהר -לתנאי המכרז  טופס א' .א

עזר לסכומי טבלת  .ההצעה הכספיתטופס  -לתנאי המכרז  'בס ופט .ב

 .הביטוח, גבולות אחריות והשתתפות עצמית

תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של  -לתנאי המכרז טופס ג'  .ג

המכרז ובדבר העסקת עובדים זרים,  שכר מינימום, היעדר הרשעה 

 . פלילית והעסקת נוער

 

 טוחיומפרטי הב וחים לביטכללי תנאים -חלק ב'  

o  כל הפוליסותלהתנאים הכלליים 

o מפרטי הביטוח לפוליסות המפורטות להלן: 

 מפרט ביטוח אש מורחב. .א

 מפרט ביטוח כל הסיכונים ציוד אלקטרוני. .ב

 מפרט ביטוח כל הסיכונים, כספים בכספת והעברה. .ג

 בדים.יטוח נאמנות עוב רטמפ .ד

 צד שלישי.אחריות כלפי מפרט ביטוח  .ה

 מפרט ביטוח חבות מעבידים. .ו

 ביטוח אחריות מקצועית.מפרט  .ז

 ביטוח עבודות קבלניות. מפרט  .ח

 תאונות אישיות. מפרט ביטוח .ט
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 תנאי המכרז 
 כללי .1

הצעות , מזמינה בזאת ( "אחוזות החוף"0"החברה")להלן: בע"מ חברת אחוזות החוף  .1.1

)להלן:  להלן 1.2יף בסע ותהמפורטתאם לפוליסות הב ,יטוחי החברהב כתלערי

כמפורט ולמפרטים  םבהתאם לתנאי והכל ( פוליסות הביטוח"0"החברה וחיביט"

 במסמכי המכרז. 

 , לגביהן מבוקשת הצעתכם:פירוט פוליסות הבטוחלהלן  .1.2

 אש מורחב. .1.2.1

 טרוני.אלק ציוד .1.2.2

 בכספת והעברה  כספים  .1.2.3

  נאמנות עובדים .1.2.4

 צד שלישי. .1.2.5

 דים.עביחבות מ .1.2.6

 ות מקצועית.ריאח .1.2.7

 עבודות קבלניות  .1.2.8

 .אישיות נותתאו .1.2.9
 

 תקציר פרטי הבטוחים .1.3

 ביטוחי החברה:טים רלוונטיים בנוגע לעריכת רים בזאת פרנמס הנוחות,לשם 

 פרטי המבוטח .1.3.1

 החברה המבוטחתשם  .1.3.1.1

 המבוטח : "גם ( )להלן510266208אחוזות החוף בע"מ )ח.פ. 

 ."(הראשי

 כתובת ראשית .1.3.1.2

 .6701740יפו,  בביתל א 6ץ "רחוב גרשון ש

 ם ופעילותקומי .1.3.1.3

משרדי הנהלת החברה ממוקמים בכתובת הראשית, ולחברה 

במרחב המוניציפאלי של נוספים  באתריםפעילויות המתקיימות 

 ומהות בהתאם לאופי משרדים ורכוש,, לרבות תל אביב יפוהעיר 

 .השירותים הניתנים על ידי החברה

 המבוטח םקוהמ .1.3.1.4

 ח.כלליים לביטוכמפורט בתנאים ה

 העיסוק וריאת .1.3.1.5

 כמפורט בתנאים הכלליים לביטוח.
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ותרת חרת המא רהמט כלבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 לרבות תהליכים ושירותים נלוויםבכל מקום שהוא,  למבוטח הראשי

 החברהתקנון  אחר המותר על פי וכן כל עיסוק אורימכל סוג ות

 לעיל רתואמתה ובע מהפעילותהקשור ו/או הנ ,אחרק יסול עלרבות כ

 .עיסוקו כאמורמו

 ניסיון תביעות .1.3.1.6

 .תביעותיון דו"ח ניס -נאי המכרז לת א'נספח בכמפורט 

רת הביטוח שהצעתה תזכה כמבוטח ישיר מול חב יפעלהמבוטח  .1.3.1.7

 במכרז, ולא באמצעות סוכנות ביטוח.

 ההתקשרות והביטוח תקופות .1.3.2

 תקופת ההתקשרות .1.3.2.1

דשים שתחילתם וח 12הא למשך תקופת ההתקשרות עם הזוכה, ת

 4עד ופציה להארכה בם א, עהביטוח הראשונה מועד תחילת תקופתב

  . ל אחתחודשים כ 12בנות ת פו( תקופות נוסארבע)

אית לשנות את תקופת תהיה רש , בתיאום עם הזוכה במכרזהחברה

המוארכות ו/או את כל אחת מתקופות הביטוח  הביטוח הראשונה

את, מובהר עם זיחד . חודשים 18ל שך תקופה ש, כך שיהיו למכאמור

כי את ההצעה למכרז זה, על משתתפי המכרז להגיש ביחס לתקופות 

 חודשים. 12 כןשאורביטוח 

צעת תנאי ועלויות הביטוח בתקופות ההארכה, יהיו כקבוע בה

 ראשת מהזוכה, זאת אלא אם הגיעו הצדדים להסכמה אחר מציעה

   יות הביטוח.על תנאי ועלולאחר הצגת נתונים המשפיעים ו

 ופת הביטוחקת .1.3.2.2

 טוח:יתקופת הב

  6.2/22./2 ליום ועד  7.2/2.  מיום

תקופת יטוח )להלן: "בתקופת הב עיל נכלליםדלם שני התאריכי

 "(. טוחיהב

  1.3.2.1ור בסעיף ופת ההתקשרות, כאמת תקבמקרה של הארכ

ות בהתאמה למועדי באה ,נוספותביטוח לנה תקופות חתלעיל, 

 ההארכה.
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 הכיסוי הביטוחי .1.3.3

יטוח אחריות יין בולענ 16 תנאי הביטוח לא יפחתו מתנאי ביט .1.3.3.1

מקצועית בהתאם לנוסח שיוצע, התנאים הכלליים לביטוח 

הרחבות כמפורט ם והינויובתוספת השי זבמסמכי המכרהמפורטים 

פרד י נווים חלק בלתל פוליסה ומהבמפרטי הביטוח המצורפים לכ

התנאים  -רז ת המכרלחובחלק ב' ובכפוף למפורט במתנאי הביטוח, 

 .מפרטים הכלליים לביטוח, לרבות

הסתייגות מסעיף שבו המציע סבור, כי עליו להביע  ,בכל מקרה .1.3.3.2

עוד טרם הגשת לבקש את תיקונם  עליום, וימסמנוסח כיסוי או 

 , הכל כמפורטכרזמכי הממסל ותההבהריך במסגרת הלזאת  ,הצעה

  .להלן 3בסעיף 

הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. יעים להגיש את מובהר בזאת, כי על המצ .1.4

ים הכלליים והמפרט לעריכת ביטוחי נאהת, ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז

יכת ביטוחי המפרט לערליים וים הכלנאהת) של המכרז 'כחלק בהחברה המצורפים 

 (."תנאי ההתקשרות"להלן: החברה, 

עדי, לבטל את ההליך. במקרה זה ברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלחה .1.5

ובדרך שתמצא דעתה  וליקלפי ש לדאוג לכיסוי ביטוחי, ככל שיידרש,ה רשאית החבר

 לכך.קשר או תביעה בו/מבלי שתהא למציעים כל טענה לנכון, 

 המכרז כימסמ .2

 אחוזות החוף, אתר האינטרנט שלבופיע מה מכרזהעמוד מלהורדה  ןניתהמכרז וברת קובץ ח

 . "(אתר האינטרנט)להלן: " http://www.ahuzot.co.ilשכתובתו 

 כרזתיקונים ו0או תוספות ו0או הבהרות למסמכי המ .3

 המסמכים,איזה מתוכן ו/או נוסח ערות לעניין ו הו/א המכרזבי לג השאלות הבהר .3.1

חסות לכל סתירה ו/או ייהתאו מנוסח מסוים וכן /והסתייגות מסעיף כיסוי ה ז ללבכו

שגיאה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירות שנמצאו במסמכי המכרז ו/או כל ספק 

רז ו/או מסמכי המכל בכלוהעניין כלשהו,  שהתעורר בקשר למובנו של סעיף או פרט או

בלבד ניתן לשלוח בכתב "(, ההרבהה ותשאליטוחים נשוא המכרז )להלן: "וגע לבנ

 michrazim@ahuzot.co.il דוא"ל ב, או 2/-2/ 2276' מסימיליה באמצעות פקס

 .  6/:/בשעה   2.5.2/2 -ה חמישי וםמימסרנה עד ולא יאוחר ישהן תובלבד 

 הפרטים הבאים: מתבקש כל פונה לפרט אתלות ההבהרה, אשת גרבמס .3.2

 .נייהושם המציע מטעמו מתבצעת הפ שם הפונה .3.2.1

 דוא"ל ו/או מס' פקס למתן הודעות. .3.2.2

 המסמך אליו מתייחסת כל שאלה, לרבות מספר הסעיף ומס' העמוד. .3.2.3

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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ל וככאם  ,למסמכי המכרזן דכועאו תוספת ו/או הבהרה ו/או תיקון ו/תשובה ו/או כל  .3.3

יהוו חלק בלתי נפרד באתר האינטרנט וו מרסוויפ עשו בכתביהחברה, יעל ידי  שויעש

 – כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל. ויחייבו את כלל המציעים ממסמכי המכרז

לעת ת מעמובהר בזאת כי חובת המציעים לעקוב . פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף

מטעם משתתף במכרז תישמע כל טענה  אאינטרנט, ולונים באתר הועדכמים אחר פרסו

 ר.האינטרנט כאמושפורסם באתר כלשהו כי לא קיבל עדכון  על

ו השמטה ו/או שינוי ו/א תיקון ו/אולכלול המציעים אינם רשאים  לתשומת ליבכם: .3.4

 המכרז. לפיכך, ו/או כיו"ב ביחס למסמכי הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת

מציע  גרת הליך שאלות ההבהרה."ל במסנצות את כל ההמציעים למ קשיםמתב

 סתייגותהו לחזור בו מהתהא החברה רשאית לפסול הצעתו או לדרוש ממנ יעשה כןש

קרון ייקול דעתה הבלעדי ותוך שמירה על עששינוי והכל בהתאם לו/או  תיקוןו/או 

 ת.השוויון והתחרות ההוגנ

חוסר  ו/או ההתאמאי  ו/או יאהשג ו/או ר סתירהדבב ציעתישמע טענה מפי המלא  .3.5

עה אלא אם פנה בהוד ,במסמכי המכרז ואו/רז כאו ספק במובן פרטי המו/בהירות 

 .עילל 3.3בסעיף לעיל ולא קיבל תשובה כאמור בסעיף זה כאמור 

או /במכרז ולאמור  ותהרהב הזמתליתן מיוכת החברה מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל .3.6

 .את המכרז בלשקילכל מי  הוהודעה בכתב תינתן על ידמסמכיו ות שנפלו בלתקן טעוי

 ., יהוו חלק ממסמכי המכרז, כאמור לעילקוניםיתותשובות, הבהרות  .3.7

 ות במכרזתנאי סף להשתתפ .4

בתנאי  ,למכרז, במועד הגשת ההצעות העומדיםרק מציעים יהיו רשאים להשתתף במכרז 

 :להלןט ורהמפ

ון לעריכת ביטוחים בהתאם להוראות זיקה ברישיחוח בישראל, המת ביטינו חברהמציע ה •

  .1981-"איים )ביטוח(, תשמעל שירותים פיננסחוק הפיקוח 

 כרזצעה למת השגה .5

מציע לכל ין הסכמה מצידו של היתהווה לכל דבר וענ ע,ציהגשת הצעה למכרז על ידי מ .5.1

אלות המענה לש, לרבות מכרזמסמכי הכל ב עיםוהתניות המופיהתנאים ההוראות, 

 התחייבות להתקשרות עפ"י תנאי המכרז אם  , תהווה הגשת ההצעהבכלל זה. ההבהרה

 . כהזו העוככל שתוכרז הצעת המציע כהצ

 ד.תוגש בעותק אחד בלב ת המציעהצע .5.2

 להוריד מאתר האינטרנט של החברה את קובץ חוברת המכרז למחשבעל המציע  .5.3

 הנספחים הרלוונטים להצעתאת  ורקאך המכרז  רתובס מתוך קובץ חהאישי; להדפי

לצרף   ;דרשיםבנתונים ובמידע הנ הנספחים ; למלא אתכמפורט להלן המציע

 :להלןאת כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים  לנספחים

 מלא וחתום על ידי המציע.   כשהוא - (הצהרת המציע) רזלתנאי המכטופס א'  .5.3.1
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ת העזר לסכומי בלט ע"ג - כספיתההצעה הטופס ) זלתנאי המכרטופס ב'  .5.3.2

י וחתום על ידלא מ כשהוא (הביטוח, גבולות האחריות והשתתפות עצמית

 .עיהמצ

מכרז בתצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף )לתנאי המכרז טופס ג'  .5.3.3

שכר מינימום, היעדר הרשעה פלילית והעסקת  ובדים זרים,ובדבר העסקת ע

 נדרש.  כ אלעו"ד ומפני יע בעל ידי המצ כשהוא חתום –( נוער

גופים ות אקניהול פנקסים ודיווח כדין, כנדרש בחוק עסעל אישורים  .5.3.4

 . 1976 –ל"ו תשה ובות מס(ת ותשלום חכיפת ניהול חשבונוציבוריים )א

התשובות שנמסרו על ידי החברה לשאלות ההבהרה וכי ום ממסמעותק חת .5.3.5

 )ככל שנמסרו(.  ההבהרה

זות החוף במעטפה סגורה, אשר תהווה הגיש לאחוע למצים הנ"ל, על האת כל המסמכי .5.4

 עה המלאה מטעמו של המציע. את ההצ

שיקול י לפ, רשאית החברה מפורטיםתו איזה מהמסמכים הלא צירף המציע להצע .5.5

 ףציע או לחילופין לפנות למציע בבקשה להוסיהמ לשדעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו 

 נים המפורטים בה.  נתותו ו/או ההצעשב יזה מהמסמכיםו/או להשלים ו/או לתקן א

-יחסת לכל: מובהר בזאת, כי על הצעת המציע להיות הצעה מלאה, המתילאההצעה מ .5.6

 הנהצעה בלתי מלאה, אשר איהחברה רשאית לפסול אחת מפוליסות הבטוח הנדרשות. 

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ת,טוח הנדרשוימפוליסות הב ייחסת לכל אחתמת

ות רבל בתנאי המכרז,ה שלא תוגש בהתאם לאמור הצעלפסול כל  יתרשאתהא  החברה .5.7

ה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת הצעה הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמט

ת ההצעה בהסרת התיקון ו/או קילש בנוסח מסמכי המכרז, או לחלופין להתנות את

וך , תת האמוריםוספהת ההתניה ו/או או ההשמטה ו/או ההסתייגות ו/אוהשינוי ו/

 .החברהפרק זמן שיקבע לכך על ידי 

 חיות לעניין הגשת ההצעה נה .6

טופס נייה, על גבי ו לביטוחים נשוא הפחירים המוצעים על ידעל המציע למלא את המ .6.1

 :"טוח, גבולות אחריות והשתתפות עצמיתלסכומי בי עזר ת"טבל ההצעה הכספית -'ב

ן למלא את טבלת וכרמיות", מי פסיכועתו בטבלת "על המציע לסכם את הצ .6.1.1

 "."נתוני השתתפות עצמית

הן פריטים/הסעיפים, מבוקשת עבור כל הההמציע מתבקש לפרט את העלות  .6.1.2

 ".ברוטופרמיה ", והן ביחס לטור "ווטברמיון ביחס לטור "

ן הסעיפים כלול במחירי הסעיפים האחרים, על המציע יר איזה מומח הבמיד .6.1.3

אשר לא יירשם בו מחיר על ידי  יףלול". סעה "כהמילתו סעיף את לציין באו

 ".שב הדבר כאילו נכתב "כלוליחי המציע,
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 .היו בש"חברור, בדיו. המחירים י סעיף יירשם בכתבסכום ההצעה בכל  .6.1.4

לבד שהפוליסות תימסרנה למבוטח וב ןמההצעה תוגש על בסיס תשלום במזו .6.1.5

 יע מתבקשהמצ רשת,לפרמיה הנד יום לפני מועד התשלום. בנוסף 14 לפחות

ת )טבלת העזר( תנאים פיכסציין במקום המיועד לכך בטופס ההצעה הל

 ל במקרה של תשלום לשיעורין.להסדר תשלומים, אשר יחו

ביטוחים תהא ריכת הן עיגב( "הזוכה")להלן: זכאי הזוכה במכרז יהא  התמורה לה .6.2

ר, ככל יות מוכהאו תמורה נ למסמכי המכרז 'בטופס בהתמורה בה נקב המציע הזוכה 

  ."ממוסכמה בין הצדדים, לרבות במסגרת הליך הוש

הרחבת גם בסיס לקביעת התמורה ל שיוצע על ידי הזוכה ישמש מחירמובהר, כי ה .6.3

 ביטוח/גבול האחריות במקרים שהדבר יידרש.סכומי ה

, כי למעט סכומי ההשתתפות העצמית, תהא התמורה שתשולם לזוכה על בזאת רבהומ .6.4

 אוסופית ומוחלטת לרבות מסים, אגרות ו/ ה,מורה מלאת, תקשרופי תנאי ההת

בהתאם להוראות יטוחים טיפול בבביצוע ובב ים, מכל מין וסוג שהם, הכרוכיטליםה

 רת במסמכי המכרז. אח ןית תנאי ההתקשרות, והכל אלא אם צוכרז לרבומסמכי המ

 הגשת הצעותמועד ומקום  .7

ד עם מסמכי יחאשר תימסר  ,גורהיס למעטפה סאת כל מסמכי המכרז יש להכנ .7.1

 יום יש להגיש עד  עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,את המעטפה הסגורה כרז.המ

 ("חרון להגשת הצעותד האהמוע" להלן: /2:  בשעה   6.2/2./ -ה חמישי

, החברההנהלת משרדי שב תיבת המכרזיםב, במסירה אישיתור סמלאת המעטפה יש  .7.2

  .רביעיתקומה ביב, תל א 6גגה( ברחוב גרשון שץ )

 .המתייחסת למכרז זה יםרזהמעטפה אך ורק בתיבת המכיש להפקיד את  .7.3

 רון להגשתלמועד האחמכרזים עד ל סיבה שהיא, בתיבת ההצעות שלא תהיינה, מכ .7.4

 , לא תישקלנה. הצעות

רשאית לדחות את המועד  תהא החברהלהגשת הצעות, מועד האחרון ד לע בכל עת, .7.5

. דחתה למציעיםעה מוקדמת על כך ודורך בהללא צוזאת גשת הצעות, האחרון לה

, והמועד המציעיםך לכל את המועד האחרון להגשת הצעות, תודיע על כ וראמכ החברה

המועד ל דחיית ה שרקבמ ת הצעות.ר ועניין כמועד האחרון להגשהחדש ייחשב לכל דב

ף י סעיההצעות על פהאריך את תוקף להחברה רשאית  האחרון להגשת הצעות, תהא

 להלן. 8.2

ן להגשת הצעות על פי בקשת מציע רואחלא תהיה כל חובה לדחות את המועד ה חברהל .7.6

 מכל סיבה שהיא. זה או אחר,

 רה,בחהבמשרדי  ,עד האחרון להגשת הצעותבמוים פתיחת תיבת המכרזים תתקי .7.7

 וניין.עות כל המבנוכח
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 הצעהתוקפה של  .8

ב את מגישה, ללא ייה, ותחנספחיביה ופרטיה, מרכיכל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל  .8.1

  .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 21תום ל דע זכות חזרה,

 ותוצאות הזכייה בחירת הזוכה .9

 . רההמוסדות המוסמכים של החבההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .9.1

אותם  התקשרותפי פרטי ה לע באמצעות הודעה במכרזזכייתו  לזוכה עלתודיע ה ברהח .9.2

 . (יה"י"הודעת הזכ - לןלה) בהצעתו מסר

וחר ממועד ובכל מקרה לא יא לזוכהמסירת הודעת הזכייה  בתוך זמן סביר ממועד .9.3

ב ל בשיםזאת  ימציא הזוכה לחברה כתב כיסוי מתאים, ילת תוקף הכיסוי הביטוחיתח

ך ה בתולחבר חתום ומודפס של כתב הכיסוי יישלח עותק בנוסף, .טוחת הבילתקופ

 ממועד משלוח הודעת הזכייה.ימי עסקים  (5חמישה )

סות עברת פוליהזוכה לה לעיל, יפעל 9.3סוי כאמור בסעיף ת כתב הכילאחר העבר .9.4

 .לידי החברה תמומתאי ביטוח

מציה שהועברה, ו/או סקר ציוד, בנוסף לאינפור וך סקר סיכונים, אשר יבקש לערזוכה .9.5

מודגש, כי המלצות הסוקר , . מכל מקוםת על חשבונו ובתאום מראשכל לערוך זאיו

דם מקרה לא יהוו תנאי מוק כלובבעו בהסכמה עם החברה ותנאי המיגון הנדרשים, ייק

 לכיסוי הביטוחי.

 .ות מסמכי המכרזהורא על פילבצע את הביטוחים,  הא חייביה הזוכ .9.6

  ביטול המכרז .10

מסמכי לבטל את המכרז על פי ית רשאה תהא ברהחבו ש מקרה אחר בנוסף לכל .10.1

לבטל את המכרז, בכל  אך לא חייבת, ,כל דין, החברה תהא רשאית ו/או על פי המכרז

 המקרים הבאים:מ חדא

 הצעה אחת בלבד.  שההצעה למכרז או הוגשה כל לא הוג .10.1.1

 שמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרזף זה, מבסעי - "הצעה אחת"

אחר שכל ההצעות תנאי המכרז, לרה העומדת בשהוכרזה כהצעה כש

 שהוגשו למכרז נפסלו.  האחרות

בבחירת  אוו/ך המכרז ו/או בניהולו החברה מצאה שהתקיים פגם בהלי .10.1.2

 ההצעה הזוכה.

צדיק, מהותי המו השתנו צרכי החברה באופן או/חל שינוי נסיבות מהותי  .10.1.3

 לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז.

ם ו חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירישהמציעים, אס סביר להניח בסייש  .10.1.4

 לשהו.או פעלו באופן מהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כו/
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לא שהיא,  בהמכל סיה, ור על ידי החברבוטל המכרז כאמה שבו קרבמכי  ,מובהר בזאת .10.2

מי נזק, של פיצוי ו/או דתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך יהא מי מן המציעים זכאי ל

 .תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמורל זה, ולא וטבגין בי

 עיון במסמכים .11

ל פי מכרז זה ע דההנדרש על יואה במידע כי אינה ר ,בזה במפורש מודיעההחברה  .11.1

במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון  מציעיםהל י שד מסחרי או סוד מקצועמשום סו

א זכתה המציעים שהצעתם להמשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי 

 )שלושים( יום ממועד ההודעה על 30וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על ז, במכר

הזוכה רה שהחליטו על בחירת חבב סדות המוסמכיםלטת המו, את החתוצאות המכרז

 כרז במלואה.זכה במיש ציעוכן את הצעת המ

עי רשאי לציין שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצו תו כוללת נושאיםמציע הסבור שהצע

מפורט. החברה תשקול את ים במפורש בהצעתו וינמק את טענתו באותם הנושא את

 בכך.עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך 

 כללי .12

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על  .12.1

 אמור.לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאשר , המציעים בלבד

 .י המכרזשאונ דים לגבי כלבין הצדהמוסכם צה את כי המכרז ממסממבהכתוב  .12.2

יקול דעתה הבלעדי, לנהל ת, לפי שחברה שומרת לעצמה את הזכוהבמידת הצורך,  .12.3

  .מציעים, כולם או חלקם, אשר הצעותיהם נמצאו מתאימותמו"מ נוסף עם 

ש ולדרכן נפרד, וב אוד החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יח .12.4

דעתה, ל פי שיקול כים נוספים, עממסהרות, הסברים ו/או ים, הבעים פרטמהמצי

 והצעתם.על מנת לבחון את המציעים  לשביעות רצונה המלא,

לפי שיקול את הזכות,  הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .12.5

 להשלים  ,רזעות למכהצה שתלאחר הג ,, לדרוש מכל אחד מהמציעיםהבלעדי העתד

 הנחוצים לדעתה.רטיביים לדקאישורים ו/או  ותלצהמר ו/או ע חסמיד

 החברהעולה באופן מלא עם ותיהם לסייע ולשתף פמתחייבים בהגשת הצע ציעיםמה .12.6

 ככל שיידרש.ו/או עם מי מטעמה 

יותר או הצעה כלשהי, ואין לראות קבל את ההצעה הזולה בהחברה אינה מתחייבת ל .12.7

 .םלק, כולם או חביטוחיםן את הה להזמישל החבר בותחיימשום התה ז רזבמכ

למציעים , תשלחנה כרזהמ לוח למציעים על פי תנאיהודעות שתידרש החברה לש .12.8

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  רוניר אלקטבדוא אוו/בפקסימיליה 

 

 "מבעאחוזות החוף    
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אחוזות החוף

ל - תביעות 19.4.21 - מפעלים (2

הראל חברה לביטוח בע"מ

מחוז תעשיה

טלפון: 03-7549693, פקס: 03-7348759

לכבוד

אחוזות החוף בע"מ

ח.פ. 510266208

סה"כ תלויסה"כ שולםפוליסהענףחיתום

סה"כ 

שולם+תלוי

תביעות 

פתוחות

תביעות 

סגורות

סה"כ 

תביעות

2011601000125311₪ 0₪ 0₪ 0000
2012601000125312₪ 0₪ 0₪ 0000
2013601000125313₪ 0₪ 0₪ 0000
2014601000125314₪ 16,148₪ 130,000₪ 146,148101
2015601000125315₪ 0₪ 0₪ 0000
2016601000125316₪ 0₪ 0₪ 0000
2017601000125317₪ 0₪ 0₪ 0000
2018601000125318₪ 0₪ 0₪ 0000
2020601000125320₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 16,148₪ 130,000₪ 146,148101

2011601500070911₪ 0₪ 0₪ 0000
2012601500070912₪ 0₪ 0₪ 0000
2013601500070913₪ 0₪ 0₪ 0000
2014601500070914₪ 0₪ 0₪ 0011
2015601500070915₪ 0₪ 0₪ 0011
2016601500070916₪ 203,717₪ 280,000₪ 483,717145
2017601500070917₪ 0₪ 0₪ 0000
2018601500070918₪ 0₪ 0₪ 0000
2020601500070920₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 203,717₪ 280,000₪ 483,717167

2011601600154811₪ 478,090₪ 50,000₪ 528,09033942
2012601600154812₪ 223,942₪ 15,000₪ 238,94212324
2013601600154813₪ 253,781₪ 160,000₪ 413,78141418
2014601600154814₪ 198,303₪ 225,000₪ 423,30351116
2015601600154815₪ 103,128₪ 40,000₪ 143,12831114
2016601600154816₪ 333,529₪ 92,000₪ 425,52931821
2017601600154817₪ 7,937₪ 203,000₪ 210,93711718
2018601600154818₪ 22,365₪ 603,000₪ 625,36515722
2020601600154820₪ 819₪ 12,500₪ 13,319415

₪ 1,621,895₪ 1,400,500₪ 3,022,39549131180

2011601900044911₪ 0₪ 0₪ 0000
2012601900044912₪ 0₪ 0₪ 0000
2013601900044913₪ 0₪ 0₪ 0000
2014601900044914₪ 0₪ 0₪ 0000
2015601900044915₪ 0₪ 0₪ 0000
2016601900044916₪ 0₪ 0₪ 0000
2017601900044917₪ 0₪ 0₪ 0000
2018601900044918₪ 0₪ 0₪ 0000
2020601900044920₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 0₪ 0₪ 0000

 ניסיון תביעות לתקופת ביטוח 2011 עד 2020 בש"ח - נכון לתאריך 19.4.2021

 חבות
מעבידים

 אחריות
מקצועית

צד שלישי

 ציוד
אלקטרוני

1 / 3
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הראל חברה לביטוח בע"מ

מחוז תעשיה

טלפון: 03-7549693, פקס: 03-7348759

סה"כ תלויסה"כ שולםפוליסהענףחיתום

סה"כ 

שולם+תלוי

תביעות 

פתוחות

תביעות 

סגורות

סה"כ 

תביעות

2011602100060211₪ 0₪ 0₪ 0000
2012602100060212₪ 0₪ 0₪ 0000
2013602100060213₪ 63,940₪ 5,000₪ 68,940112
2014602100060214₪ 0₪ 0₪ 0000
2015602100060215₪ 0₪ 0₪ 0000
2016602100060216₪ 0₪ 0₪ 0000
2017602100060217₪ 0₪ 0₪ 0000
2018602100060218₪ 0₪ 0₪ 0000
2020602100060220₪ 0₪ 0₪ 0000
2021602100060221₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 63,940₪ 5,000₪ 68,940112

2011604000164011₪ 136,938₪ 0₪ 136,938066
2012604000164012₪ 315,588₪ 0₪ 315,58801212
2013604000164013₪ 31,836₪ 0₪ 31,836077
2014604000164014₪ 43,871₪ 0₪ 43,871066
2015604000164015₪ 23,205₪ 0₪ 23,205022
2016604000164016₪ 19,691₪ 0₪ 19,69101010
2017604000164017₪ 1,264₪ 0₪ 1,264011
2018604000164018₪ 67,187₪ 5,000₪ 72,187213
2020604000164020₪ 412,094₪ 80,200₪ 492,294527

₪ 1,051,674₪ 85,200₪ 1,136,87474754

2011605100521211₪ 14,489₪ 0₪ 14,489011
2012605100521212₪ 119,105₪ 0₪ 119,105055
2013605100521213₪ 11,419₪ 0₪ 11,419011
2014605100521214₪ 0₪ 0₪ 0000
2015605100521215₪ 0₪ 0₪ 0000
2016605100521216₪ 0₪ 0₪ 0000
2017605100521217₪ 0₪ 0₪ 0000
2018605100521218₪ 784₪ 15,000₪ 15,784101
2020605100521220₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 145,797₪ 15,000₪ 160,797178

2011605100521311₪ 0₪ 0₪ 0000
2012605100521312₪ 0₪ 0₪ 0000
2013605100521313₪ 0₪ 0₪ 0000
2014605100521314₪ 0₪ 0₪ 0000
2015605100521315₪ 0₪ 0₪ 0000
2016605100521316₪ 0₪ 0₪ 0000
2017605100521317₪ 0₪ 0₪ 0000
2018605100521318₪ 0₪ 0₪ 0000
2020605100521320₪ 0₪ 0₪ 0000

₪ 0₪ 0₪ 0000

אש

כספים

נאמנות

 תאונות
אישיות

2 / 3
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הראל חברה לביטוח בע"מ

מחוז תעשיה

טלפון: 03-7549693, פקס: 03-7348759

סה"כ תלויסה"כ שולםפוליסהענףחיתום

סה"כ 

שולם+תלוי

תביעות 

פתוחות

תביעות 

סגורות

סה"כ 

תביעות

2011605600104311₪ 224,974₪ 45,000₪ 269,97421012
2012605600104312₪ 110,847₪ 7,500₪ 118,3472810
2013605600104313₪ 36,256₪ 106,000₪ 142,256437
2014605600104314₪ 378,373₪ 420,000₪ 798,37311213
2015605600104315₪ 172,367₪ 50,000₪ 222,367123
2016605600104316₪ 50,052₪ 0₪ 50,052055
2017605600104317₪ 0₪ 0₪ 0000
2018605600104318₪ 936₪ 63,000₪ 63,936202
2020605600104320₪ 25,129₪ 55,000₪ 80,129303
2011605600112411₪ 0₪ 0₪ 0000
2016605600284516₪ 5,346₪ 182,000₪ 187,346426
2016605600329616₪ 34,482₪ 15,000₪ 49,482134
2019605600493119₪ 0₪ 2,500₪ 2,500101
2020605600569820₪ 1,849₪ 0₪ 1,849011

₪ 1,040,611₪ 946,000₪ 1,986,611214667

7,005,48281238319 2,861,700₪ 4,143,782₪ ₪סה"כ לדו"ח

בכבוד  רב

מחוז תעשיה

הראל חברה לביטוח בע"מ

קבלנים

3 / 3
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  202/2מס'  פומביכרז מ
 

 ע הצהרת המצי - לתנאי המכרז 'אטופס 

 

 בודכל

 תאריך _________       בע"מ  ףואחוזות הח

 

 ג.א.נ.,

 

 2/20 2מס'  פומבימכרז  הנדון: 

 כללי .1

כל ל מסכים בזאת, אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

 .למכרזמתנאי הצעתי כחלק בלתי נפרד  כל מסמכי המכרז וכולל את, ועל נספחיתנאי המכרז, 

 

 יעייבויות המצוהתחהצהרות  .2

צהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי י מנהנ .2.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא ; הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז

 ו חלקם; וכי הננישל מסמכי המכרז, כולם א או אי הבנה/ל אי ידיעה ות עססהמבו

 או דרישה, כאמור./וה עחלט על כל תביומו מוותר בזאת מראש באופן סופי

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי  .2.2

ו/או כחלק ים את החברה ייבחמהחברה ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע ה

 תנאיו כדין על ידי החברה כאמור בנערכו בכתב ונחתממסמכי המכרז, אלא אם כן מ

 המכרז. 

במכרז; כי המציעים יב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מיר ומתחיהמצ הנני .2.3

הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לקיים, 

פורטים טלת עלי בהתאם לתנאים המתחייבות המודה, אחר כל המועבובמלואה 

 כרז.במסמכי המ

ח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, וה מכלגבהכל מניעה או  אין הנני מצהיר ומתחייב, כי .2.4

 המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

, ף/ים אחר/יםין לי כל שותוא ידהנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על י .2.5

 .הגשת הצעתי כאמורגלוי/ים או סמוי/ים, ל

המכרז, כמפורט במסמכי  חיםויטבהלערוך את תי פשרוהנני מצהיר ומתחייב, כי בא .2.6

 . במלואם ובמועדם
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ביותר או כל הצעה  זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .2.7

 שהיא.

עם מציעים לנהל מו"מ לעדי, תה הבקול דעת, לפי שייאחברה תהא רשהכי  ,ידוע לי .2.8

 .כאמור במסמכי המכרז

חד מן המקרים הנקובים אל כת לבטל את המכרז בידוע לי, כי החברה תהא רשאי .2.9

לתנאי המכרז, וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את  10.1בסעיף 

 ין. כל די על פ המכרז ו/או מסמכי הוראותהמכרז על פי 

, גם םמה של הביטוחים או חלק םאת ביצוע בטלהחברה תהא רשאית לידוע לי, כי  .2.10

ידוע . , מכל סיבה שהיאהביטוחיםו/או תחילת ביצוע  הצעתי על קבלתעה דוהה לאחר

 הביטוחיםהחברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול לי ואני מסכים, כי 

ה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו תביעשה ו/א, דריטענה לא תהא כל הככאמור, ולזו

לתשלום כלשהו, כך בשל  יכאלא יהא זוהוא כאמור,  הביטוחיםגין ביטול ביצוע ב

לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום 

 .כאמור

ה על נעשת ,בהצעתיי כאמור דיהמוצעים על  הביטוחיםמחירי הנני מצהיר, כי קביעת  .2.11

י, ף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיר שבדקתי היטב את המהות, ההיקדי לאחי

 .כרזמה כיבהתאם למסמ

צעתי זו והגשתה, ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת ה .2.12

שהוצאו על  תאו פיצוי בגין ההוצאו/יחולו עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל השבה ו

 . אמורידי כ

כלל, תי לאחרים בפעול למניעת גילוי הצעייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולמתח הנני .2.13

 ם במכרז, בפרט.ירחא מציעיםול

עדכונה במסגרת  תי, לרבותהתאם להצעבתשולם  הביטוחיםהתמורה בגין ידוע לי, כי  .2.14

 .  מו"מ )ככל שאירע(

זה לעיל,  2עיף  המפורטות בס יוהתחייבויותי ייידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרות .2.15

  ה את הצעתי.תשקול החבר

במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה  הודיעהה ברחהי ידוע לי כ .2.16

לעיון ם סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד משו

שהצעתם לא זכתה  ציעיםדי המ, על יתידרש לכך, בכתב םהמשתתפים במכרז, א

עה על הודהד ם( יום ממוע)שלושי 30ל לך תקופה שלא תעלה עבמה וזאתבמכרז, 

ירת הזוכה , את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחתוצאות המכרז

 וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

מקצועי  ו/אוסוד מסחרי  נושאים שיש בהם תלידוע לי כי מציע הסבור שהצעתו כול

ה רחבו במפורט. הנמק את טענתנושאים במפורש בהצעתו וירשאי לציין את אותם ה

 שקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.ת
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  הצעת המציע .3

הנני במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, בקפידה  לאחר שעיינתי .3.1

, כמפורט על פי מסמכי המכרז ותייתחייבויויתר ה הביטוחים עמציע את הצעתי לביצו

 .דיולא על ישמ כפימצ"ב, ה ההצעה הכספיתטופס  -ב'  טופסב

 ומשלוח כתב כיסוי ה על קבלת ההצעהדעהו .4

מיידית כתב כיסוי להמציא הנני מתחייב  הייבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .4.1

 .לאחר מכן ( ימי עסקים5ה )שיחמדואר אלקטרוני, ועותק מודפס ממנו בתוך ב

 תוקף ההצעה .5

ת זכו לאייב אותי, לרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחעל כל פ הצעתי זו תעמוד בתוקפה .5.1

 .כל בהתאם לאמור בתנאי המכרזזרה, הח

רה תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעות בפרק זמן מסכים, כי החבידוע לי ואני  .5.2

אמור, של ההצעות כ ןפתאריך את תוק ה)תשעים( יום. במקרה שהחבר 90נוסף של עד 

 . וארך תוקפה של הצעתי כאמורי

 פירוש .6

כן להיפך, וכל האמור בו במין במשמע ו ביםבר ףא בלשון יחיד, הצהרת המציע זוכל האמור ב

 ן נקבה במשמע וכן להיפך.זכר, אף במי

 ת המציעצעהמסמכים המצורפים לה .7

חלק בלתי ומהווים  רזלתנאי המכ 5.3 ףיעהמנויים בסמצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .נפרד הימנה

  הצעהפרטי מגיש ה .8

 ________________________   המציע: שם .8.1

 ________________________   .צ:./חח.פ/ 'מס .8.2

 ________________________  :וםמשרד רש כתובת .8.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .8.4

 ________________________ טי + משפחה( פר)שם  .8.4.1

 ________________________  טלפון במשרד:  .8.4.2

 ________________________  פקסימיליה: .8.4.3

 ________________________ :דואר אלקטרוני .8.4.4
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ים, מיד לאחר ל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורהנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כ

  .קרות שינוי כאמור

 

 וחותמתחתימת   תאריך
 עהמצי

 
 

 אישור 
 

 תאגיד: 

______, מאשר/ת בזה כי ביום __ ,_______וב ___"ד )מ.ר. ______(, מרח__________ עואני הח"מ, ___
"התאגיד"(  -)להלן מכרז דלעיל המוגש בשם __________ נחתם בפני טופס ההצעה ל___ _____________

ת ___________ נושא/ת ת.ז. ר____ ומר/גבת ת.ז. _______/אשעל ידי מר/גברת ___________ נו
פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד  ועל דיגסוד של התאי מסמכי הי_________, המוסמכים על פ_____

 לכל דבר ועניין. 

______________ 
 , עו"ד            
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  202/2מכרז מס' 

 ההצעה הכספית- לתנאי המכרז 'טופס ב
מציע תנאיהם, ל כל נספחיהם וכל מסמכי המכרז, ע ה אתובקפיד י בעיוןשקראתחר אלאני הח"מ, 

 מן:קדלעה הכספית כבזאת בשם המציע את ההצ

 )שקל חדש, ללא מע"מ(  -ית טבלת עזר לסכומי ביטוח, גבולות אחריות והשתתפות עצמ

 *שימו לב: אין למלא הצעה ביחס לכותרות )תאים מוצללים(

 גבול 0סכומי ביטוח פרטים
 "חש -אחריות 

מיון 
 טו  ברו

 % 

 פרמיה ברוטו
 ש"ח

    :אש מורחב 

   ₪  406,140,300 יונים בנויים  חנ

   ₪  2,500,000 מבנה קהילת ניו יורק

   ₪  29,886,393 מבנים תשתיות מחשוב חניונים

   ₪ 4,000,000 1מבנים שיפורים במושכר

   ₪ 442,526,692  םמבני פרק סה"כ

   ₪  15,737,504 מכאני וד משרדי לרבותציה ולתכ

   ₪ 2,500,000 רדי תכולה ריהוט וציוד מש

   ₪ 400,000 תת קרקעי-בקרה ר חדוציוד מחשבים תכולה 

   ₪ 3,800,000 וד היקפי משרדי החברה שבים וציתכולה מח

   ₪ 150,000 תכולה מחשבים ניידים 

   ₪ 2,449,000 (חרא ושרכו רדנים )מבני משתכולה ציוד בחניו

   ₪ 500,000 ר הבקרה ם וציוד היקפי חדשבימח תכולה

   ₪ 38,840,860 שבים וציוד היקפי חניונים ה מחתכול

להכוונה בקשר תכולה שילוט אלקטרוני 
 למקרה. ניונים על בסיס נזק ראשוןלתפוסת ח

200,000  ₪   

בקשר  נהוכותכולה שילוט אלקטרוני לה
מצטבר  נזק ראשון ל בסיסלתפוסת חניונים ע

 פת הביטוח.ולתק

1,000,000  ₪   

תכולה שילוט אלקטרוני להכוונה בקשר 
נזקי טבע ורעידת אדמה  -לתפוסת חניונים

 בלבד

17,800,000 ₪    

   ₪ 3,200,000 ניו יורק ים קהילתבמחסנמלאי 

   ₪  85,277,264 סה"כ פרק תכולה

 

 

 ל אביב., ת6ץ חברה רחוב גרשון שמשרדי ה 1
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 סכומי ביטוח0גבול  ורחבהמשך אש מ
 ש"ח –אחריות 

 ברוטו   וןמי
 % 

 פרמיה ברוטו
 ש"ח

    סעיפים על בסיס נזק ראשון

   ₪  10,000,000 תשתיות שאינן נכללות בפרק מבנים

   ן הערכהאי תשתיות כנ"ל סה"כ

   ₪ 1,000,000 נהודי מבפריצה כולל צמ

   ₪ 100,000 גניבה פשוטה ממשרדי החברה

   ₪ 4,000 ורחים לפריטבדים/ אחפצי עו

   ₪ 50,000 לאירוע חיםדים/ אורחפצי עוב

   ₪  500,000 רכוש במעבר

   ₪ 1,000,000 רכוש מחוץ לחצרים

   ₪ 500,000 רכוש בפיקוח

   ₪ 1,000,000 יםשחזור מסמכ

   ₪ 15,000,000 יסות פינוי הר

   ₪ 2,500,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

   ₪ 2,000,000 דלות לאחר נזקפעול מוגהוצאות ת

   ₪ 1,000,000 תביעהצאות הכנת וה

   ₪ 6,000,000 לסך שכר אדריכלים ומומחים עד

   ₪ 15,000,000 התמוטטות מבנים

   ₪ 10,000,000 ראחהתמוטטות מכל סוג 

   ₪ 2,000,000 שנאים, פיקוד ובקרהחשמל, לוחות 

   ₪ 400,000 לסך עדשבר תאונתי 

   ₪ 150,000 ת נזקאובדן גז קירור בעקבו

   ₪ 5,000,000 עד לסך DIC"ס הרחבת כה

   בתוקף מעט טרורפרעות ומהומות ל

   בתוקף סיכוני רעידת אדמה

   בתוקף נזקי טבע

   ₪  57/,527,9/4 טוח כלליביסכום 

 2מקסימום למקום

 

 
 

 5/,75/,/// ₪ 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חניון התרבות )הבימה( 2
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 ל סכומי ביטוח0גבו 
 ש"ח –אחריות 

 רוטו  מיון ב
 % 

 וטופרמיה בר
 ש"ח

 אלקטרוני ודצי

 )פוליסה שיורית לאש מורחב(

   כוניםכל הסי

מחשבים נייחים וציוד היקפי במשרדי 

 החברה

3,800,000  ₪   

   ₪  150,000 ניידים  מחשבים

   ₪  38,840,860 וד אלקטרוני חניוניםיצ

   ₪  400,000 תת קרקעי בקרהציוד אלקטרוני חדר 

   ₪  500,000 חדר הבקרהקטרוני ציוד אל

   ₪ לאירוע 200,000 3שילוט אלקטרוני )נזק ראשון(

   מצטבר ₪ 1,000,000 שילוט אלקטרוני )נזק ראשון(

   ₪  /86,/42,69 מבוטחשוויו הכולל של הציוד ה

    שוןראק זנס הרחבות על בסי

   ₪  1,000,000 ווספופריטים שית

   ₪  1,000,000 הוצאות שחזור נתונים

   ₪  500,000 ב נזקעק דותמיוח אותהוצ

   ₪  50,000 הוצאות תפעול נוספות

 

 ש"ח. 000008,17, ילוט האלקטרוני הינוהשווי הכולל של הש 3
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 סכומי ביטוח0גבול  
 ש"ח –ות אחרי

 מיון ברוטו  
 % 

 טופרמיה ברו
 ש"ח

   על בסיס נזק ראשון כספים בכספת ובהעברה

   ₪ 1,000,000 הביטוח הכללי וםסכ

   ₪  1,000,000 בחצרי המבוטחים בשעות העבודה

   ₪  100,000 בחניוןום תשלת ם לעמדמקסימו

   ₪  200,000 מקסימום חניון גולדה בכספת

   ₪  200,000 הבימה בכספתמקסימום חניון 

   ₪  600,000 רה בכספתבקר הדח מקסימום

   ₪  30,000 סימום לחניון בארון מתכתקמ

   ₪  200,000 מחוץ לכספת בשעות העבודה

   ₪  400,000 חברהעברה ע"י המקסימום לה

בלה מקסימום להעברה ע"י שרותי הו

 משוריינת
1,000,000  ₪   

   ₪  20,000 עובדים, מנהלים וגובים תיבב

מעמדות תשלום  הברהעל וםמקסימ

 חופים
50,000 ₪    

 

    ביטוח נאמנות עובדים

   ₪  1,000,000 סכום הביטוח

   01.04.2002 רטרואקטיביות
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  סכומי ביטוח0גבול 
 ש"ח –אחריות 

 מיון ברוטו  
 % 

 וטופרמיה בר
 ש"ח

    םתאונות אישיות לדירקטורי

    : סכומי הביטוח

   ₪  400,000 מוות

   ₪  400,000 תוכנ

   ₪  2,400 פיצוי שבועי

   בתוקף סיכון מלחמה פסיבי

   15 מספר מבוטחים

   ₪  4,000,000 סכום ביטוח מקסימלי לאירוע

 

 ח0גבול סכומי ביטו 
 ש"ח – יותאחר

 מיון ברוטו  
 % 

 פרמיה ברוטו
 ש"ח

    צד שלישי

    : ות האחריותולגב

   ₪  ///,///,/5 לתובע

   ₪  ///,///,/5 ר לתקופת הביטוחצטבובמ רהלמק

   ₪  1,000,000 הרחבת לשון הרע

   ₪ 500,000 שווא הרחבה בגין מעצר

טתו ו/או רכוש בחזקתו ו/או בשלי

 בפיקוחו
10,000,000 ₪    

 

    מעבידים

    : אחריותות הגבול

   ₪  ///,///,/4 לתובע

    ₪ ///,///,/4 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

   65 מספר העובדים
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    אחריות מקצועית

    : ולות האחריותבג

   ₪  ///,///,4 לתובע

   ₪  ///,///,4 מקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

   2//0/402 / ערתאריך למפ

   ₪  500,000 הרחבת לשון הרע

   ₪  250,000 שוואהרחבה בגין מעצר 

    ₪ 500,000 הגנה בהליכים פליליים

    ₪ 2,000,000 אובדן מסמכים

או עות, שביתה ביטול חריג פר

 בתההש

1,000,000 ₪    

 

 

   פוליסה הצהרתית 4עבודות קבלניות

    דותפרק א' העבו

לל ר )כושועויקטים ממחזור פר

 מ.ע.מ(

 //,///,///  ₪   

   ₪  ///,///,25 פרויקטשווי מכסימלי ל

  כלול חודשים 36 טויקרלפפת ביטוח מכסימלית תקו

   בתוקף פריצה, גניבה ושוד

   בתוקף ר(פרעות ומהומות )למעט טרו

   בתוקף נזקי טבע

   בתוקף סיכוני רעידת אדמה

כל קה מורחבת לתחזו תקופת

 הפרקים

   שיםחוד 24

 הרחבות )המשך(   –ות קבלניות וד עב
 

 כולל מ.ע.מ. שווי העבודות 4
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 ות קבלניותודעב

 יקט בנפרדהרחבות לכל פרו

 

 שוןק ראזנ על בסיס

 -מיון ב  ₪ -סכום ב

 % 

 פרמיה 

 בש"ח

בתוקף בגבול  לקויה/ חומרים לקויים נזק עקיף מתכנון לקוי/ עבודה 

 האחריות

  

   8,000,000 יים ומרים לקוחוי/ עבודה לקויה/ נזק ישיר מתכנון לק

   10,000,000 הוצאות פינוי הריסות

   10,000,000 רכוש סמוך

   10,000,000 םרכוש עליו עובדי

   50,000 מתקנים וציוד קל מקסימום לפריט

   2,000,000 מתקנים וציוד קל 

   2,000,000 מבני עזר זמניים באתר העבודות

   6,000,000 ומחיםדריכלים ומשכר טרחת א

   3,000,000 העברה יבשתית מקסימום להעברה

   3,000,000 אחסנה מחוץ לאתר

   2,000,000 הצלהנע ומצאות וה

 4,000,000 הוצאות מיוחדות במקרה נזק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,500,000  

  

   3,000,000 הוצאות על פי דרישת רשויות

   1,000,000 כניותוהוצאות לשחזור ת

 4,000,000 יקון נזקשת תדות להחחיומ אותהוצ
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 פרמיה בש"ח % -מיון ב  םפרטי 

    ישיצד שלק ב' פר

   ₪  ///,///,/2 קרהריות למחל אוגב

   ₪  ///,///,/4 גבול אחריות מצטבר לתקופה

   בתוקף  צ.מ.ה  –הרחבה לנזקי גוף 

   ₪  6,000,000 רעד, הסרה או היחלשות משען 

   כלול רקעייםתת ק תקניםאו מ/ו ליםכב ישירנזק 

לי כב שנזק לרכוש צד שלישי כתוצאה משימו

ות הסטנדרטי המכוסה בול האחרימעל ג רכב

 ת צד ג' רכוש של כלי רכבבפוליס

2,400,000  ₪   

צאתי לכבלים ו/או מתקנים תת תו נזק

 קרקעיים למקרה ולתקופה

6,000,000  ₪   

מי לאווח מוסד לביטשל ה תביעות שיבוב

 מבוטל( 7ג )חרי

בתוקף בגבול 

 האחריות

  

    פרק ג' חבות מעבידים

   ₪  ///,///,/4 חריות למקרהל אגבו

   ₪  ///,///,/4 גבול אחריות מצטבר לתקופה

    מיון להתאמה

    מקדם פרמיה להתאמה
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 :הוראות מיוחדות להצגת דמי הביטוח 
 
 השנתית, על בסיס ברוטו לתשלום.ה מיו/או הפרהתעריף את וי ו/או כיס ביטוחליד כל  .1

 המחייב )בשקלים חדשים(. השנתית, שתהווה הסכום יהמרהפ את סה"כ .2

 את תנאי התשלום : .3

 _______ יםמספר תשלומ למזומן 3.1 

 %_______ שיעור דמי אשראי _______ מספר תשלומים תשלום לשיעורין 3.1 

 
 

 : הביטוח פי לענ מיות ט פרפירו
 

 הערות סה"כ בשקלים רמיהסיכום פ

   אש מורחב

 
 תלכולפרמיה 

  

   ציוד אלקטרוני

 
 מיה כוללתרפ

  

   כספים

 

 פרמיה כוללת כספים
  

 
 דיםפרמיה כוללת נאמנות עוב

  

   תאונות אישיות 

 
 פרמיה כוללת

  

   צד שלישי

 
 פרמיה כוללת

  

   מעבידים

 

 ללתה כופרמי
  

   עית ריות מקצוחא

 
 מיה כוללתרפ

  

   עבודות קבלניות 

 
  תידונפרמיה פיק

  

 
 מיון להתאמה 
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   סיכום הצעת המבטח 

 
 סה"כ פרמיה ברוטו

 
 _____________  

 
 דמים
 

_____ ________  

 
 הנחה מיוחדת

 

 _____________  

 
 סה"כ פרמיה לתשלום במזומן

 

 ____________ _  

 
 
 

 

: וח ביטחברת ה

_____ _________ ______ 

 שם החותם :

____________________________ _ 

 : יך תאר

_____________ _______ 

חתימה: 

 _____________________________ 
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 )בשקלים( :  נתוני השתתפות עצמית

 
 

 פירוט ההשתתפות העצמית סוג הביטוח

סכום או  
 שעור מהנזק

 מוםמקסי מינימום

    אש מורחב

   20,000 וש אחרכל נזק רכ

 :נזק לעמדות תשלום /שבר זכוכית
 ןשורא קנז

 נזק שני
 לישי ואילךנזק ש

 
25,000 
30,000 
35,000 

  

   1,000 (2,500)נזק מעל  חפצים אישיים

מסכום  10% סיכוני רעידת אדמה
 הביטוח

30,000 5,000,000 

 500,000 100,000 10% תשתיות-י טבע נזק

 200,000 30,000 5% עבי טנזק

    צד שלישי

   17,500 נזק רכוש

   35,000 נזק גוף

   20,000 כלי רכב-נזק רכוש

   30,000 ורכוש גוף –ים בחניוני גרירה נזק

    

    מעבידים

   6,000 קזכל נ

   12,000 מחלה מקצועית

    םפיכס

 כספים
 קזכל נ
 :ת תשלום דעמבים כספנזק 

 נזק ראשון
 ואילך נזק שני
 כספים על ידי המבוטח:העברת 

 200,000כל נזק עד 
 200,000כל נזק מעל 

 
12,000 

 
20,000 
30,000 

 
10,000 
40,000 

  

   10,000 ובדיםות עננאמ

    טרוניציוד אלק

   6,000 פרק א' 
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   6,000  'בק פר

   ימים 3 ימי עבודה -פרק ג'

    ועיתמקצ ריותאח

   200,000  זק כל נ

    ונות אישיותאת

   ימים 7 ימים

 

 

 

 

 )בש"ח(ות העצמית ההשתתפפירוט  סוג הביטוח

 מקסימום מינימום %  -שיעור מ  עבודות קבלניות

     ודותבהע פרק א'

ת משווי עבודו רעידת אדמה

 בפועל

10% 30,000 5,000,000 

 200,000 20,000 10% מגובה הנזק נזקי טבע

 250,000 40,000 10% מגובה הנזק 1.10-31.3בתקופה  בענזקי ט

 100,000 20,000 20% נזקמגובה ה פריצה/גניבה

 100,000 40,000 10% מגובה הנזק נזק עקיף

 200,000 100,000 10% הנזקובה גמ ירנזק יש

 200,000 20,000 20% ובה הנזקגמ רכוש עליו עובדים

 200,000 20,000 20% זקה הנמגוב רכוש סמוך

  20,000   סכום קבוע  רכל נזק אח

     שלישיפרק ב' צד 

 25,000   סכום קבוע  ובע ולמקרהתל

 40,000   סכום קבוע  תביעות שיבוב מל"ל

 40,000   סכום קבוע  "המוף מצג קינז

 200,000 40,000 10% קמגובה הנז משען רעד והחלשות
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 200,000 20,000 10% מגובה הנזק נזק ישיר כבלים תת קרקעיים

 200,000 100,000 10% מגובה הנזק ק עקיף כבלים תת קרקעייםזנ

     ' חבות מעבידיםפרק ג

 10,000   סכום קבוע  כל נזק

 15,000   סכום קבוע  יתמקצועמחלה 

 

 

 ת המציעחתימת וחותמ         יךתאר
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  202/2' סמכרז פומבי מ
 

ת עובדים  העסק  דברבושל המכרז  הסף  איתנתו בתצהיר המציע בדבר עמיד -טופס ג' 

 עה פלילית והעסקת נוער מינימום, היעדר הרש  זרים,  שכר
 

את האמת וכי אהיה  וזהרתי כי עלי להצהיר, לאחר שה_________ .ז.ל/ת תאני הח"מ ______________, בע
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: םהקבועים בחוק א צפוי/ה לעונשים

 אם נאמר מפורשות אחרת.א אל–כרז כמשמעותם בתנאי המהנה ים בתצהיר זה נחמוה משמעות
 

____________ _____________בשם  הנני המציע/* הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה .1
"המציע"(. –)להלן   טוחיםילעריכת ב 3/2021________  המציע במכרז פומבי מס' ח.פ./ח.צ/.______

 

מן:של המכרז, כדלק סףה המציע עומד בכל תנאי .2
 

לעריכת ביטוחים בהתאם להוראות ישראל, המחזיקה ברישיון המציע הינו חברת ביטוח ב .2.1

 ;1981-וח(, תשמ"א)ביטסיים נפינותים חוק הפיקוח על שיר

 12)לפי חוק שכר מינימום בשנה  ועובדים זרים ו/אוט בעבירה לפי חוק ע בפסק דין חלשהמציע לא הור .3
 מכרז.ב ותצעהגשת ההאחרון לעד שקדמה למוחודשים( 

 

לא רונה ת או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחשתי עבירובפסק דין חלוט באם המציע הורשע  .4
 צעות במכרז.להגשת ה האחרוןהשנים שקדמו למועד ( 3) שלושיתה בה

 

 ההרשעה האחרונה לאחוק שכר מינימום, אזי ט בשתי עבירות או יותר לפי וין חלרשע בפסק דם המציע הוא .5
 במכרז. האחרון להגשת הצעותלמועד השנים שקדמו  (3) ה בשלושהית

 

 1953-"גיהתש ,ת נוערזה הוראות חוק עבודכלל ין ובדכל ראות המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להו .6
יות של התחייבו יסודיתוה הפרה כל אחת מהוראות אלה תהו י הפרה שלמציע כידוע לוכל תקנות מכוחו. 

 כרז.כוח המהמציע מ
 

רה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעביה לא הורשע בעבירה שיש עמהמציע ו/או מי ממנהליו  .7
 . צעות למכרזהאחרון להגשת השנים שקדמו למועד ה( 10וזאת בעשר ) סוקו של המציעם עילתחו תוגעהנ

 
ו חקירה ו/או הגשת כתב ו/א המציע עקב הליכים דעת לא לבחור בהצעתלמציע כי לחברה יהיה שיקול  ועדי .8

 ו/או תביעה בקשר לכך. ולא תהא לו כל טענה שוםאי
 

 אמת. הי זתצהירזה שמי, זו חתימתי ותוכן  .9
 

    _______________                  

 חתימת המצהיר

            

אישור

די שברחוב במשר________, ___________ הופיע בפני, עו"ד ___________ם __בזה כי ביו הנני מאשר
 ספרה על ידי ת.ז. שמ ה/עצמו תה/,  זיהה_______________גב' ____/, מר_______________________

ם ילעונש ה/צפוי יהתה/להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה ה/כי עליו ה/ולאחר שהזהרתיו ____ ________
 עליה בפני. מה/תםזו וח ה/את נכונות הצהרתו ה/ים בחוק, אישרהקבוע

 
         ___________________ 

 ,עו"ד          
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  ב' חלק

 
 

 

  202/2מכרז פומבי מס' 

 חוף בע"מות הוזחאל יות שביטוחי רכוש וחבועריכת ל
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט ביטוחים

 

 
 ניהול סיכונים בע"מ נערך על ידי לנדוי יועצים ל
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  החברהשל  הביטוח ותכל פוליסי ם אלו יחולו לגבאיתנמוסכם בזאת כי 
 

 
 )שני הימים כלולים(  30.6.2022 – 1.7.2021  תקופת הביטוח:

 

 ו/או  "ראשיטח ההמבו( להלן: "510266208בע"מ )ח.פ. ף חוה ותזאחו  שם המבוטח:

 לרכוש המבוטח ו/או  קתהיפו לעניין זי עיריית תל אביב .א
ו עלים במסגרת הנ"ל ו/אוף הפוו/או חברה או ג ותחברות בנות ו/או חברות שלוב .ב

פים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או גו
 ני משנהקבלנים ו/או קבל כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל למעטאו /ו םשותפי

 ו/או ת קבלניות(ופוליסת עבודלגבי  )לא חל
החובה לבטחם ו/או ית חוזאו  תוקימת חובה חהראשי קייגופים אשר על המבוטח  .ג

ושהוסכם בכתב בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים,  םאת ביטוחיה לערוך
 , ו/אורהפי פוליסות ביטוחי החב-כי יבוטחו על וח,טב הת מקרבטרם קרו

על פי דין כלפי צד שלישי שיש להם  תבגין חבוקטורים ירודעובדי החברה , מנהלי .ד
 ה.עבודתם עבור החבר כלשהו במסגרת

ם ו/או לגרוע מהפוליסות רשאית להוסיף מבוטחיבזה כי החברה תהייה כם מוס •
 כתב בטרם קרות מקרה ביטוח.ח בטמבלמסרה מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נ

תהא תמיד  בטחת שיפוי מאת המוטח הראשי לקבלשל המב כי זכותה מוסכם בזה •
טח הראשי בוב המתחייכזה, אלא אם האו גוף משפטי קודמת לזכותו של כל אדם 

 , בכתב.ו והביא את תוכנו למבטחאחרת בחוזה עמ

מפוליסות הביטוח  יזואי או מתנמוסכם בזה כי אי קיום או הפרה של תנאי כלשה •
 פגעם המבוטח, לא יות והנכללים בשחים בפוליסהמבוט על ידי אחד מהגופים

 פיט כללמע שיפוי מהמבטח בל פיצוי ו/אובזכויותיהם של המבוטחים האחרים לק
 ידע על ביצוע ההפרה.מי מיחידי המבוטח אשר 

ניונים פתוחים ו/או תת קרקעיים ת חשר ללים שמנהלי אתרים, בעלים, מנהלים, ומפעי עיסוקו של המבוטח:
תל אביב מוניציפאלי של ה בחבמרמגורים והכול  נים ציבוריים המצויים במבניוו/או חני

תל אביב,  רן האוניברסיטה שלתר חניוני קחרים, כולל בין הייפו ופתרונות חנייה א
ניה הפצה של כרטיסי ח על ידי אחרים, חניונים ללא תשלום,חניונים המופעלים 

ניהול , הול כספי גביה בחניוניםים, נימחשוב ובקרת חניונ וניים ו/או אחרים,טרלקא
שטחים ון, ניהול ואחזקת שתיות, מים, ביוב, תיעול, תכנרוניים בתחומי התיפרויקטים ע

ם תחבורתיים, ייזום, ניהול רטיים, תכנון וניהול פרויקטייים לרבות שטחים פציבור
ירי י ומשכבניה, שיפוץ לרבות שיפוץ מבנים, שוכר, להיסל  וביצוע של עבודות פיתוח,

 חים ורכוש אחר. מבנים, חניונים, שט
בכל מקום תרת למבוטח הראשי האמור לעיל, כל מטרה אחרת המוומבלי לגרוע מסף ובנ

, החזקה ו/או הפעלה ו/או יאורושירותים נלווים מכל סוג ות וא, לרבות תהליכיםשה
ך התת הקמה ו/או תפעול ו/או תחזוקה של הדר ם,ריקהמב ניהול ותחזוקה של מרכז

מרכז המבקרים,  ניהול ותחזוקה של התת קרקעית ו/אורך הד –קרקעית מרכז הבקרה 
–ת ציוד חוף ם אוטומטיות להשכרמכונות תשלוול ו/או אחזקה של הקמה ו/או תפע

של  יתוחלושי לרבות אחריות ישירה –לה ותחזוקה של חניוני גרירה פעה ו/או חופי הים
וכן כל עיסוק  ימצאותם בחניוני הגרירהבעת ה עם גרירת רכבים אחוזות החוף בקשר

פעילות שור ו/או הנובע מההחברה לרבות כל עיסוק אחר הק מותר על פי תקנוןהאחר 
עילות ילויות הנלווים וכל פו/או כל התחומים והפע כאמור ארת לעיל ומעיסוקוהמתו

 .םוטחיהמותרת על פי כל דין למב
 

 6701740 יפו-תל אביב 6 ש"ץ גרשון : למשלוח דוארכתובת ראשית 
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ה ביטחונית של שראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטח מדינת יטמקום בש כל ח:הביטומקום 
ו/או כל מקום בו למבוטח זיקה או עניין כלשהם ינה"( שיש דל )להלן: "תחום המצה"

לרבות פעילות  ה ו/או פעילות כלשהיודעב יצועעוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בב
, כל הנ"ל בקשר ו/או בחו"ל ל המבוטחו נציגים שיית עובדים ו/אל העולם בעת שהבכ

 ילותו של המבוטח.תוך כדי ו/או עקב פע
 

ו/או  במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי על זכות שיבוב )תחלוף(מוותר המבטח  :ויתור על זכות שיבוב
ולים הכל את ביחס לגופיםו לעובדי המבוטח וזצדדים שלישיים ו/אל או/טח ולמבושיפוי 

 :עטמת מבלי למבוטח לרבובשם ה
 

ועלים מטעמו בוטח הראשי וכל הפחברי מועצת הדירקטוריון, מנהלי, עובדי המ .א
 תו. וברשו

אשי רטח החברות קשורות של המבוחברות אחיות,  ברות בנות,, חםאחברת  .ב
 .ו/או מי מטעמם בהן ו/או שלמבוטח יש עניין

 הנהלה. וחבריעובדים , ט, לרבות ומבלי למעהמבוטח שרותו שלכל אדם ב .ג
שכירות, חכירה,  בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול, תחזוקה, .ד

 אילה וברשות.ש
תקשרות מסחר ושרות ואשר לפי תנאי הה ם החברה בקשריגופים הנמצאים ע .ה

החברה דים שלרבות גופים או יחיהם בתביעות שיבוב. תן לחזור אליילא נ
או מכללא לפני  ל פה, במפורשאו בעי בכתב צויזכותה לתבוע מהם פויתרה על 

 קרות מקרה הביטוח.
 .וןבזד אדם שגרם לנזקלמעט כלפי בן 

ח בהתאם לנוס מקצועיתולעניין ביטוח אחריות  16 יפחתו מתנאי ביט יטוח לאתנאי הב  :הכיסוי הביטוחי
ורטים להלן ובתוספת השינויים וההרחבות כלליים לביטוח המפשיוצע, התנאים ה

טוח המצורפים לכל פוליסה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי טי הביט במפררכמפו
 פוליסה אחר. פורש נוסח אם צוין במח, אלא הביטו

 

פי ניסוחם -ת הביטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט עלוליסופבזה כי וצהר ם וממוסכ
הפוליסה השונים בין מסמכי  וח ובכל סתירהטבות שהושגו עם חברת הובהתאם להסכמ

די כל מקרה יראו את הפוליסות כאילו נוסחו על ינוסח שלטובת המבוטח. בהיגבר 
 המבטח.

 
תיאור בלתי מדויק של  נויים אויושפע משה זו לא יהביטוח לפי פוליס -כון בלתי נתיאור 

 י כי לא מדובראנתוספות ותיקונים ובתשימוש או על ידי שינויים במבנה, מטרת ה
 תי.בשינוי מהו

 
, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת יםחטוח על ידי המבוטיאי קיום תנאי הב

ה, ת תביעשר בהגחוה ו/או אידעהו-או אי/קיום חובה כלשהי והפוליסה ו/או אי  תנאי
התחייב  גורם כלפיו/או כל  הכול בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים

שיפוי לקבלת  יםבוטחשל המ םותזכסה. לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפולי הראשי וטחבהמ
יסה לא ות מוסמכות ובפוליעדר רישוי מרשויההפוליסה לא תפגע עקב או פיצוי על פי 

יהוו תנאי לכיסוי או התניות מכל סוג שהוא ובכל מקרה אלה לא  י מיגוןתנאיהיו 
 הביטוחי. 
 

 טה.על בסיס פרורהראשי  על ידי המבוטח כוללות סעיף ביטול  הפוליסות ם כימוסכ
 

מות ת המשולהתביעו פירוט של הראשי המבטח למבוטחבוטח יעביר פי בקשת המ על
טח. הנתונים יוגשו ברשימה המבו תטח איב בהןבכל הפוליסות לכל התקופות ות לויוהת

רכה כספית של עביעה, לרבות הל הענפים ופרטי כל תשתכלול את כל התביעות בכ
 .בוטחתו של המייום ממועד פני 30, תוך ותהתביע
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אים לכל התנהסכמתו מהווה אישור והצהרה לישור המצורף המציע על הא תימחת
טות במפרט, ולכל הערה שתצוין רות המפוליסמורים לעיל ולכל תנאי הפום האללייהכ

וטלת והנוסח המקורי בתהיה בטלה ומ ין בכתב ובין בדפוס,וף המפרט בעל ידי המציע בג
 יהיה הקובע.

   

בכתובת ם הממוקמים הלת החברה פועלת במשרדיכי הנ ננו לפרטהתקין, ה למען הסדר הבהרות
אביב יפו ובהתאם לאופי  העיר תלשל חב המוניציפאלי דים ורכוש במרית, לרבות משרהראש

 השירותים הניתנים על ידי החברה.

סכומי 

 הביטוח
)חדש  המוצע לביטוח על בסיס "ערך כינון"את שוויו של הרכוש  םוח משקפיהביט סכומי

  הביטוח נקבעו בשקלים )ללא מ.ע.מ(. רת ישן(. סכומיתמו

ם תנאי
 וחדיםמי

באו להרחיב ולשפר מצבו של  תבפוליסוים מצהירים כי התנאים המופיעחים המבט .1
מור בפוליסות, אבוטח על פני ההחוק יקנו עדיפות למבו הוראות המבוטח. בכל מקרה 

 קרה.ו מביחס לאותמץ הוראות חוק אלו יהיה המבוטח רשאי לא

הרי שבכל לן, שלה במפרטיםורפים יים המצרות האמור בנוסחי הפוליסות והשינומל .2 
ומים בפוליסות, יחולו הוראות עדיפים על פני אלה הרש הסדרים חוקבו נקבעו ב נושא
 .לאותם נושאים ביחס החוק

וקים יות והעיסכי הביטוחים המפורטים, תקפים לגבי כל הפעילו וסכם בזהממוצהר ו .3 
 .של המבוטח

חריות המבוטח הראשי לאהנערכות על ידי ח ת הביטומוסכם ומוצהר בזה כי פוליסו .4 
ת מעבידים ו/או אחריות מקצועית הינן קודמות לכל פוליסה וישי, חבשל כלפי צד

חייב שי כלשהו, ובתנאי שהמבוטח הראשי התיאו עבור צד שלאחרת שנערכה על ידי 
 .לפני קרות מקרה הביטוח בתנאי התקשרות הסכם ו/אועל כך כלפיו ב

וי ינושגילוי 
 ותימה

כל הנתונים, לרבות  תבדקו א טוחפני כריתת חוזה הביהירים כי להמבטחים מצ .1
צמם, עות שקיבלו על רלוונטיים להתחייבויטח ההנתונים שנמסרו להם על ידי המבו

 בקשר לכך.ה הייתה להיות להם והם מוותרים על כל טענה שיכול

בוטח או מי בזכויותיו של המ עלא יפג בתום לב,י אי גילוי שנעשה המבטח כ מוסכם על .2 
 וליסות הביטוח.פי תנאי ל פקבלת שיפוי עמהם ל

 : מקומו ירשםסות מבוטל ובמהפולי בכל אחת ין מהותי"יסעיף "שינוי בענ .3 

תוך זמן בותי, בעניין מההמבוטח יודיע בכתב במשך תקופת הביטוח על שינוי  3.1  
 .מיום שנודע לו על כך סביר

יכנס הי מועד לפנה לגביו הוצגה למבוטח בכתב לאא עניין ששהותי הועניין מ 3.2  
 .קף ושהוצגה כשאלה מהותיתוהביטוח לת

א גילה למבטח עניין מהותי, לת וכנות ו/או ח תשובות מלאוהמבוט לא ענה 3.3  
חבותו על פי  להקטין את היקףיסה ו/או היה המבטח רשאי לבטל הפולי

 .הוראות החוק

אחר לה הינו ליסניין אחר לצורך הפוזה ולכל ע עניין סעיףמבוטח לידיעת ה 3.4  
 .מבוטחו/או מנהלים אצל הקבלת המידע אצל האחראי על הביטוח 

 .כוןלא נ תיאור 3.5  

עדכון כגון טח קשת המבובלמובהר כי לגבי עדכונים שיבוצעו במהלך תקופת הביטוח  .4 
 ש נוסף או נגרע, ו/או ציוד ורכו יםוטחם מבמבניתוספת ו/או גריעת סכומי בטוח, 
 ימפרטמפורש בולו תוספות אלה גם אם לא צוינו בחיהמבוטח שם לרבות שינוי 

 .סותהמתייחסים לכל הפולי טוח יבה

או תיאור משינויים לפי הפוליסות לא יושפע  ה כי תנאי הכיסוי הביטוחים בזכמוס .5 
ם, שיפורים פות, תיקוניה, תוסים במבנמדויק של מטרת השימוש או ע"י שינויבלתי 

ודעה על השינויים תינתן לחברה תוך תקופת זמן הבתנאי שד, בבניינים, או בציו
רמיה נוספת, במידה ומגיעה פעל עצמו לשלם הדעת, והמבוטח מקבל על מתקבלת 

 .כזו
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יות לרבות דפי הרשימה לכל פוליסה ות הרכוש והחבוכי פוליס מוסכם ומוצהר בזה .6 
 ם מיטיב עח הו בהתאם לנוסידי המבטח, יפורשמך אחר שהוצא על סמכן כל ו

ו המבטח בדפי הרשימה אהמבוטח. חריגים ו/או תנאים ו/או התניות שנוספו על ידי 
ב עם ומבוטלים אלא אם הוסכם לגביהם מראש ובכת, יהיו בטלים רבכל מסמך אח

 טח.המבו

ידורי ס יעתוקבחשבונו( ר )על הסכמה זו אינה גורעת מזכותו של המבטח לעריכת סק .7  .8.4.4.1.1.1
 להסכמות שיושגו עם המבוטח.ם מיגון והתרעה בהתא

אמצעי 

 מיגון

1.  
 

2. 

 

3. 

ציא ימתאימות אמצעי המיגון לדרישותיו וסכם בזה כי המבטח רשאי לבדוק את ומ
י לכיסוי תנאי המיגון לא יהוו תנא סכם בזה כיד על כך. מוילמבוטח אישור המע

 הביטוחי.

מו וקרים יתואהמלצות הס סקרים, ביצוע שבונהעל ח לבצע הזכותת טחלחברה המב
 ויוסכמו עם המבוטחים.

א יהוו תנאי מקדים ו/או ת המבטח לקיומם של אמצעי מיגון לושכי דרי מוסכם בזה
ם ויבוצעו על ידם עם המבוטחיוקר יתואמו סוי הביטוחי. דרישות היסמהותי לכ

 בהתאם.
 

ירה, תר, אובדן שכר דבין היכש מכסה, יטוח הרוי פוליסת בוצהר בזה כם וממוסכ
מסכום ביטוח הרכוש שניזוק  5% ור של עד עברה בשיעול והוצאות העצאות תפהו

רכוש  הביטוחי יחול הן לגבי ילמען הסר ספק, הכיסו חודשים. 24 למשך תקופה של עד
גבל ת ובלתי מומבוטח לרבוות האחריעלות המבוטח והן לגבי רכוש שהינו בבבו שהינ
הנכס. ה לטובת משכיר כר הדיראובדן שהתחייב לבטח את מבוטח מבנים שה בגין

 בין היתר אתלפוליסה, כוללים,  סכם בזה סכומי הביטוח המצוינים ברשימהומ
על סכום זה לא יעלה  י על פי הרחבר ספק, מוסכם כי השיפוסהרכוש האמור. למען ה

 על.המבוטח בפוילם ת ששההוצאות ההכרחיו

ות השתתפ

 מיתעצ

ומים כחושב בסקי טבע(, תדת אדמה ונזבסיכוני רעיצמית )למעט עפות הההשתת .1
העזר טבלת  . עפ"יביטוחקבועים ולא על בסיס שיעור מגובה הנזק ו0או מסכומי ה

 ב'. טוח המצ"ב כטופסילסכומי הב

 .תעצמית אחהשתתפות  .2 
ות ליספו על פיליסה או ופאותה  יפ עלמספר תביעות על ידי המבוטח, יוגשו ובמקרה 

חת ו סיבה מקורית אאוע אחד בשל אירתגמולי ביטוח  אחרות מאותו הסוג לקבלת
 לפי –ית רק פעם אחת עצמהשתתפות טח ישלם ווהמב המקרה כאירוע אחד ייחשב

 .הגבוה ביותר כוםסה
 

 -, ן האמור לעילמבלי לגרוע מ 
ול האמור חיאחת, פוליסה יותר מאשר ביעות תחת אחד, תוגשנה ת כתוצאה מקרות אירועאם,  

 להלן:
בע לרכוש המבוטח ואשר מכוסה קי רעידת אדמה או נזקי טזוצאה מנבמקרה של נזק כת        א.  

ה"כ סכומי תפות העצמית על בסיס סתוליסה אחת, תחושב ההשיותר מאשר פתחת 

 צמית יחושבהשתתפות הען(, ומינימום ההמבוטח )לפי העניי של הרכוש יטוח או ערכוהב

 .דת בלבפעם אח

ה אחת, ואשר מכוסה תחת יותר מאשר פוליס חש המבוטה של נזק פריצה לרכוקרבמ      ב.          

 חת  בלבד.אעצמית פעם ההשתתפות התחושב 

שי והן ביטוח חבות כלפי צד שליעה המכוסה הן תחת במקרה של אירוע אשר גרם לתבי      .ג         
 פעם אחת בלבד. מיתפות עצול השתתעבידים, תחטוח חבות מלגבי בי
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ביטול  יףסע
 הפוליסות

על בסיס  ה כי מכרז זעל פי מסמכאמור  בשינויים המחוייביםכאמור לעיל ו הפוליסות  תנאילפי 
 פרו רטה

 
מינוי 

 שמאים
 

מנה המבטח שמאי מטעמו אשר ייבחר מתוך רשימת וח יה בטבקרות מקרמוסכם כי 
 ח.י המבטח והמבוטקבעה במשותף על ידהשמאים המוסכמת שנ

 ח למבטח.לתק דו"ח סופי אשר יישוטח העמבמאי ימציא למוסכם כי הש
 

ניהול משא 
 ומתן

ם, ל המבוטחיכתהיה רשאית לנהל משא ומתן בשם  חוף בע"מות האחוזהמבוטח הראשי 
, ודי בחתימתה על מסמכי הביטוח לרבות ן בקשר לתביעותנאי הביטוח וההן בקשר לת

מהמבוטחים. איזה  ים, כדי לחייבסמכי ביטוח אחרר מאחריות או מכתבי סילוקין ופטו
מו למבוטח לישיים, ישולשר אינם מועברים ישירות לצדדים שין תביעות, אגתשלומים ב

 בכתב.הנחיותיו להראשי בלבד או בהתאם 

  

 אותהוצ
 מיוחדות

  .תיקונים דחופים בביטוחי הרכושהוצאות ל
ת של א בדיקה מוקדמודחופים גם לל תיקונים קטנים לבצע המבוטח רשאי מוסכם בזה כי

מור על לשמאי או למבטח ולש יידית על הנזקיו להודיע מלמותנה כי עמאי, אולם ש
למקרה ובמצטבר  ש"ח ///,//5 ים עד לסךקהרחבה זו מוגבלת לנז לפו.החלקים שהוח

 .תחול זו לאליסה, הרחבה נו מכוסה בפולתקופת הביטוח, מוסכם כי במקרה נזק שאי

   

 : מקומו ירשםיבוטל וב סותמהפולי בכל אחת "דעותוה"
ענו האחרון הידוע לו כשהיא מבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי משל ה ההודע

. הודעה של המבוטח או המוטב למבטח ךי שימנה לשם כאו מ ל החברה"אל מנכממוענת 
 .טחשל המב תינתן למען משרדו הראשי

 

ין יסות, ואלאחר בפום בכל מקו הקיימים םבר לכיסויים אלו יחולו מעלייק, תנאים כללמען הסר ספ

 .חרבהם לצמצם כיסוי כלשהו הקיים במקום א

ת, הרשימות י רכוש וחבויוכלליים לביטוחסמך התנאים המלמען הסר ספק, היה וישנה סתירה בין 

יסוי יפורש הכ –אחר וח או כל מסמך פקים ע"י חב' הביטל היועץ, לבין דפי הרשימה המונוהמפרטים ש

בכל ה או יות שהוספו ע"י חב' הביטוח בדפי הרשימייגים0 התנסמיטיב עם המבוטח. לנוסחי ה םבהתא

ח. לאחר קבלת הסכמה מבוטאש ובכתב עם הסכמו מראם הו אלא –מסמך אחר, בטלים ומבוטלים 

 .כאמור יתוקנו מפרטי היועץ בהתאם

 
 

 ____________________________   ח וחותמת המבט חתימת

 

 ____________________________   ותפקידו שם החותם

 

 ____________________________     תאריך
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 " אש מורחב "ביטוח לרט מפ
 

  : המבוטח הרכוש

 

ו/או בהשגחה  ירות ו/או באחריותבבעלות ו/או בשימוש ו/או בשכותיאור על צמודותיהם דניידא מכל סוג ודלא ניידא  סינכ

ו/או  והמשמשים את המבוטח לצורך פעילותלבטחם או  או שהמבוטח התחייבהמבוטח ו/או בהחזקת או בנאמנות ו/ו/

)להלן:  יפו אביב תל העיר של יפאליניצהמו במרחבאים כלפיהם הנמצ הו/או באחריותו ו/או שלמבוטח זיק בפיקדונו

 את ים משמשונה"( יד"תחום המ מוחזקים )להלןהשטחים הישראל ומדינת  שטחמקום ב או בכל/ו "החצרים המבוטחים"( 

לפגוע  יומבל ,רותים נלווים מכל סוג ותאורושי ויותפעיללרבות  המבוטחשל  התקנוןפי -ת עלמטרה המותר להמבוטח לכ

פוטו  מתקנים ה,בעת הקמ בניינים ת וצריפים וצמודותיהם לרבות מתקני חוץ )כולל גנרטורים(,כוסכאמור, ות הכלליב

 תת  ומעברים גשריםות, נות אוטובוס, מנהרתח, לוחות פרסום, תלרבו, קיהשה מערכות, תיאורה מתקניטאיים, וול

חלקו של מכל סוג שהוא , אחר  רכוש ו/או כלמבנים  האתר, השקעות להכשרת ,ושיפורים תוספות, ועיליים קרקעיים

ה, חיפוי  שם, דרכי גי, שביליצותמחימכל סוג, יסודות, צנרת , 'דרגות, מעליות וכוהמבוטח ברכוש משותף וכן חלקו בחדרי מ

יפויי קיר צציה חשמלית, למבנה לרבות לוחותיהן, אינסטל, מערכות כוח ומאור המחוברות מערכות מיזוג אויר, וריצוף

, לוחות םוחשמל, מערכות מי כיבוי אש, מזגנים, מעליות, קונסטרוקציות, קווי תקשורתקול, מערכות צפה, מערכות ור

, משטחים כבישים, מדרכות, משטחי אספלט, יםקרקעי-מתקנים תת , חניונים,וחיצוניות רכים פנימיותחשמל, ד

, מכל סוג מערכותתת קרקעיים, ים וכבלמתקנים  ,צינורותים, חמשטעמודי תאורה, יסודות, שערים, גדרות, , מרוצפים

 תשתיות, חשמל יודעמ, שנאים פות, משטחים,ם טרומיים, רמניבמ, ות ואינסטלציותמכונות וציוד, ריהוט, קבועמכלים, 

ם בעת הקמה יאו מבנים ו/או מתקנים ו/או אתר/ונים , בניהיתר ביןכולל  מקלטים ומחסנים ושערים גדרות, יםונחני מחשוב

אחר  יוד ורכושצוכן כל  קבלניות תעבודו בפוליסת המבוטח רכוש למעטם או בעת ביצוע שינוייאו בשיפוץ ו/או בבניה ו//ו

 המבוטח. קשר עם הרכושב

 

  תכולה:

ל באמור, כולל בין היתר אך לא מוגע מכלליות הומבלי לגרו לעילרכוש  פיו בסעים אחרים שלא נכללסיתכולה לרבות נכה כל

 ל: 

רת בל הרשויות, בזק וחת, מערכות אינסטלציה, ריהוט, תכולה כללית ומכשור, רכוש שדפים, צנרמשרדי, מ יוד, צמלאי

 דציו וכלתכולה אחרת  וכלת ספרי תורה וקודש לרבו יםספרציוד רפואי,  כלי עבודה,גז קירור, , מכונותים, החשמל, ארכיב

כלולים ברכוש המתואר לעיל בהמצאם  נםאיומתקנים ש לרבות ציוד, חהמבוט של בעסקיו הקשור שהוא סוג מכל אחר

 .לאום בשטח מדינת ישרמחוץ למבנים של המבוטח בכל מק

 

 ובנוסף:

  רוני:ה ציוד אלקטולתכ

 ציוד  כולל.  אלקטרוני ציוד וניםהסיכ כל לביטוח שיורית בפוליסה ומבוטח ברשימה ללכנה שהוא סוג מכל יאלקטרונ ודצי

 . והנלו וציוד היקפי ציוד לרבות בחניונים מחשבים, הבקרה בחדר מחשבים, ניידים מחשבים, החברה דישרמב מחשבים

  :אלקטרוני שילוט תכולה

 .יפו אביב תל העיר של יפאלייצהמונ במרחב פוזרמו חניונים תפוסת גציהמ אלקטרוני טשילו
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 :תותשתי

ם, עצים מור לעיל( , גנילליות האאבדן או נזק לרכוש המהווה תשתית הכולל גם )מבלי לגרוע מכלכסות ורחב הביטוח מ

שלטי חוצות,   ים, רמזורים,רורתמ מעבירי מים, עמודי טלפון, ,המבוטחי עו על ידו/או ניטוי שנשתלו וצמחים וצמחי נ

וכן כל רכוש אחר המהווה תשתית  סביבתי פיתוח, ת, תקשורנרת ו/או קווי חשמל, ביוב וקרקעיות של צת רשתות עיליות ות

 . מן הסיכונים המכוסיםי עליו, כתוצאה ראאשר המבוטח אח

 

  :יס "נזק ראשון"בס והרחבות על טוחסכומי הבי

 . "ב כטופס ב'ומי הביטוח המצבטבלת העזר לסככפי המופיע 

 

בפוליסה  הלהשתתפות העצמית הקבועלואן מעל יחולו במ ר בפרק "אש מורחב"לת העזות בטברטהמפוכל ההרחבות 

    ולא "תנגוס" בו. ת גבול האחריות א וההשתתפות העצמית לא תקטין

או בפיקדון ו/או בקומיסיון כירות ו/ו/או בפיקוחם ו/או בש בחזקתם או רכושו/טחים בומהנו רכוש הוטח רכוש המבה לכ

או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם מכוח דין, הסכם או כל /ו בשותפות עם אחריםות ו/או ה ו/או בנאמנירו/או בשמ

חצרי המבוטח ם חובעת הימצאו בת, טחים בפוליסה זואו נזק המבובו במקרה של אובדן  ם יוגם או מעוניינ ,סיבה אחרת

 . זקיםבתחום מדינת ישראל והשטחים המוחובכל מקום אחר 

 

 :לאתר וםמקסימ

 

בכל מקרה נתון  -יטוח המצ"ב כטופס ב'העזר לסכומי הביע בטבלת המופכפי 

  לצורך חיתום בלבד ואין בו כדי לחייב את אחוזות החוףזה הנו 

  . "ב כטופס ב'המצביטוח כומי הסבלת העזר לכפי המופיע בט    ת:ועצמית יוהשתתפו

 

 : ותמיוחד הרחבות

 

 ת כדלקמן:זאמוסכם ומוצהר ב

 

  תשתיות מוניציפליות .1
               , ת וכבלים תת קרקעיים, כבישיםלתשתיות, צנרק כולל בין היתר אובדן או נז י הביטוחיי הכיסומוסכם כ     

ם בזה כי כן פיתוח סביבתי. מוסכה וי תאור, עמודםדרות, שערימשטחים מרוצפים ג מדרכות, משטחי אספלט, 
אינו כפוף לתנאי "ביטוח בסיס נזק ראשון שש"ח על  10,000,000לא תעלה על סך של  סעיף זה י על פ ריות המבטחאח

 ".חסר
 

 המלה "צמחיה".  2016 בפוליסה ביט 1.2.5ק מחריג רך האמור בסעיף זה תמחכי לצומוסכם   
 רוני שילוט אלקט .2

סת חניונים. מובהר הכוונה בהתאם לתפוטרוני ללקלוט אאו נזק לשי היתר אובדןכולל בין  יוי הביטוחסיי הככ כםוסמ
ת  בטבל יםמופיעהסכומי הביטוח מבלי לגרוע מפו. יר תל אביב ישל העלוט מפוזר במרחב המוניציפאלי בזה כי השי

ש"ח  1,000,000 ח למקרה וסך שלש" 200,000של  תעלה על סךה כי אחריות המבטח על פי סעיף זה לא מוסכם בז, העזר
 ר".נאי "ביטוח חסעל בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לת ביטוחה פתר לתקובמצטב

 משרדים גניבת תכולת .3
ול גם גניבה של  ורחב לכלהכיסוי מכי  ן, מוסכםלנוסח "ביט" כמפורט להל לשינויי המלל 15' מהאמור בס מבלי לגרוע

המבוטח ללא  ל הרכושש העלמותשון", וזאת במקרה של ל בסיס "נזק רארשימה עהנקוב בעד לסכום  תכולת משרדים
 ם לעין.  ברורים הנראי השארה של סימני פריצה

 :הרחבות לכיסוי הפריצה .4
 ן,  פורט להל"ביט" כמ לשינויי המלל לנוסח 16בס' לגרוע מהאמור  לימב

צא והמנעול הוסר ולא נמ ו נזק,אבדן א ני קרותהמבוטח לפ מוסכם בזה כי אם יוכח כי היה קיים מנעול באתר .א
 . פוליסההדבר כפריצה המכוסה לפי תנאי ה שביחמכן, ר לאח

 וליסה. ה ממקומה יחשב הדבר ככיסוי פריצה תחת הפות מכולה שלמבמקרה של העלממוסכם בזה כי  .ב
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סה ך, יכוסיון לכ, או נייצה או שוד, שנגרם תוך כדי פרוש המבוטח הנותר, שלא נגנבנזק פיזי לרכמוסכם בזה כי  . ג
 או לפי סיכון "נזק בזדון".  ה"יצן "פרכולפי סילפי בחירת המבוטח 

המצא הנמצא בחצר, סככה או מחסן פתוח, ובלבד שמקום ל רכוש הפוליסה יחול גם ע בזה, כי הכיסוי לפיכם מוס .ד
עה וש בוציבת הרכי כי גנהשער, בתנאנעול ובמקרה של שער לא נעול בקיום שומר ליד  בגדר עם שער הרכוש מוקף

רוע לקרות האיעצמו, ובהשארת סימנים לאתר ובין אם בגניבת הרכוש יאה יצב סה אוניאם בכ תוך הפעלת כוח בין
 באתר. 

וש במנוף לצורך גניבת בו נעשה שימ כי כיסוי פריצה יורחב לכלול מקרה גניבה של הרכוש המבוטחבזה  מוסכם .ה
או חומה  דרלגמעל  תוך העבריבת הרכוש נעשתה תוגנבוטח וחצרי המת לתוך כניסה פיזיהרכוש, אף אם לא בוצעה 
 חסן הרכוש. המקיפים את האתר בו או

 שבר זכוכית .5
זו יוגדר   לצורך הרחבה ת ו/או כלים( על בסיס של נזק ראשון.נזק של שבר לזכוכית )לוחומוסכם כי הכיסוי כולל גם 

 המכוסה  חרנזק אבכית אמור יהיה מלווה ר הזכוי אם שבמוסכם כאו הכלי.  "שבר" כשבר העובר דרך כל עובי הלוח
 )כולל שבר הזכוכית(.  פוליסה, תחול לגבי כלל הנזקתחת ה

 הוראות רשויות שלטוניות  .6
טלו על ידי כל רשות שלטונית, נחקקו או הו וי מורחב לכלול גם הוצאות נוספות כתוצאה מחוקים ותקנות אשריסהכ

, והדרושים לצורך הרישויבניה והי ם לחוקמחוזית הפועלת בהתא תוכל רשם כולל לעיל ג ליות האמורומבלי לגרוע מכל
 וש שאבד או ניזוק.קימום הרכ

 והתאמה של מקום חלופי וש חיפ .7
ת מוגדלות שהוצאו בעקבות מקרה ( עבור הוצאויסוי מורחב לכלול כיסוי )עד לסכום המפורט על בסיס נזק ראשוןכה

לופי או קום חיה של ממתאיאה והמוש, לשם חיפוש, מצשיל תניםאינם ניהמבוטח לכך שחצרי ביטוח אשר גרם 
 י הרחבה זו גם: לעיל יכלול השיפוי לפלגרוע מכלליות האמור מבלי עילויותיו של המבוטח. מקומות חילופיים לפ 

מבוטח,  ה יותיו שלם לפעילומה של מקום חילופי או מקומות חילופיי, מציאה והתאהוצאות שהוצאו לשם חיפוש  .א
 שמל.ורת וחוי תקשוק ת הנחתך למתווכים וכולל עלוווי תיכולל דמ

 שמל וכדומה.ל הנחת קווי תקשורת וחעלות הקמת תשתית , כול .ב

 אחרת.ריהוט ותכולה הוצאות העברת  . ג

 של המבוטח הפועלים מביתם בתקופת השיפוי.  עילות עובדיםעלויות נוספות )כולל עלויות תקשורת( של פ .ד
חבה  וספת עבורו, יחול השיפוי בגין ההר פרמיה נה ונגבת ח נפרד עבור הרחבה זוום ביטופרט סכה או במן ברשימצויאם 

 וש. ביטוח הרכ רשימה עבורים ביטוח המצוינאף מעבר לסכומי הב
 הוצאות מנע .8

לרכוש  בפועל  נזקאו או נזק מסיכון מבוטח אף אם לא נגרם אבדן  למניעת אבדן הכיסוי מורחב לכלול הוצאות שהוצאו
 גופו. מבוטח ה

 חזור מסמכיםיש .9
שרדי כל רשות ר נמצאים במלמבוטח ואש ים השייכיםלגבי מסמכ לשחזור נתונים יחול גם בהרחבה יוי הכיסמוסכם כ

 רשות.  היסה זו באותוסה לפי פולה ביטוח המכלטונית אחרת ואשר ניזוקו בעת קרות מקרש
 ותעבודות קבלני –הרחבת כל הסיכונים  .10

ם לפעילות המבוטח ועבודות אחרות מת נכסיתאלמה והדות פיתוח, שיפוץ, השלעניין עבוכי כם בזה מוצהר ומוס
 ונית )בתנאי כי לא נערך ביטוח אחר( ו/או שיוריתזו פוליסה ראשתהיה פוליסה  ,עבורוו/או  המבוטחמבוצעות על ידי ה

ווי העבודות הנכללות ליסה. שות הפו י והרחבי, סייגתנאף ללכל כיסוי אחר שנערך על ידי המבוטחים בכפוו/או עודפת 
 .ופת הביטוחש"ח לאתר ולתק 2,000,000לה על סך ו לא יעז בהרחבה

י ות להכשרת האתרים לצורכבמושכר, השקעפוליסה זו כולל שיפורים  פי-ם כי הכסוי עלורש ומוסכמוצהר במפ .11
ובתנאי שנכללו   מדינת ישראל םו בכל תחהי בגינם, נכסים בבעלות המבוטח או שיש למבוטח זיקה כלשהמבוטח וכן 
  .וחבסכומי הביט

 להרחבות הבאים: נויים ו פוף לשיבכ 6 /2ורת ביט מהד פוליסה לביטוח "אש מורחב" י התנא

 

 " מורחב שא"
 

 :הגדרות לפרק א' 

   -בביטוח כלול רכוש שאינו  .1

 ימה. רט בדף הרשו כפי שמפו₪ " ו/א ₪40,000" יירשם "  20,000במקום " – 1.2.2סעיף  .1.1

ציוד שינוע  ו/או  ט מלגזותוע בדרכים )במפורש למעשה לנהמור םיימנוע י רכב: "כלשונה וייקראי - 1.2.4יף עס .1.2
  אלא אם משמש כמלאי עסקי, כלי שיט מנועי, וכלי טיס". (ים, מנופיםפה לרבות עגורנוהנ

 טבע. "צמחיה" מבוטלת למעט לעניין נזקי :המילה – 1.2.5סעיף  .1.3

מבטח בזאת כי אחריות ה ים "מובהרמילמה לח ההסעיפים, כולל תתי הסיפא  יש לבטל את - 1.3יף עס– טוחהבי מקרה .2
 ..אבד או ניזוק". מבין הסכומים הבאים" ועד "לא תעלה על הסכום הנמוך 
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 :המבוטחים במסגרת פרק א' סיכונים ה

,  םח נוספימי ביטוורה לדמתתקף ב הד סיכון זכיסוי כנגהמילים  "אם נרשם ברשימה כי ה  -. 2.4סעיף  -אדמה רעידת .3
 מבנה בבני דרום".  ילים על ידם יירשם "למעט". לאחר המתכסה בהפוליסה ילים "ו במלפ וח" יווספו לאזי ית

 . יש למחוק את המילה "גדול" – 2.5.4סעיף  – נזקי טבע .4

וף לתנאי נו כפ"שאי פאיף בסילהוסרים" וכן "בריכות, מאג :התווספו המילים – 2.6סעיף  -בקעותנזקי נוזלים והת .5
 מתווספת המילה "משאבות". וז"ו ניקא/המילים "ו  אחרי ביטוח חסר".

חר המילים "סכום עודף" יש להוסיף  הוסיף "ו/או" , לאוי סיכון זה" יש ל לכיס ודית"ייעלאחר המילים  –שות התנג .6
 נית. סה ראשודעתו כפוליליסה לפי שיקול . יובהר כי למבוטח שמורה הזכות להפעיל הפו "ומשלים"

  "או המילים: לאחר " עט של מלאי מוגמרבאות תימחקנה: "למים הילהמ– 2.9סעיף  -מיתצתחממות עתסיסה וה .7
 . "או נזק לו" :קותו" התווסףלדיה

 .בה חשמלית ואלקטרוניתנזקי ברק כולל גם מוצלמען הסר ספק, הפוליסה מורחבת לכסות 

 בד ו/או מועסק".ו"ו/או ע " התווסףמושבת שובת או: " יםהמיל לאחר –2.10.3סעיף  -פרעות ו שביתות  .8

מה". לעניין  ו/או כפי המפורט בדף הרשי ₪ ₪2,000,000 " יירשם " 1,000,000במקום " 2.13סעיף  -וצריבהכה ירח .9
 ו/או כפי המפורט בדף הרשימה. ₪ 200,000הפוליסה תכסה עד  -ייצורמלאים בתהליך 

 
 לפרק א': -הרחבות 

 – 3.1סעיף  -שודפריצה ו  .10
 קו.  מח" ייביטוח נוספים לדמי מורה"ובת –  :יליםמה

 . "מתוך החצרים"  :לים בנים" הוחלפו במי"מתוך המ :המילים .10.1

 .יתווסף "ו/או שלא בהרשאת הנהלת המבוטח"דין" או הותאמו שלא כ"שהושגו הועתקו  :המילים חרלא .10.2

עסק מטעם מי שמו מו ו/אועסק מטעאו מי שמו/"מי מעובדי המבוטח" התווסף "ו/או המבוטח ו :לאחר המילים  .10.3
  ירה".שמשמועסק מטעם חברת ה מיחברת הניהול ו/או 

 כדלקמן:  3.1.1ף עיס יתווסף  .11
  צוע פריצה ו0או שודגניבה שלא תוך כדי בי    13.1."

ו/או  חצרי המבוטח וכן צמודות מבנהכסות גניבת רכוש מתוך מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת ל 
 וקי, למעט: י ובין באופן לא חחוק פןהמבוטחים בין באו נס לחצריםעל ידי אדם שנכי קרקע צמודתקנים מ

 ם; כשיטיך ותת ערכל סוג, ניירופים מכס א.
 וטח ו/או בשיתוף עם עובד  כזה.ובד מעובדי המבגניבה ע"י ע ב.

נזק  על בסיסף הרשימה, ו/או כפי המפורט בד₪  80,000רחבה זו לסך של תוגבל על פי האחריות המבטח 
  "חסר.תנאי ביטוח נו כפוף לשון שאירא

ו/או כפי  ₪ 500,000" :יבוא  "₪ 200,000 ":במקום -3.3סעיף - ות הטריטוריאלייםלתחום הגבול מחוץ  ושכר .12
  ".שמפורט בדף הרשימה

 בפסקה המתחילה במילים "אם נערכה על שם המבוטח.."   -רכוש בבניה , הקמה או הריסה .13

 ליסה ייעודית זו" מכוסה בפוירוע הא"ככל ש יתווסף אזי"מילה "לאחר ה .13.1

 י". " יתווסף "ושיור חר המילים "סכום עודףאל .13.2

   ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה". ₪ 400,000ירשם " ₪" י 200,000במקום " – 3.5 סעיף – רכוש בהעברה .14

 – 3.6סעיף  אורחים ו0או  ם של עובדיםחפצים אישיי .15

 או חברי הנהלה". ו/טח ו/או  מתנדבים ע"י המבו עסקשמו ו/או מיווסף: "התהמבוטח" "עובדי  אחרי המילים: .15.1

: "סכום זה הינו על  ם ספו המיליוכן התוו "ורט בדף הרשימהמפפי שו/או כ ₪ 4,000"  א:₪ " יבו 2,500: "במקום .15.2
 נאי ביטוח חסר".בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לת

  – 3.8סעיף  -לרכוש המבוטח תוספות .16

 . מלאי" "כולל :בואי" ימלא מעט"ל המילים: במקום .16.1

 בוטח".המש כוהרמטבע לפיהם נרכש שינויים בשערי ה "ו/או :התווסף צפויים" י "בלת המילים: לאחר .16.2

 יום".  90רשם " יום" יי 60במקום " .16.3

   – 3.9סעיף  -עקיף למלאים  נזק .17

 תבוטלנה. רישא של הסעיףשתי הפסקאות ב .17.1

 .ט בדף הרשימהפורכפי שמו/או  20%ל עד  שיעור שעד למלאי בהכיסוי הינו  -ההגבלה בסכום תבוטל .17.2

 ורט בדף הרשימה ".שמפכפי או /ו 15%ירשם "" י10%"במקום  – 3.11.1 סעיף-נוי הריסות ת לפיאו הוצ .18
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"סכום זה הינו על בסיס נזק  :התווספו המילים 3.11.2.1 לסעיף - רשויותצאות בגין שינוים ותוספות על פי דרישת ו ה .19
יירשם   "10%ובמקום " ברשימה" וב"או סכום אחר הנק :תווסףא הוח חסר". בסיפטתנאי ביו כפוף לינראשון שא

 . " מהשיהרכפי שמפורט בדף  ו/או 15%"

 רט בדף הרשימה".ו/או כפי שמפו 15%" יירשם "10%במקום " – 3.11.3סעיף -אחרים הוצאות שכר אדריכלים ו  .20

 או כפי שמפורט בדף₪ ו/ 1,000,000ירשם "" י₪  300,000במקום " – 3.11.4סעיף -הוצאות שחזור מסמכים0מידע  .21
 רשימה". ה

טוח המגיעים למבוטח  מתגמולי הבי 10%-השווה ל וםסכל עדבמקום " – 3.11.6סעיף - והכרחיות נוספותהוצאות  .22
י ₪ ו/או כפ 4,000,000עד לסכום של " יירשם " , הנמוך מביניהם₪ 1,000,000מה של הרחבה זו או אלמלא קיו

 מה".דף הרשישמפורט ב

, מהשיהרף לא צוין אחרת בד . אם3.12.2 -ו  3.12.1י הסעיפים ל את תתבטיש ל – 3.12סעיף -נת תביעה הוצאות הכ .23
 ₪ .  250,000עד לסך של  אחריות המבטח בהרחבה זו

הכרחיים" במקום "יותר מדמי שכירות  חודשים". 18" -חודשים" הוחלף ב 12" – 3.13 סעיףחלופיים  דמי שכירות .24
 ". סבירים ותמי שכיריותר מדירשם: "י

 מפורט בדף הרשימה".ש פיכ או₪ ו/ 4,000,000" ₪" יירשם 1,000,000במקום " – 3.16סעיף -םהתמוטטות מדפי .25

 כפי שמפורט בדף הרשימה".  ₪ ו/או ₪400,000" יירשם " 200,000במקום " – 3.17סעיף -כוכיתשבר ז .26

ה ו/או  קרנאים ו/או לוחות בף "ו/או של" התווסות חשמ"ללוח :לים ר המיאחל – 3.18סעיף  -נזק ללוחות חשמל .27
 .כפי שמפורט בדף הרשימה"או /₪ ו  1,000,000" יירשם " ₪ 200,000במקום "ות פיקוד". לוח

  – 3.19סעיף  – התמוטטות מבנים .28

  בזאת ....  או "בלועה" ". יש למחוק את המילים "מובהר .28.1

עד  " שםוך מביניהם" ייר₪, הנמ 4,000,000או  ניםשל המב הביטוח םכומס 10%-השווה ל ךבמקום "עד לס .28.2
 רט בדף הרשימה".₪ ו/או כפי שמפו 4,000,000סכום של ל

 : הסיכונים  כלת למהש .29

 מבוטל. –בעניין התמוטטות מבנים  3.20.2סעיף   .29.1

₪, הנמוך  200,000כום הביטוח או לסך של מס 10%-וגבלת בסכום השווה להמילים "אחריותו של המבטח מ .29.2
 הרשימה".  דףגבלת בסכום המפורט במואחריותו של המבטח ם יירשם "ות ובמקומבוטל ביניהם"מ

 
 א' לפרק  -סייגים לחבות המבטח 

פי   ע ביטוח המכוסה על"ובתנאי שההוראה כאמור לא נבעה מאירו –יתווסף  – 4.4סעיף  -נזק בפקודת רשות ציבורית .30
 תנאי פוליסה זו." 

זה כי אובדן או נזק שנגרמו ב )קווי תמסורת וחלוקה( מוסכםלחבות המבטח"  ם"סייגילפרק  4.5 בנוסף לאמור בסעיף .31
 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח. 250,000זק ראשון" עד לסך יס נ"בס לפריטים המפורטים בו מכוסים על

 
  מיוחדים לפרק א' ים תנא

פסקה . הרישא של הה(ה ראשונקחודש" )פס"מדי תום  :הבאות מבוטלות המילים – 5.6סעיף  רה למלאיהצה תנאי .32
 "בגין אותו רבעון".   :יםעד המיל מבוטלתהשנייה 

 ".  80%"" יירשם 90%במקום " –5.7סעיף  ביטוח חסר .33

 ".  ₪ 400,000יצוין "₪"  200,000ום "מקב -5.14סעיף  שעבוד .34

 
 פרקי הפוליסה בתוקף לשני – פוליסהם לתנאים כלליי  2חלק 

 הבא:  לף בנוסחיף הוחסח הסעונ – 13.5.2סעיף  -ל הביטוחטו בי .35
 למבטח. בכתב בהודעה זו יסהלופ לבטל רשאי "המבוטח
    לעיל האמור אף המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך בהודעתו, אך לא לפני נקב המבוטח בו מהמועד יחול הביטול

 מראש ההודע חרלא רק טוחיהב לבטל ייבותהתח ישנה בהם ביטוח יאישור על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה
 אישור." באותו המצוינת התקופה תום חראל הפוליסה רק תחייבות, תבוטלהה למקבל

ליסה אחרת"  פון אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לות תימחקנה: "ביהמילים הבא –13.9סעיף  זכות הקיזוז .36
 . "הגיע מועד תשלומוזו, למעט אם טרם יסה התווסף: "בגין פול במקומן

ח" התווסף: "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר בשירותו וטמבילים: "בעלי מניותיו של הלאחר המ – 13.13.4 עיףס -תחלוף .37
 במבוטח". וזה ו/או נושאי משרה נהלה ו/או עובדים בחחברי ה טח ו/אושל המבו
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ד א ו צי נים  ניכל הסיכו  לקטרו
 

 חי: הביטו הכיסוי

ולל את הסיכונים המכוסים בפוליסת "אש אינו כסה זו ילפוב חייטוהב כי הכיסויוסכם בזה ר וממוצה .1
לפוליסת "אש  סוי שיורימהווה כי סה זוכי פולימורחב" של המבוטח לרבות סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע ו

 הנ"ל. ב"מורח

 .אש מורחבלפוליסה לביטוח פוליסה שיורית  מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו הינה .2
 
 

 .ת העזר המצ"ב כטופס ב'כפי המופיע בטבל : הביטוחסכומי  :  טח המבו  הרכוש -  1ק רפ

 

 .ב' כטופס המצ"ב עזרת הלבטופיע בכפי המ סכומי הביטוח:  :   שיחזור נתונים –  2פרק 

 

 .ב' המצ"ב כטופס עזרת הכפי המופיע בטבל סכומי הביטוח:  :   פעולת  הוצאות  –  3פרק 

 

 י :סכם בזה כמוצהר ומו 

לכסות עלויות נחוצות וסבירות אשר הוצאו על ידי המבוטח הראשי עבור התאמה   חבמור זו יסהולחי בפהביטוהכיסוי  .1
ש"ח על בסיס "נזק  500,000ל ש  ה, עד לסכום ביטוחחלט לחומרם מנזק מונובעי תוכנה הו/או החלפה הכרחיים של 

 לתקופה. ראשון" למקרה ו

 :גניבת הרכב כולו ובתנאי רהבמק או/ב ורכיצה לרה פרוטח למקאת הציוד המב בת לכסותזו מורחפוליסה  .2

 הציוד יימצא בתא המטען של הרכב. .א

 ויש.ב אינו מאשהרכ בכל עת הרכב מוגן על ידי מערכת אזעקה המופעלת .ב

 רכוש בבתי עובדים .3
 של המבוטח. ידים ים ו/או פקבבתי מנהל יהיה מכוסה גם בעת הימצאו המבוטחש הרכו
 מחשבים ניידים בלבד. לגבי  בטוח רהלמקש"ח  100,000עלה על מבטח לא תות האחרי

 נזק שאינו ניתן לתיקון: .4
יה המבוטח יהתו סוג או טיפוס, רכוש מאו זמן סביר ך פרקונן בתומוסכם ומוצהר בזה כי באם לא ניתן לרכוש ו/או לכ

 סכם ומומוצהר  בד או ניזוק.ניתן לרכוש שאחדש ודומה ככל שמשופר  בור רכושמהמבטח עי ולקבל פיצו זכאי לרכוש
או  י במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של הפיצוי עקב כך. מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזוקכ זהב

בכך  צה או יבחרוד, באם ירני שירותים איתם נוהג המבוטח לעבותנים או ספקים או נו אצל יצרחדש יבוצעשתו מרכי
 המבוטח.

ודה נוספות, עבודה בשבתות, בחגים, עבודת ים, שעות עבדחופחים שלור מודות עבת מיוחהוצאו לכלול ה מורחבביטוח ז .5
 ם. וך מהשנייש"ח הנמ 80,000נזק או מגובה ה 10%לילה וכד', בסכום שלא יעלה על 

ו/או רכוש המבוטח  בלה או העברה שלת ההוגם את עלו קימום נזק רחב לכלול לצורךידי פוליסה זו מול השיפוי הניתן ע .6
וץ לתחום מדינת ישראל הכול בכפוף לאישור השמאי המטפל בנזק, בסכום שלא יעלה על מחו לאים ובדו/או ע כל רכוש

 ניים. הנמוך מהשש"ח  80,000 מגובה הנזק או 10%

 שון"סעיפים על בסיס "נזק ראו סעיף כיסוי סיכונים א .7

ובדן מלוא האמבוטח בהמבטח את הנזק ראשון" יפצה חלק ממנו, בטוח על בסיס " רכוש המבוטח אואם נערך לגבי ה .8
 ק ראשון"יס "נזו הסעיף על בסגין הסיכון אעד לסכום הבטוח בלתנאי וסייגי הפוליסה, וזאת  בכפוף לרכוש, או הנזק
יהיה תקף בכל מקום  לא -י הפוליסה סר המופיע בתנאעיף בטוח חומוצהר בזה כי לס כםט הפוליסה.  מוסמפרהנקוב ב

 ה. ולתקופלמקרה  "נזק ראשון" על בסיסי הינו סוי הביטוחין במפורש כי הכיבו יצו
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 :   ת הבאיםרחבו ינויים ולה" בכפוף לש6 /2ציוד אלקטרוני" מהדורת ביט "תנאי הפוליסה לביטוח "
 

 הגדרות

 הקמה מחדש", ימחק. מילים: "במהלךהמשפט לאחר ה  –בפסקה השנייה  –וח מקרה הביט 2.2סעיף  .1
 

  לפרק סייגים 

 ₪.   100,000ל אחריות עד גבו וטל בתתיב -וטהפשגניבה  3.11סייג  .2
 

 הרחבות לפוליסה

 ". 500,000" " יירשם  400,000במקום "הגבוה" יירשם "הנמוך", במקום "  – 4.3סעיף  .3

 ". 200,000" יירשם "60,000"ם במקו – 4.5סעיף  .4

 " 400,000" יירשם 160,000ם "במקו – 4.6סעיף  .5

 " 400,000ירשם " י160,000במקום " – 4.7סעיף  .6

 " 200,000" יירשם 80,000במקום " – 4.9ף סעי .7
 כדלקמן: , "וץ לחצרים רכוש מח"יתווסף סעיף חדש, 

ם בשטח מדינת המבוטחים בכל מקוחצרים ה תחוםבוטח בעת הימצאו מחוץ לות את הרכוש המהפוליסה מורחבת לכס
אל נותני את והעברה מזקה או אחים לצרכי תיקון, ימצאם בחצרים של אחרמוחזקים, כולל בעת הטחים הוהשאל ישר

 . ש"ח  1,000,000ת המבוטח הראשי, מוגבל עד לסך ים ומשמשים אשירותי תיקון אחזקה ו/או המותקנים אצל אחר
 

  לפרק  -תנאים מיוחדים 

 השינויים כדלקמן:  יחולו ן מוחלט()אובד  5.3.2 יףסע .8

חדש אחר מסוג, אופי, טיפוס או  פריטם "תפוקה" יבואו המיליעל אותו כושר חדש אחר ב פריטבמקום המילים " .8.1
 ייעוד דומה". 

או   סוגו, באופיובפסקה הראשונה יבואו המילים "ב השישית" המופיעה בשורה קתוה "בתפולבמקום המי .8.2
 בייעודו". 

יה המבוטח כוש מאותו סוג או טיפוס, יהר רסביוש ו/או לכונן תוך פרק זמן רכל ם: "אם לא ניתןספנה המיליוותת .8.3
ד. מוצהר ומוסכם שניזק או אב ל האפשר לרכושל פיצוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש ככוש ולקבזכאי לרכ
תיקונים לרכוש  וסכם בזאת כימ הפיצוי עקב כך.נה יחסית של במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקט בזאת כי

אם ירצה בכך  לעבוד, ת איתן נוהג המבוטחספקים או נותני שרורנים או יצ זוק או רכישתו מחדש יבוצעו אצלניש
 המבוטח". 

ן  ש שניזוק באופ וש חדש במקום הרכובמידה והמבוטח ירכוש רכ מען הסר ספק,תתווספנה בנוסף גם המילים: "ל .8.4
בטח המ עלותו תהיה קטנה יותר, לא ינכהך אל הרכוש שניזק, יו ובתפוקת עועש זה יעלה בביצמוחלט ורכו

 ביטוח לא יעלו על סכומי הביטוח הנקובים בפוליסה לגבי גמולי הות השיפור ובלבד שתולי הביטוח את הוצאמתגמ
 אותו רכוש".

 
 2סייגים לפרק 

 מבוטל. –ר הוזנו ידנית")הוצאות עבור תיקון נתונים אש 9.6סעיף  .9

 
 נוספות" וצאות תפעול"ה 2ק פר

 מבוטל. –ביטוח חסר" סעיף " .10

 
   התנאי הפוליס

 ת המבוטח היא מכוח אחריות".אם זיק וספנה המילים: "אלאת -21.14סעיף התיישנות  .11

   – 5. 2ביטול הביטוח סעיף  .12

 ".  90"" יירשם 60במקום " -  21.5.1סעיף  .12.1

ה יצויין תבוטל ובמקומ -דרישת המבוטח""י עפ ה במילים "ביטולשית המתחילפסקה השלי – 21.5.2סעיף  .12.2
התקופה שלאחר  מבטח עדדמי הביטוח ששילם לטח יהיה זכאי המבוטח להחזר "בביטול עפ"י דרישת המבו

 ביטול הביטוח )ביטול פרורטה(. 

 חזרי פרמיה". יטול" יבוטלו , במקומן יירשם "ההמילים "את הסכום עד ליום הב – 21.5.3סעיף  .12.3

 .  יתווסף "בכפוף להוראות הדין"פא יסב – 21.6סעיף  .13

יד" או "מיידית", הן ילים "מק זה בו מופיעות המההוראה הבאה: "בכל מקום בפרתתווסף  -לפרק "תנאי הפוליסה"  .14
 תוחלפנה במילים "בהקדם האפשרי". 
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בכספת כה"ס כספים ח טובילמפרט 

  רהעבובה
 

 

, שוברי כרטיסי אשראי חאות, שטרות, בולי דואר, שוברי תשלום שלמזומנים מכל סוג שהוא, המ הגדרת כספי המבוטח

הכול בבעלות המבוטח שהוא,  ות מכל סוגרות סחירהתחייבות, כתבי ערבות, איג אשראי, שטרי

וגם סר לנאמנותו שנמו א ובדיו וגםע המבוטח וגם אואו רכושו של /ו/או באחריותו ו/או בפיקדונו ו

די ה נעולות במשרלפיקוחו ו/או לשמירתו. בעת הימצאם בקופות, בכספות ו/או קופות פלדאו 

 ת העברתם. המבוטחים ו/או בע

 

 המצ"ב כטופס ב'י הביטוח לסכומר בטבלת העז י המופיעכפ סכומי הביטוח

ולא ביטוח הכללי ם הכוס , הינם מתוךובבתי מנהלים וח מחוץ לכספתמוסכם בזה כי סכומי הביט 

 סף לו.בנו

 

 :מוצהר ומוסכם בזה כי

 

אחרים כדין בהמחאות ו/או מסמכים  ח כתוצאה משימוש שלאם שנגרם למבוטביטוח זה מורחב לכלול גם נזק כספי .1
ותו של ם בהמחאות ברשובדים המחזיקימשרדי המבוטח ו/או לדירות פרטיות של מנהלים ו/או עפריצה לשנגנבו לאחר 

 ה" עפ"י פוליסה זו. רמה מאירוע כמפורט בהגדרת "פריצשהפריצה נגאי מפורש בתנו טחהמבו
 ח למקרה ולתקופת הביטוח.ש" 100,000ל עד לסך הרחבה זו מוגב הכיסוי על פי 

רדיו או כים אחרים ממשכספי שנגרם למבוטח כתוצאה מגניבת המחאות ו/או מסמ גם נזק טוח זה מורחב לכלולבי .2
 תימתו/יו של המבוטח.לפדיון לאחר זיוף ח הצגתםו משלוח דואר במהלך

 תקופת הביטוח.ש"ח למקרה ול 250,000פי הרחבה זו מוגבל עד לסך הכיסוי על 

ערבות שאינם רכושו של המבוטח ואשר נמסרו לו ו כתבי לול גם "כספים" ו/אי על פי פוליסה זו מורחב לכהכיסו .3
 יסוקו. ין ו/או בעקיפין בערבמיש רהה אחרת הקשוו/או לכל מטר ן ו/או לשמירהבפיקדו

עבודה עד לסכום  ב' אחרי שעות הצוכיו קופות נעולות ם במגירות נעולות, ארונות נעולים,הביטוח מורחב לכסות כספי .4
 תר. מגבול האחריות לא 10%-השווה ל 

ום תחבכל מקום ב המצאםעת לעיל, ב ם הרגיל כאמוריטוח מורחב לכסות כספים גם בהיותם מחוץ למקום שמירתהב .5
 בנטי.מגבול האחריות באתר הרל 20%מהווה ודה )שלא לצורך העברתם( עד סך ה י המבוטח בשעות העברחצ

שחזור לא יעכב תשלום המגיע ביצוע הרכוש שניזוק ואולם ה גם את הוצאות שחזור המוצהר כי הביטוח מכסמוסכם ו .6
 נזק.  לפי פוליסה זו בגין אבדן או

כך שאין בידי ם אבדן או נזק לרשימות ומסמכים ים המבוטחים נגרם גפק לכסנזכי במקרה אבדן או  ומוצהרמוסכם  .7
אירע י הממוצע בחודש בו וטח את סכום הגביה היומזק, תשלום החברה למבאת גובה הניח המבוטח האפשרות להוכ

 ם ינויילשדכנו בהתאם קודמת אשר יעוהמקביל בשנה הקרה, בהתאם לנתוני החודש השוטף, או על פי נתוני החודש המ
 שחלו מאז.

שעות העבודה, עד  סימני פריצה בהיעלמותם באופן בלתי מוסבר וללא  מורחב לכסות גניבת הכספים לרבותהביטוח  .8
 גבול האחריות.מ 10%ום שאינו עולה על לסכ

ועד לצורך העברתם ממקום משמורם ם" לעניין פוליסה זאת היא החל ממועד הוצאתם של הכספים רה כספי"העב .9
 ביעד. סופיתה למסירתם

 
 

 :  ולהרחבות הבאים " בכפוף לשינויים6 /2תנאי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים "כספים" מהדורת ביט "
 

 :הגדרות
 

"תאונתי", המילים "של העסק   :מבוטלות ומוחלפות במילה  צפוי"י "בלת :( המילים 1מ' בפתיח לפוליסה )ע  - "ק נז" .1
  ".א "המבוטחיםת ובמקומן יבומבוטח" מבוטלוה
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או  א יש להוסיף "ו/אחרי המילים "הימצאם של עובדי" יש להוסיף "ו/או מנהלי", ובסיפ – "שעות עבודה"  1.2סעיף  .2
 או המורשים ע"י המבוטח" בבתי מנהלים ו/

  – 1.5סעיף  .3

  שוברי אשראי".חפצי ערך,  המילים: "  התווספו -  ם""כספי תהגדרל .א

או מוחזק על ידם בפיקדון,  /מוחזק בשותפות עם אחרים, ו  או/ל המבוטח ו הנ"ל רכושו ש סף המשפט: "כליתוו .ב
 "ביטוחי בו. סם אינטראו שיש לה/או שהם אחראים עבורו, ו/ו

 יימחק.  –כום(" מעט... )שלא ציין בהם סהסיפא "אך ל . ג

ם ו אלקטרונייסים מגנטיים או שימוש בכרטיבסיפא יתווסף "וכן חדירה ע"י שימוש במפתחות העסק ו/א – 1.7יף סע .4
 הנהלת המבוטח". ו/או שלא בהרשאת  שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו שלא כדין

 מו לכספי זק שיגריסה, גם אובדן או נוסף לאמור בתנאי הפולבנקרה הבטוח מורחב לכסות בין היתר ון הסר ספק מלמע .5
 פורט להלן : כממסויגת בפוליסה  וי ואינהצאת מכלל הכיסהמבוטח או שנמסרו לנאמנותו מכל סיבה שאינה מו

ידי  -למקום עלברתם ממקום ות עובדים בשעות העבודה ובעת הערי המבוטח ו/או בקופבעת הימצאם בחצ .א
 ים. ברת הכספניין הערת הפריצה ולמעט לעהמוסמכים. בכפוף להגדו המבוטח או מי מעובדי

שעות העבודה ו/או ב ל, בקופות עובדיםינת ישראל, בכל שטח מדבעת הימצאם בכספת נעולה או בחדר בטחון נעו .ב
די חברת שליחויות ועובדי ם לרבות עובי המבוטח או מי מעובדיו המוסמכייד-ם ממקום למקום עלעת העברתב

 ת כוח אדם.שמחברות לה

 " אחרי המילים "תוך זמן סביר".ן או נזקות אובדות המילים "לאחר קרכן מתווספ . ג

 

 :חריגים

 " בולות האחריות הנקובים ברשימה.בטח לא תעלה על גהמסך כל האחריות  :" הסיפא מתווספת – 2.1חריג  .6

 ₪ .  100,000יבוטל בתת גבול אחריות בסך  – 2.2חריג  .7

 המשמשים כשלוחים" "עובד" יצוין "את חברה לאחר המילה  – 2.4חריג  .8

 אי אקלים" יימחקו. המילים "כלשהי או תנ – 2.5ריג ח .9

 העבודה".  : "מחוץ לשעותתוספנה המילים  - 2.8 חריג .10

 מבוטל. – 2.9ג ריח .11

 

 :הרחבות

   – 3.1הרחבה  .12

הוסמך מטעם ו/או כל מי ש יות מטעמו של המבוטח"ו/או חברת שליחו :"ו/או אחראים" יבוא :לאחר המילים .א
 ". יק בביתוהמבוטח להחז

נהלים, מנהלי  מבידי עובדים, סכומי הביטוח הנקובים לעיל כוללים כספים  3.1.2בהרחבה למצוין בהמשך  .ב
 ₪ ".  100,000"-₪" יוחלפו ב 50,000" מחוץ לחצרי המבוטח ובמעונם. ים, קופאים, סוכנים ואחריםובחשבונות, ג

 ו. יימחק"בדואר רשום"   המילים -3.2הרחבה  .13

.   פריצה "  "תוך כדי :הבאות מבוטלות . המילים"יבוא: "ו/או מסמכים ריקות" "המחאות :חר המיליםלא – 3.3הרחבה  .14
 ₪ ".  100,000"-₪" יוחלפו ב 50,000"

 - יםחדש פיםסעי פווסהתו -הרחבות"  סעיף "ל .15
 הו עבור: ם הביטוח בגין סעיף כלשתו, לקבל כל סכום עד למקסימום סכולאחר קרות נזק יוכל המבוטח, לפי בחיר .5"

 י שנגרם לו )מזומן או שווה ערך מזומן(.נזק ממשפיצוי על  .א
 געו. או אחרים שנפ שיחזור השטרותהוצאות ביטול ו .ב

 אים:תנאים הבל בכפוף 
 . רה יקבל המבוטח פיצוי רק בעד אבדן או הוצאות שיחזור אבדן שהוציא בפועלבכל מק .א
המתייחס הביטוח לו יחד יותר מסכום חת או שתי האפשרויות הלבשום מקרה לא ישלם המבטח, בעד א .ב

 לאותו סעיף." 
ו ישיים של כל אדם בשירותו האציחפמורחב לכסות נזקים לזו על פי פוליסה מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי . 6

מופקדים  כל ניסיון לכך, בכל עת שמי מהנ"ל ה מפעולת שוד אונגרמו עקב או בגין או כתוצאשל המבוטח הראשי ש
 ש"ח לעובד. 5,000של  ל פי הרחבה זו מוגבלת לסךהמבטח עוטחים. אחריותו של על הכספים המב

נק אינם מועדים בהם סניפי הביסה זו יורחבו ויהיו כפולים בלופסוי הביטוחי על פי ות הכים בזה כי גבולמוסכ. 7
זאת החל ממועד תה של הבנק או הבנקים ולרבות עקב שביתת עובדים ו/או השב תוחים לציבורפועלים ו/או אינם פ

 ." חדשלשירות הציבור ועד לפתיחתו מת הבנק סגיר
 

, גם אובדן או נזק שיגרמו נאי הפוליסהר בתמולאר ובנוסף לכסות בין היתהביטוח מורחב ספק מקרה למען הסר  .16
בפוליסה, בעת הימצאם את מכלל הכיסוי ואינה מסויגת מוצ המבוטח או שנמסרו לנאמנותו מכל סיבה שאינה לכספי
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בדיו וטח או מי מעול ידי המבבדים בשעות העבודה ובעת העברתם ממקום למקום עופות עוהמבוטח ו/או בק צריבח
 . לעניין העברת הכספיםריצה ולמעט ת הפ דרהג. בכפוף להמוסמכים

 
 תנאי הפוליסה:

רות בגביית הקשו וצאות המבטחן את ה"וכ :הבאות מבוטלות המילים – 4.1.7סעיף  תשלומי דמי ביטוח ודמים אחרים .17
 ". פיגורהחוב שב

 : 4.4סעיף  - בטול ביטוח  .18

 ".  90רשם "" יי60במקום " -  4.4.1סעיף  .א

תבוטל ובמקומה יצויין "בביטול   -טול עפ"י דרישת המבוטח"תחילה במילים "ביהמפסקה השלישית  – 4.4.2 יףסע .ב
טוח פה שלאחר ביטול הבילם למבטח עד התקווח ששייהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביט עפ"י דרישת המבוטח

 טול פרורטה(.  )בי

 מיה". פררשם "החזרי ו , במקומן ייהביטול" יבוטלהמילים "את הסכום עד ליום  – 4.4.3סעיף  . ג

 בסיפא יתווסף "בכפוף להוראות הדין".   – 4.5 סעיף .19

", הן מיידית" או" מידהמילים "פיעות בפרק זה בו מו מקום בכל" אה הבאה:ההור תתווסף -הפוליסה"  תנאי" לפרק .20
 האפשרי".  בהקדםים "במיל נהתוחלפ
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ח  פרטמ   ובדיםע נאמנותלביטו
 

 

 צ"ב כטופס ב'בטבלת העזר המ כפי המופיע   :       ריותגבולות אח

 

  01/04/2002     :ך רטרואקטיביתארי

 

 חודשים  12 תקופת גילוי: 

  

 

 

 

   :הבאים בותלשינויים ולהרח " בכפוף6 /2הדורת ביט "תנאי הפוליסה לביטוח "נאמנות" מ
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כדלקמן:
 

 :הגדרת "הכיסוי" תבוטל ובמקומה יבוא
אשר יגרם למבוטח כתוצאה  נזקה, עבור כל ל גבול האחריות המצוין ברשימכום שלא יעלה עאת המבוטח בס ישפההמבטח 

ולהשיג לעובד עצמו ו/או  ק ו/או נז רה לגרום למבוטח, תוך כוונה ברועובדדי שנעשו על יאי יושר או פעולות של  מכל פעולה
  ו אי חידושו.פסקת הביטוח אהחודשים לאחר  12ח, או תוך לאחרים טובת הנאה, ואשר יתגלו בתקופת הביטו

 
ו מנהלי המבוטח, המבוטח, כולל בין היתר עובדי ו/א כל אדם בשרותו של יבוא ובוטל ובמקומי ("עובד")הגדרת  2.2סעיף 

 )ישירות ו/או  חשבונית, ו/או קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי המבוטחן כנגד וביו/או משכורת כר בין בש
 ת כוח אדם(. ובאמצעות חבר

 
 :סייגים לפוליסה

 בענין הושלמה"  להוסיף בסיפא "ובתנאי שחקירת המשטרה ו/או המבטחת – 3.2סייג  .1

 ודשים". ח 18חודשים" יבוא " 12"במקום  – 3.4סייג  .2

 ישתנה ויקרא כדלקמןסייגים ל 3.5 סייג .3
 18 ר לחברה תוךלא נמסר דב וליוע השלא התגלהביטוח  פסקתהנזק אשר נגרם לאחר תום תקופת הביטוח לרבות עקב 

  . יםחודש
 

 הרחבות לפוליסה:

 ר חודשים". ים: "ששה חודשים" יירשם: "שנים עשבמקום המילתקופת גילוי:  -הרחבה   .4

 כדלקמן: הרחבות לפוליסה יתווספו ת:הרחבות חדשו  .5

 ביטוח אחד מקרה .א
הזדמנויות שונות בבתאריכים ו/או ומה טה דבשי ופן דומה ו/אואו המעילה באמון נעשה באאם מעשה אי היושר 

צורך ו ההזדמנויות כמקרה ביטוח אחד לא/בד או אותם עובדים, יחשבו כל אותם התאריכים ועל ידי אותו עו
 הפוליסה.  

 הכנת תביעההוצאות  .ב
חשבון,  -של רואי וצאות הנחוצות עבור שכרםלכלול סעיף "הוצאות הכנת תביעה" כדלקמן: ה מורחבת הפוליסה

הדרושים למבוטח לצורך הגשת תביעה על פי   רים המכינים ומגישים את הנתוניםח מחים ויועצים א, מומאיםש
כן הוצאות סה זו ום תביעה על פי פוליו"מ מול המבטחים בקשר עה ו/או מסייעים למבוטח בניהול מיסהפול

 ס טוח אחד על בסירה בלמק ₪  100,000ה הינו אחריות המבטח לפי סעיף זתקורה של המבוטח בקשר לכך. גבול 
 ח. נזק ראשון ובסה"כ לתקופת הביטו

 לקיחת חומרים  . ג
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 רוע של מעילה באמון סה, הכיסוי יכלול גם איהאמור בסעיף האופרטיבי של הפולית מוסכם כי מבלי לגרוע מכלליו 
ידי  ר עלישי בין אם באופן בלתים ישירות על ידי העובד וד הקשורה בלקיחה שלא כדין של חומרים, בין אשל עוב

 ובד לפעולתם של אחרים. סיוע של הע
 בסיס נזק ראשון  כיסוי על .ד

 אי ביטוח חסר. בסיס נזק ראשון שאיננו כפוף לתנל הכיסוי לפי פוליסה זו הינו ע
 

 :פוליסהתנאי ה

 כלשהוא, או  עובדר מצד יוש-אי מעשה שלהמיוחדים ישתנה ויקרא כדלקמן: תוך זמן סביר מגילוי  בתנאים 5.1.1תנאי  .1
ך המבוטח בכתב יודיע על כ –בין אם עשוי הדבר להסתיים בתביעה ובין אם לאו  -כלשהו עובדגילוי חשד סביר כלפי עם 

 לחברה. 

 ובת המבוטח". ים "לטל" התווספו המיחיקתיהסדר תלאחר המילים "  –  5.1.4תנאי  .2

 חקו.יימ –קת בידי המבוטח" המילים: ""וכן כל זכות כספית של העובד המוחז 5.2סעיף  .3

קשורות בגביית ה המילים "וכן את הוצאות המבטח – 5.3.7ס"ק  –אחרים"(   סכומים)"תשלום דמי ביטוח ו 5.3סעיף  .4
 וטלות.מב –" החוב שבפיגור

 "חישוב הפרמיה לתקופת הביטוח יערך על בסיס יחסי". מילים:התתווספנה  -צמדה"( )"ה  5.4.1סעיף  .5

   ".90" יירשם "60מקום "ב -  5.6.1סעיף  .6

בביטול עפ"י  תבוטל ובמקומה יצויין " -פסקה השלישית המתחילה במילים "ביטול עפ"י דרישת המבוטח" – 5.6.2יף סע .7
ה שלאחר ביטול הביטוח )ביטול  התקופ דיטוח ששילם למבטח עאי המבוטח להחזר דמי הבדרישת המבוטח יהיה זכ

 פרורטה(. 

 ו , במקומן יירשם "החזרי פרמיה". בוטלכום עד ליום הביטול" יהמילים "את הס – 5.6.3סעיף  .8

לטובת  ח שובכל מקרה יגבר הנוסהמילים: " וספתווהבסיפא  –הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון  5.8סעיף  .9
 המבוטח". 

 "מראש ח מתחייב שלא לפנות לצד שלישי ללא תיאום עם המבוטח"המבט –התווספו המילים  5.12.2 .10

 ה המילים: "אלא אם זיקת המבוטח היא מכוח אחריות".וספנת -תקופת התיישנות  – 5.14סעיף  .11
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צד  אחריותלביטוח מפרט  כלפי 

  לישיש
 :     ותבולות אחריג

            'המצ"ב כטופס ב העזרבלת כפי המופיע בט

 ת :רחבו ה

 בלת העזר המצ"ב כטופס ב'ע בטהמופי כפי

 השתתפויות עצמיות:

 כפי המופיע בטבלת העזר המצ"ב כטופס ב'

 

 ם:רחבות הבאיבכפוף לשינויים ולה 6 /2צד שלישי" מהדורת ביט תנאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי 
 

 ת מיוחדות:הרחבו

 

 :כדלקמןר בזאת מוסכם ומוצה

 

 ביטוח עבודות קבלניותלרבות רובד עודף מעל לצג של  : הנדסי ימכאנ ודבצי מוש השי עקב גוף לנזקי הרחבה .1

4
.
1 

 מורחב וז  פוליסה פי על הביטוחי הכיסוי, לפוליסה סייגיםב לאמור בניגוד כי בזה ומוסכם רמוצה .1.1
 מכאני יודבצ משימוש הנובע, שלישי לצד נגרם אשר גוף נזק בגין המבוטח של חבותו את גם לכסות
  )להלן דין כל פי על לבטחו חובה אין ואשר, התעבורה בפקודת כהגדרתו מנועי רכב לכ שהינו הנדסי

 "צמ"ה(. 

 . בלבד וטחהמב שם עלבי צמ"ה הרשום יחסת לגזו מתי הוראה .1.2 

 האחריות בגבולות נכלל ולתקופה למקרה ₪ 4,000,000 של לסך עד מוגבל זו להרחבה ותיהאחר גבול .1.3 
 .הם אלי בנוסף ולא סהליהפו  של

שיגרם כתוצאה למעט נזק ד שלישי, בו כרכוש צאינם בבעלות המבוטח, החונים באתרי המבוטח, יחשבים ורכוש שרכ .2
 ם כתאונת דרכים.יולמעט אירועים המוגדר  כלי הרכב על ידי המבוטח"שימוש במ

 ות של: יל יחול על פע  בפוליסה( לא 3.3.1חריג למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר ) .3
 מכל סוג ותיאור. ל פריטי ציודכבה ואספקה שקנה, הרתיקון, הת 4.1
 .אורל סוג ותיאות מכמזון ומשק 4.2

 אמור לעיל. ת בגין ההפוליסה מכסה אחריוכי  מובהר

 . ₪ 5,000,000מבוטל בתת גבול אחריות ע"ס  (ליסהבפו  3.3.2חריג )מקצועית ריות חריג אח .4
ן חסות לאירועים תרבותיים, חברתיים, או מתו/מבוטח כוללת ארגון למען הסר ספק, מוסכם בזה כי פעילות ה .5

י סה את חבות המבוטח כלפעובדיו ואורחיו וכי פוליסה זו מכ ספורטיביים או אחרים כחלק מפעילותו ו/או לשם רווחת
לביטוח   ם אלה, לרבות כלפי עובדיו במידה והפגיעה לא תוכר , כמצוין לעיל, על ידי המוסדים באירועיכל המשתתפ
ה. מוסכם בזה כי פעילות אתגרית לא תכוסה במסגרת הפוליסה, אלא אם התקבל לכך אישור עבוד נתלאומי כתאו

 מהמבטח.בכתב 

 כינון גבולות האחריות .6

אחריות כמצוין לעיל, פעם אחת אלו לקדמותם במלוא גבול ה סה, יוחזרוחריות בפולירה של מיצוי גבולות האבמק
 רטה. ב פרושוס חים פרמיה על בסיתשלו בלבד, וזאת תמורת

 טחים הפרדה בין מבו  .7

עריכת  תחול אף לגבי מתן המידע למבטח בעתה בין יחידי המבוטח מוסכם כי בהמשך לסעיף אחריות צולבת, ההפרד
על ידי גורם אחד הכלול בשם המבוטח לא ישפיע  י לכך, המידע שנמסר למבטח הפוליסה. אמילוי תנאי הפוליסה ולגבי 
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שם תנאי הפוליסה בתום לב על ידי גורם אחד הכלול ב ם המבוטח, ואי מילויול בשכלחר הוי לגבי גורם אהכיס על
 ול אף הוא בשם המבוטח.על חלות הכיסוי לגבי גורם אחר הכלהמבוטח לא ישפיע 

 ת כוח אדםעובדי חברו  .8

גרת מסלל באשר שכרם לא נכינם ואדם אשר המבוטח איננו משלם דמי ביטוח לאומי בגמוסכם כי עובדי חברות כוח 
 יסה.  י לצורך הכיסוי בפולמבוטח למבטח לגבי שכר העובדים, ייחשבו כצד שלישמידע שנמסר על ידי הה

 : צד שלישי  .9

ו כלול בכיסוי תחת  ורך פוליסה זו, ובלבד שאינד שלישי לצוטח יחשב כצל ברשימות השכר של המבכל אדם שאינו נכל 
וטח כלפי עובדיו לא יחול לגבי יסה שענינו חבות המבבפול הוכלש מוסכם כי חריג בוטח.ביטוח אחריות מעבידים של המ

 לאומי בגינם.  בוטח משלם דמי ביטוחאנשים אשר אין המ

 : ם משולמת על ידי אחרים עובדים אשר משכורת .10

  4.13-ו  4.12ר במפרט זה, ומכלליות האמור בהרחבות מס' הגדרת צד שלישי בהתאם לאמוע מכלליות מבלי לגרו 
לעובדים סכם כי חבותו של המבוטח בגין נזק גוף אשר נגרם מו ,חבות כלפי צד שלישי ביטוחל 2016בפוליסה ביט 

זה העסקה  על בסיס חוסקים רים )כולל עובדים המועי גופים אחם אצלו ואשר משכורתם משולמת על ידהמועסקי
וף( שהוגשו כנגד  )תחל ובו, כולל תביעות שיבזודתם כנגד הוצאת חשבונית( תהיה מכוסה בפוליסה והתשלום תמורת עב

 על ידי המוסד לביטוח לאומי.מבוטח ה

 מי ביטוח לאומי בגינם לת חובת תשלום דמועסקים אשר לא מוט .11

תשלום דמי ביטוח  תמורה אשר אין מוטלת על המבוטח חובת או ב ים על ידי המבוטח בשכרשים המועסקמוסכם כי אנ
ק כלשהו אשר נגרם להם תהיה  וי וחבות המבוטח בגין נזהכיס רךחשבו כצד שלישי לצוילאומי בגינם מכל סיבה שהיא, י

 .  מכוסה לפי פוליסה זו

 י משנה קבלנים וקבלנ  .12

טח כלפי  רט זה, הכיסוי כולל את חבותו של המבוו במפחבות הפוליסה אשר צויניה וכן להרוליסה וסייג בכפוף לתנאי הפ
 . ו למעבידםכלשה חןהמבוטח יחשב לפי מב ועובדיהם, אף אםמשנה  –קבלנים, קבלני 

 ותקבלני עבודות .13

סוג לניות מכל ן עבודות קבחים כלפי צד שלישי בגי חבותם של המבוט מוסכם כי הכיסוי לפי הפוליסה יחול גם לכיסוי
 רם. ו עבוהמבוצעות על ידם א

 מנועי  ברכהנדסי שהנו כלי  יבוטח בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכאנמורחבת לכסות את חבות המ הפוליסה .14
 , שאין חובה חוקית לבטחו.כהגדרתו בפקודת התעבורה

גין  ת אחריותו של המבוטח בבין היתר אסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות מוצהר ומוליסה, הפו  מתנאימבלי לגרוע  .15
ין ובבתחום מדינת ישראל  שפטי המייצגו או הפועל מטעמו או עבורו, בין אםעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף ממ

 שיפוט מדינת ישראל.מחוצה לה, בכפוף לדין ו אם

 חבות משולבת )אחריות צולבת( .16

מאדם או גוף משפטי  יותר ו/או במפרט לרשימה זו ורט ברשימהזה כי היה ונכללו בשם המבוטח, כמפמוסכם ומוצהר ב
ילו הוצאה פוליסה זו רד כאנפוטח, כאמור לעיל, בבעל פי תנאי פוליסה זו, לגבי כל אחד מיחידי המ אחד, יחול הכיסוי

אחרים  ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים ה, כשהיא נפרדת ה שמו בלבד, על תנאיה, הרחבותיה, הוראותיה וסייגיעל 
 שימה לפוליסה זו.ם, לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברבוטחיאי כי החבות של מי מהמובתנ

ו מספר תביעות בקשר עם אירוע המבוטחים על פי פוליסה זמי מ גדטוח בגינו יוגשו כנימוצהר ומוסכם בזה בכל מקרה ב .17
 ה. אחת על פי הסכום הגבו תפות עצמיתקרה כאירוע אחד והמבוטח יישא בהשתאחת, ייחשב המ תאחד או סיבה מקורי

כל חבות הקיימת  םמנהלי המבוטחים, נושאי תפקידים בכירים, בקשר עען הסר ספק המונח "מבוטחים" כולל את למ
 ים אלה. אי תפקידים אלה או כאשר הם פועלים במסגרת תפקידכתוצאה או עקב היותם ממלם או ידמצ

 ל העולם, לרבות ארה"ב וקנדה. ת המבוטח בכפעילומורחבת לחול על  וליסההפ .18

 לצורך הרחבה זו:  
 כל העולם לרבות ארה"ב וקנדה.  –דין ושיפוט 

 ינת ישראל. פרשנות הפוליסה על פי דיני מד 

 
 רות:גדפרק ה

 
 . ם "שאינו תוצאה ישירה שלהם"המילייש לבטל את  -רת "נזק" הגד – 2.7סעיף 

 
 בות המבטח:פרק סייגים לח

יחול בגין אותם סוגי רכבים הנמצאים בשירות המבוטח ואשר אין חובה לבטחם בביטוח   החריג לא –  .2.2חריג  .1
 חובה." 

טח המבו שבבעלותה לנוע בדרכים המורשרכב מנועי כלי  על"חריג זה יחול רק  בסיפא התווספו המילים - 2.2.2סעיף  .2
 בלבד". 

 ת. ופיקוח" מבוטל או/המילים "תכנון ו   – 2.2.2סעיף  .3
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 של המבוטח." כתוב "לאחר שאותם מוצרים יצאו משליטתו הפיזית ם הסיפא יש לבמקו  .2.2 סעיף .4
עת שהמוצרים  באותה ל המבוטח חול ע ל חבות כלשהי שעשויה לא יחול על "סייג זה יתווסף המשפט כדלקמן: כמו כן

צאו משליטתו איש בשרותו גם אם אותם מוצרים יל ים או שניתן שרות אחר בגינם ע"י המבוטח או כמוחזקמותקנים, 
 ית של המבוטח.". זהפי

  יש לבטל את המילים "הניתנים לכיסוי" ובמקומן יבוא "המכוסה". – 2.2.2סעיף  .5

  "וקתו ו/או בשליטתו בחזא/תבוטלנה המילים "ו –  .2.5סעיף  .6

   ₪. 10,000,000ס בתת גבול אחריות ע" במלואו מבוטל החריג  – בנוסף  .6.1

 ₪.  2,000,000יות של מבוטל עד לגבול אחר – 2.5.2סעיף  .7

 יתווסף "אלא אם מותר על פי החוק".   -  / .2סעיף  .8

המבטח להעמיד  כדי לגרוע מחובתג זה ייק דין חלוט ואין בסהחריג מבוטל בזאת. לחילופין, בכפוף לפס – 2 .2סעיף  .9
 ייצוג למבוטח. 

 מבוטלת. ילה "מוחשי"וכן המ ,טלת" מבוהמילה "ישירה - 2 .2סעיף  .10
 

 פרק הרחבות:

 ".  אלא אם כן סוכם אחרת , יצוין בפוליסה" :תתווספנההבאות  המילים – 4.2סעיף  .11

  :נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – 4.5סעיף  .12
 את לכסות מורחבת הפוליסהבסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח,  ע מכלליות האמורלגרו  לי"למען הסר ספק, ומב

 שיפוץ, התאמה, פירוק, הריסה וכדומה ה, שיפור,הרחב, בניה עבודות עם בקשר שלישי צד כלפי טחהמבו של ותוחב
  ח אחר שנערך ע"י ביטו ים, מוסכם כי היה וקיכמו כן המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. המבוצעות ע"י ו/או עבור

י  עיל, אזי תחול פוליסה זו כרובד שנת המתוארת לפעילוהמבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין ה
 מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור".  נוסף החל

  – 4.7סעיף  .13

 י". מ ח ו/או" יתווסף "שלפסקה ראשונה: אחרי המילים "של המבוט  .13.1

   וטלו.יב –ילים "של מיליון ש"ח או" והמילים "הנמוך מביניהם" פסקה שניה: "המ  .13.2

ר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית ילים: "מעבילים: "כלי רכב מנועי" יתווספו המלאחר המ"  .13.3
 "  ₪ 2,000,000יבוא: " "₪  1,000,000"במקום לביטוח כלי רכב של המבוטח התקפה ביום מקרה הביטוח. 

 "  ₪ ₪200,000" במקום " 1,000,000" יצוין: גיעה אישית פ – 4.8סעיף  .14

  – 4.9יף סע .15

"ו/או הפרעה ו/או  הפסקה במהלך עיסוקו של   :ווספו המיליםשהו" התכל שלישי"ו/או לרכוש צד המילים:  לאחר .15.1
 כלשהו".  שלישיצד 

 ". עלותובבוספו המילים "ו/או לאחר המילים "ו/או לרכוש שבאחריותו" יתו .15.2

 "פת הביטוח. ולתקו ש"ח למקרה  10,000,000"אך לא פחות מסך של  :א התווספו המיליםבסיפ .15.3

   "ו/או עבורו ו/או בשירותו". :תווסףמטעמו" ה"הפועל  :לאחר המילים   – 4.10עיף ס .16

  :יוחלף בנוסח הבא   – 4.11סעיף  .17
ורחבת לכסות את חבות מ וליסהכי הפה ח, מוצהר ומוסכם בזלסייגים לחבות המבט 3.1"בניגוד לאמור בסעיף 

ות חבות המבוטח הנובעת מתשורות ומתנ וטח ו/או מטעמו, וכןהנובעת ממזון ומשקאות, המוגשים ע"י המב
 ת לעובדי המבוטח, ללקוחותיו  ולצדדים שלישיים". הניתנו

  :יתווסף -  4.12סעיף  .18
עבורו ו/או בשירותו של ו ו/או מטעמ עלכל אדם או גוף הפו "הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של

או בשירות /די ועקב פעילותו עבור ו/או מטעם ובגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כ , , לרבות על חשבוניתהמבוטח
-תוגש בבית משפט ישראלי ועל –אם תוגש  –כסוי זה מתייחס גם לפעילות הנ"ל בחו"ל, בתנאי שתביעה . המבוטח

  מדינת ישראל.פי דיני 
  , ם ו/או לקבלני המשנה ועובדיהם זה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנימובהר בספק  עתלמני

   .הם בפוליסאלא אם סוכם אחרת ונרש
נשק במסגרת  המבוטח, המורשה לשאתידי -סות אחריותו האישית של כל אדם המועסק עלכמורחבת ל ליסה הפו

 יון להחזקת הנשק כאמור".נו בעל רישנאי שהיר, בתמובעת מהחזקת הנשק כאהנותפקידו, בגין חבות 

    – 4.13סעיף  .19

ליו, לגרוע מכלליות האמור עובדיו, מנה "לרבות ומבלי :טח" התווספו המילים"בשרותו של המבו :אחרי המילים •
 עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי". 

 ל כל הנ"ל". ותיהם ש משפח ני"וכן כלפי ב  :מילים"דירקטוריון המבוטח" התווספו ה :אחרי המילים •
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 – 4.15סעיף  .20

באישור המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק  חד עם זאת, זכותו של המבוטחי: "בסיפא התווספו המילים •
  ישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".לא היה בזמן האירוע ר

   – 4.16סעיף  .21

חקירה מכל סוג  הליכיההגדרה ותכלול " תורחב -" הליים מנאו הליכים  פליליים הליכים"  המונח הגדרת •
 ונת עבודה".עם תא בקשרידי רשות מוסמכת המתבצעים על 

 י לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה". "אלא אם הורחב שם המבוטח כדהמילים   התווספו 4.16.3לסייג  •

 יליים".  ים פליכרחה סביר לניהול הלהגדרת "שכר טרחה" מבוטלת. במקומה יצוין "שכר ט •

 מקרה ולתקופת ביטוח.ל ₪  1,000,000בתקופה יבוא ₪ לסה"כ המקרים  400,000 -ו ₪ למקרה 200,000במקום  •

 "  :סעיפים כדלקמן" מתווספים ה תלפרק "הרחבו .22

 כלי רכב . א
בעלות המבוטח, ולות שאינן ב, תכולתם ו/או משאותיהם ו/או מכם במפורש כי כלי רכבלמען הסר ספק, מוסכ

ד שלישי לעניין פוליסה  ודינם כדין רכוש צ , לא יחשבו כרכוש בהחזקת המבוטחחרי המבוטם בחצאיהנמצ
 ורכוש בשכירות של המבוטח או בחכירתו. גין כלי רכבב הכיסוי הביטוחי לא יהיה בתוקף  זאת.

 :ואמעצר שו  .ב
 ו ישי כלשהצד שלל ח בגין מעצר שווא שת חבות המבוטם כי פוליסה זאת מורחבת לכסות אבזה ומוסכ מוצהר

 פלילית.עקב חשד לביצוע עבירה  
 ח.למקרה ולתקופת הבטו₪  1,000,000 –גבול אחריות 

 אחריות כדייר או משכיר נכסים . ג
או בגין כל החצרים   כדייר או שוכר לגבי , מוסכם כי פוליסה זאת מכסה אחריותו של המבוטחמען הסר ספקל

או האתרים או  גבי  או בגין כל החצריםלכמשכיר  גם אוו ידו מאחרים-שכרו עלאו הנכסים שנ האתריםאו 
 ידו לאחרים.-רו על הנכסים שהושכ

המבוטח כמחזיק נכסי מקרקעין גם אם זכויות  אחריותו של אתספק, מוסכם כי פוליסה זו מכסה  למען הסר
 ל שמו.רקעין אינן רשומות עהמק

 שטחי חניה . ד
בי או בקשר של המבוטח על פי דין לג אחריותו מפורשב ה זאת מורחבת לכסותבזה כי פוליס ומוסכםמוצהר 

החצרים  סביב או לידו ותיו או מבקריו או אחרים בתוך אחי חניה שהועמדו לרשות לקוחעם כל הקשור לשט
או  -לכלי רכב כלשהו בעת כניסתו אל וטח או בקשר עם נזק ידי המב-או האתרים השונים המוחזקים על

 נ"ל.  ניה ההחאו שהייתו בשטחי  -יציאתו מ
א כולל נזקי תאונה חניונים וסביבתם המיידית, לגם על נהיגה ברכבים בשטח ה סוי על פי פוליסה זו חליהכ

 בעת נהיגה. 
 זות ידניות לגמ .ה

ניין נזקי גוף בלבד, בגין או ות אחריות המבוטח לעמען הסר ספק, מוסכם כי פוליסה זאת מורחבת לכסל
 –פי כל דין. מוגבל עד ל -שלא חלה חבות לבטחן עלואו אחר  חשמליר ידניות עם מנוע עז שר עם מלגזותבק

 ש"ח למקרה ולתקופה. 1,000,000
  עבודות המבוצעות עבור אחרים .ו 

ו/או מזמיני  כלול שם המבוטח גם "בר מתוך הסכם שנערך בין המבוטח לבין מי מהם, ימתחייב הד באם
 ו מחדל של המבוטח.ריותם למעשה אעבודות" לעניין אח

 וטחיםמב . ז
כל חבות  אי תפקידים בכירים, בקשר עםספק המונח "מבוטחים" כולל את מנהלי המבוטחים, נוש סרלמען ה

ת תפקידים תם ממלאי תפקידים אלה או כאשר הם פועלים במסגראו עקב היואה הקיימת מצידם או כתוצ
 לפוליסה.  12 אמור בסעיף זה הינו בכפוף לסייגאלה. כל ה

בביטוח  בסעיף זה לא יחול על חבות המכסה או הניתנת לכיסוי ורכי האמ בזאת הרלמניעת כל ספק, מוצ
 ונושאי משרה". "אחריות דירקטורים 

 צדדים שלישיים  . ח
יחשב כצד מת השכר של המבוטח יוצהר ומוסכם בזה כי כל אדם אשר אינו נכלל ברשיהסר ספק מ מעןל

 עבודה. נתי כתאומח לאוטויוכר ע"י המוסד לביי שהאירוע לא שלישי של המבוטח. בתנא

 הרחבת דינים  . ט
פי  -ל , עשל המבוטח כאמור במבוא לפרק זהוסייגיה, לכסות את אחריותו הפוליסה מורחבת בכפוף לתנאיה 

 ית ישראלית בלבד.ם העשויים לחול בשטחים המוחזקים בשליטה ביטחונהחוקי

 בשכר  מריםשו  .י
או בגין שומרים בשכר י או לגב כלפי טחסה אחריותו של המבופוליסה זאת מכמוצהר ומוסכם בזה כי 

בו יחשרים עצמם, במידה והשומרים לא יבגין מעשה או מחדל של השומ המועסקים באתרי המבוטח השונים
 המבוטח.כעובדי 

לא וויתר בדי חברות שמירה מוכרות והמבטח שומרים הנ"ל הינם עוהאמור בהרחבה זו הינו בכפוף לכך שכל ה
 " כות התביעה נגדם. על ז

 מנעצאות הו  .יא
צפוי אצל   תיעקב אירוע בל די צד שלישיי-הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי, הוצאות מנע שיוצאו עללמען 

ר לעניין שלישי לא ייחשבו כנזק כספי טהו ת לרכוש או לגוף הצדידית וממשיהמבוטח והמהווה סכנה מי
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קופת למקרה ולת₪  2,000,000יוגבל לסך של חריות המבטח פוליסה זו ויהיו מכוסות בהתאם. גבול א
 הביטוח. 

 שוד . יב
ל ת של המבוטח כלפי צד שלישי בגין כ קית אחריותו החוחבת לכסות ארמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מו

 ם במהלך שוד. נזק הנגר
ועית לעניין על המבוטח בעת אירוע שוד, לא תחשב כאחריות מקצ הסר ספק, כל אחריות העלולה לחוללמען 

 הכיסוי בפוליסה זו. 
 

 סה:נאי הפוליפרק ת

   – 5.4ביטול הפוליסה סעיף  .23

 ".  90" יירשם "60ם "במקו -  5.4.1עיף ס .1.1

תבוטל ובמקומה יצויין "בביטול   -ים "ביטול עפ"י דרישת המבוטח"פסקה השלישית המתחילה במיל – 5.4.2סעיף  .1.2
ח טול הביטוחר בילאלמבטח עד התקופה ש  י דרישת המבוטח יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילםעפ"

 )ביטול פרורטה(.  

 במקומן יירשם "החזרי פרמיה". עד ליום הביטול" יבוטלו ,   המילים "את הסכום – 5.4.3סעיף  .1.3

 בסיפא יתווסף "בכפוף להוראות הדין".   – 5.5 סעיף .1.4

מפוליסה  בעים נוור מוגבלת לחובות הפי הסעיף האמ-זכות הקיזוז על זה,  בניגוד לאמור בסעיף - 5.10סעיף  ות קיזוזזכ .24
 את בלבד.ז

 :ום עם המבוטח כדי" הוחלפו במיליםשה כמיטב יכולתו לפעול בתיא"יע :המילים – 5.11.3סעיף  טיפול בתביעות .25
התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את 

 עסקו וזאת בכדי".מתחייבת מיות הודטין שלו ובשמירת הסהמסחריים, במוני

מו ע"י  "דמי הביטוח ישול :רשםובמקומם יי ימחקו –5.1.4עד  5.1.1פים י סע ביטוח ודמים אחריםתשלום דמי ה .26
 ין המבוטח למבטח". המבוטח במועדים ובשיעורים שהוסכמו ב

", הן דיתמיי" או" מיד" יםזה בו מופיעות המילבפרק  מקום בכל" ההוראה הבאה: תתווסף -הפוליסה"  תנאי" לפרק .27
 האפשרי".  דםבהקבמילים " תוחלפנה

י הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא חשב ככל מידע הקשור בפוליסה זו יי :חדשסעיף  תווסףי –הפוליסה"  איתנ" לפרק .28
 הדבר למנהל  האחראי על ענייני הביטוח של המבוטח הראשי" 
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 ידים חבות מעבביטוח למפרט 
 

  :    ותגבולות אחרי

            'המצ"ב כטופס בכפי המופיע בטבלת העזר 

 מס' עובדים:

            ב'המצ"ב כטופס  זרכפי המופיע בטבלת הע

 בודה :שכר ע

 המצ"ב כטופס ב'יע בטבלת העזר כפי המופ

 :השתתפויות עצמיות

 כפי המופיע בטבלת העזר המצ"ב כטופס ב'

 

 הרחבות מיוחדות:

 

 :דלקמןכ מוסכם ומוצהר בזאת

 עובדים הפועלים מביתם .1
פוף מבוטח מביתם, בכור הים הפועלים עבבדכלול את אחריותו של המבוטח בגין פעילותם של עולכיסוי מורחב ה

 ת המבוטח.כדי ועקב עבודתם של עובדים בשירוביטוח קרה תוך לכך שמקרה ה

 חבות בגין קבלנים קבלני משנה .2
בלנים, קבלני משנה  קהמבוטח כלפי הכיסוי כולל את חבותו של ם כי סכקום אחר בפוליסה מובניגוד לאמור בכל מ

 יד כלפיהם. כמעבנושא בחובות  טחועובדיהם היה ויטען כי המבו

 דות קבלניותעבו  .3
קבלניות מכל  של המבוטחים כלפי צד שלישי בגין עבודות פי הפוליסה יחול גם לכיסוי חבותםכם כי הכיסוי למוס

 ורם. עבמבוצעות על ידם או סוג ה
 תביעות שיבוב של "קרנית"  .4

נית בוב של תאגיד קרת שי הם בגין תביעודי פוליסה מורחב לכסות את חבות המבוטחים כלפי עובה הכיסוי לפי 
ו/או בדרך שכור על ידה )בין אם בתנאי ליסינג רכב מנועי השייך לעירייה ו/או ה ה בה היה מעורב בעקבות תאונ

 אמור להלן: אחרת( בכפוף ל
הנהיגה לא היה בידו רישיון בר תוקף לנהיגה   וג בו אך בעתה על ידי המבוטח בעבר לנההורש כבנוהג הר .א

לה מנהלית ושלילה על ידי וסמך )כולל שלין על ידי גורם מ ה משלילת הרישיותוצאזה של הרכב, כג בסו
 טרה(.קצין מש

 ה זו. לשליל ע המבוטח לא היה מוד א כי הממונה על הרכב אצלתנאי לכיסוי לפי התנאה זו הי .ב

 ₪ למקרה ובסה"כ לפוליסה.  1,000,000יעלה על   להרחבה זו לאגבול אחריות המבטח  . ג

בתנאי ששכרם נכלל עסקים אצלו המו חברות כ"א בוטח כלפי עובדיתו החוקית של המחבו סה זו מכסה אתליופ .5
 ובתו.לטעל ידי המבוטח או  בה קיים ביטוח אחר שנערךאלא במידה   -ר העבודה של פוליסה זובשכ

לנסרים(  ריגין עובדים המועסקים באמצעות חשבונית )לרבות פבריות המבוטח הפוליסה מורחבת לכסות אח .6
 . 3.3 ריגאמור יבוטל חכ המבוטח. במקרים ה ייחשבו כעובדיואל במידה

 

 

 ת הבאים: בכפוף לשינויים ולהרחבו  6 /2"אחריות מעבידים"  מהדורת ביט תנאי הפוליסה לביטוח 

 

 ים ניזמ, ארעיים עובדים לרבות, ידו על המועסקים כל יל המבוטח כלפהפוליסה מכסה את חבותו ש כם כיוסמוצהר ומ

 המבוטחים  ותבאחרי הקשורות שהוא סוג מכל הפעילויות כל ןובגי , שכרם את משלם המבוטח מיחידי ימ אשר ומזדמנים

 הפוליס תהיה, עבורואו /ו הראשי המבוטח ידי לע המבוצעות אחרות דותועבו פיתוח עבודות לעניין ."להנ המועסקים כלפי

 .הראשי המבוטח ידי על רךנעש אחר כיסוי לכל עודפתאו /ו שיורית פוליסה זו
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  – הגדרות .1

 "חוק" יתווסף "ו/או על פי כל דין".  להגדרת - 2.5סעיף  .1.1

  .הקשורה לעיסוקו של המבוטחות העובדים: כל התעסקות התעסק .1.2

 מוסמכת רשות ידי על מתבצעיםה סוג מכל ירהחק הליכי  ותכלול תורחב םליליי פ הליכים הגדרת כי זהב מוסכם .1.3
 .דהעבו תאונת עם בקשר

 תתאונו חקירת עם בקשר וטכני משפטי יעוץ בורע אותהוצ ותכלול רחבתו טרחה ושכר גנהה  הוצאות גדרתה .1.4
 .מוסמכת רשות ידי על עבודה

 בהן ביטוח תקופות מספר על המשתרע מתמשך עאירו של כתוצאה הינו ביטוחה מקרה בו במקרה כי בזה מוסכם .1.5
  ויהיה , במלואם ביטוחה מקרה בגין יטוחהב תגמולי לוםבתש חיהנוכ המבטח יישא, מבטחים מספר מעורבים היו

 .המעורבים  יםהנוספ המבטחים בגין האחריות לחלוקת אחראי
 ים האחרים.נוכחי כלפי המבטחבטח ההממימוש זכויותיו של המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ב       

 

 -סייגים לפוליסה .2

לאומי ו/או  אמצעות המוסד לביטוחכלפי עובדים, שלא ניתן לבטחם בטח לו על חבות המבולא יחו  3.3-ו 3.2סייגים  .2.1
 שחוק הביטוח לאומי אינו חל עליהם. 

 ". במקום המילה "ובהסתמכו" ירשם "או בהסתמכו – 3.2.1סעיף  .2.2

 לה "ובהסתמך" ירשם "או בהסתמך". ם המיקובמ – 3.2.2סעיף  .2.3

מחובת המבטח חלוט ואין בסייג זה כדי לגרוע ין החריג מבוטל בזאת. לחילופין, בכפוף לפסק ד – 3.11סעיף  .2.4
 ייצוג למבוטח.  להעמיד 

 – הרחבות .3

  ים על פי חוזים מיוחד משתנה ותקרא כדלקמן: "הפוליסה מכסה גם עובדים המועסקים ע"י המבוטח 4.2הרחבה  .3.1
 ים,ת ע"י אחרים ו/או שהמבוטח אינו משלם את שכרם ו/או עובדים זרים ו/או מתנדבמשכורתם משתלמאשר 

 לסייגים של הפוליסה."  3.10ג ול האמור בסייניין הרחבה זו לא יחהיה והמבוטח יחשב כמעבידם. לע

יים, ים, עובדים עצמאמקומיו ם או עובדים זרים אפוליסה זו מכסה אחריותו של המבוטח כלפי, לגבי ובגין מומחי .3.2
ים משכורתם או שכרם מהמבוטח קבלעובדים זמניים וכו' בזמן עבודתם אצל המבוטח או עבורו, בין אם הם מ

או למרות שאינם מופיעים ברשימות המשכורות של המבוטח". כפוף לתנאי הפוליסה  ין ממקום אחר כלשהו וב
 ישי.צד שלו טח ובתנאי שלא יחשבאם הנ"ל ייחשבו לעובדי המבו 

 להרחבות:  4.3 סעיף .3.3

 "ו/או באחריותו".  :"נמצא בשירותו" יתווסף :לאחר המילים .3.3.1

 "מכל סוג שהוא"  עבודה" יתווסף:ב ההפסקבעת " :םיליחר המלא .3.3.2

 ". זכויותיופועל במסגרת חובותיו", יתווסף ויירשם: "  העובדעוד  כל" :המילים רלאח .3.3.3

במסגרת קבוצות ר ו/או מתקני ספורט, פעילות י כושדרלרבות שימוש בחם: "יתווסף ויירש לסעיף בהמשך .3.3.4
ועדי   על ידי אחרים )לרבותאורגנו על ידי המבוטח ובין אם אם בין  ספורט , טיולים, השתלמויות, נופש וכד',

בה ובין עובדים(, בין אם הנן בגדר פעילות נלווית לעבודה ובין אם לאו, ובין אם פעילויות אלה הנן בגדר חו
השתתפות בהשתלמויות ו/או בהכשרה   וכוללתנדבותית או מרצונו של העובד פות התתאם בגדר הש

עבודה ובין מחוץ לשעות צה להם, בין בשעות התקיימים בחצרי המבוטח ובין מחו שמ בין , מקצועית כלשהי
 ".  ולרבות אם המקרה לא הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה העבודה

לות ספורטיבית ו/או חברתית מקרה הביטוח הוכר על ידי המוסד לביטוח ן פעי יי"ובלבד שלענ  :מיליםה .3.3.5
 וטלותמב -ודה"לאומי כתאונת עב

 : להרחבות  4.5 סעיף .3.4
יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק באישור המבוטח א התווספו המילים: "בסיפ

  וטח לא ידע על כך".והמב שקן בר תוקף לנשיאת נלא היה בזמן האירוע רישיו
ח, י המבוטאדם המועסק על יד כל כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של ר, מובהקספסר "למען ה

בעת שימוש תוך כדי ועקב  ת תפקידו, בגין חבות הנובעת מהחזקת הנשק כאמוררורשה לשאת נשק במסגהמ
 העבודה". 

 -....." שפט המתחיל במילים "וזאת אך ורק בתנאי שלא קיים .המ ". רו"ו/או עבו :יף יבואבסוף הסע – 4.6הרחבה  .3.5
 מור.את האירוע כא -קצתו במלואו או במ -ם האחר לא יכסה ידימבוטל, בתנאי שבטוח חבות מעב

 ₪ "  ₪200,000" במקום " 1,000,000עה אישית : יש לציין " פגי  – 4.10הרחבה  .3.6

 להרחבות:  4.11 סעיף .3.7

   -" הליכים מנהלייםו ייםילפל הליכים" המונח תהגדר .3.7.1
עם תאונת  בקשרת סמכחקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מו הליכיתורחב ההגדרה ותכלול "

 עבודה". 
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 המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה".  "אלא אם הורחב שם : לים התווספו המי 4.11.3 לסייג .3.7.2

יבוא  "₪ לסה"כ המקרים בתקופה 400,000 -₪ למקרה ו 200,000"במקום  - 4.11סייגים להרחבה  .3.7.3
 ."למקרה ולתקופת ביטוח ₪  1,000,000"

 : מןים סעיפים,  כדלקוספלפרק "הרחבות" מתו .3.8

עסקים אצלו, על  פוליסה זו חלה גם על בעלי מניות של המבוטח המו יסר ספק מודגש בזאת כלמען ה " .3.8.1
ם בעלי  יות ומתנדבים )כולל בין היתר גול, שרםעצמאיים, ארעיים, זמנהלי המבוטח  וכן על עובדים זמניים, 

 מעבידם".  ינו"במידה ויפסק ע"י בית המשפט כי המבוטח ה -. (שליטה

 תן "הכול יחד וכל אחד לחוד". והמילים "ו/או" משמע בו מופיעותבכל מקום  .3.8.2

ף כלפי חברי הנהלת ות התחלוהמבטח מוותר על זכ -סקות בתחלוף מבלי לגרוע מהוראת הפוליסה העו .3.8.3
 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או כלפי מי שהמבוטח התחייב כלפיו ,  ו/או עובדיו בוטח המ

כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער המועסק כחוק  ו אינהליסה זר ספק, מוסכם בזאת כי פוהס למען .3.8.4
  חה וק שעות עבודה ומנוקיום הוראות ח-אימובחגי ומועדי ישראל ולא תושפע ובדבר עבודה בשבתות 

 .על תקנותיהם, והסכמי עבודה קיבוציים ואחרים 1954 -וחוק עבודת נשים תשי"ד  1951 -אתשי"

 קודמות עותפגי .3.8.5
בטח הנו תוצאה של פי פוליסה זו עקב מקרה בטוח אשר לדעת המ-עה עלישל תב ל מקרהבכ כימוסכם בזה 

ל המבטח על  יקב , אזיטחידי המב-לראשונה על ד עריכת בטוח זה עטברות פגיעות בתקופה שקדמה למוהצ
 בתנאי כי :עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הבטוח כאמור, 

 על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הבטוח כאמור. חלמבוט ה ידועועד עריכת בטוח זה לא היבמ . 1
מים ודותו כלפי מבטחיו הקהעלולה לעמוד לזכ סב לטובת המבטח כל זכות לשיפויהמבוטח מתחייב לה . 2

 הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הבטוח.גין ב
טח כלשהו במשך בידי מ-טחת עלשל המבוטח לא הייתה מבו ותוהאמור בהרחבה זו לא יחול במקרה שחב

חדל  וטח הקודם דחה את התביעה או שהני פוליסה זו או שהמבפ-התקופה שקדמה לתקופת הבטוח על
 פירעון. 

 

 

 – הפוליסה נאית .4

 ".  90" יירשם "60במקום " -  5.4.1 סעיף .4.1

"בביטול   תבוטל ובמקומה יצויין -טח"והמבשת פסקה השלישית המתחילה במילים "ביטול עפ"י דרי – 5.4.2סעיף  .4.2
וח זר דמי הביטוח ששילם למבטח עד התקופה שלאחר ביטול הביטעפ"י דרישת המבוטח יהיה זכאי המבוטח להח

 .  )ביטול פרורטה(

 ת הסכום עד ליום הביטול" יבוטלו , במקומן יירשם "החזרי פרמיה". ים "אילהמ – 5.4.3סעיף  .4.3

 בכפוף להוראות הדין".  ף "בסיפא יתווס – 5.5סעיף  .4.4

 זו בלבד. בעים מפוליסהפי הסעיף האמור מוגבלת לחובות הנו-, זכות הקיזוז על5.10לאמור בסעיף בניגוד  .4.5

 -5.11.3 סעיףת טיפול בתביעו  .4.6
לנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח  מתחייב המבטחרשם: "מה ייקוובמ הסעיףא סיפ מחקתי

 רת הסודיות המתחייבת מעסקו"., במוניטין שלו ובשמיהמסחריים ריוותוך התחשבות בקש

", מיידית" או" מידהמילים " בפרק זה בו מופיעות מקום בכל" ההוראה הבאה: תתווסף -הפוליסה"  תנאי" לפרק  .4.7
 האפשרי".  בהקדםים "במיל נהתוחלפהן 

"ו/או  גם המבוטח שם יכלול ,יםהצדד בין מהסכם הדבר מתחייב םא, אחרים עבור המבוצעות עבודות לעניין .4.8
 מעובדי  מי של למעבידם וייחשב היה. ביטוח המקר קרות ובטרם המבטח לאישור בכפוף" עבודות ינימזמ

 .המבוטח

די חברת כוח אדם, אם יקבע על ידי בית משפט כי הינם  י עובלפחבותו של המבוטח כ ה זו מורחבת לכסותפוליס .4.9
 ורם.עב קיימת פוליסה אחרת עובדיו ובלבד שלא

 פוליסה זו כוללת בין היתר גם סעיף כדלקמן:  למען הסדר התקין מודגש כי .4.10
וף" לגבי משתכנים,  יתור על זכות התחל"על מנת להסיר ספק מודגש במפורש כי הפוליסה כוללת סעיף "וו

 ון.גרם לנזק בכוונת זד, שוכרים ו/או דיירים ומי הבא מטעמם )בנוסף לבעלים(. למעט כלפי מי שתמשיםמש
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ות מלביטוח מפרט   קצועיתאחרי
  

 

 '           בהמצ"ב כטופס כפי המופיע בטבלת העזר  :גבולות אחריות

          

 תאריך 

 04/2002/01 : רטרואקטיבי

 

 

 ם  שיחוד 12 : לויקופת גית

 

 

 רפיים גבולות גיאוג

 והשטחים המוחזקים ישראל   :    ושיפוט

 

 

__________________________________________________________________________ 

 דלקמן: כת והשינויים נוסח הפוליסה  כאמור בכפוף להרחבו 

 

 תנאי הכיסוי הביטוחי

 

חבות ....... יש לצרף הנוסח ובכל מקרה הנוסח יהיה כפוף להר........עית" מקצו "אחריותתנאי פוליסת הפוליסה כפופה ל

 . והשינויים כדלקמן:

 

 : וחדותמיהרחבות 

 

 ישראלי.כל דין  – הגדרת "דין" .1
ננים ומנהלי פרויקטים שהינם עובדי מוסכם בזה כי המבוטחים הנוספים על פי פוליסה זו מהנדסים, מתכמוצהר ו .2

 .תעל חשבוניכאלה בות , לרהמבוטח
 יעוץתן מ .3

ידו ו/או את -ניתן על ו של המבוטח בגין יעוץ היסה זו מכסה את חבותלמען הסר ספק מוסכם בזה במפורש כי פול
 ו בגין או בקשר לייעוץ שניתן על ידי מי מהם לגורם שלישי.ח בגין וכלפי מי מטעמאחריות המבוט

.. 
 שית אחריות אי  .4

ידי המבוטח או הנמצא בשרותו בקשר -סק עלהמועאדם  כלת חבותו האישית של מוסכם כי פוליסה זו מכסה א
 או מטעם המבוטח. עיסוקו עבורדי ועקב כח הנגרם תוך ה בטולמקר

האישית של חברי דירקטוריון, המנהלים   כי ביטוח זה מכסה גם את אחריותםל מוסכם בזה מור לעיבנוסף לא
המבוטח ו/או עבור המבוטח ו/או סקי גרת עמסאו כשירותם ככאלה בבוטח העשויה לנבוע מפעילותם ו/ועובדי המ

 לם. וקום בארץ ובעבכל מלפי הוראותיו 
גין כל אדם המועסק על ידי המבוטח ב תו האישית שלאת חבו ל מוסכם כי פוליסה זו מכסהף לאמור לעיבנוס

 טח.תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבו מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח
 סה לבטוח יפי פול-על סההמכו כי האמור בסעיף זה אינו חל על חבות המבוטחת פורשכם במוסלמען הסר ספק מ

 קטורים ונושאי משרה. אחריות דיר
 ת  חישילו ות אחרי .5

יו או מחדליו של ו מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח בגין מעשהסר ספק, מוסכם בזה כי פוליסה זלמען 
 ו עבורו. א מטעמול מייצג אותו או הפועכל אדם או גוף ה

 
 יושר עובדים אי  .6

י הפוליסה  תנא שר( ובכפוף לגבולות אחריות המבטח," )אי יוםתנאים מיוחדילי לגרוע מהאמור ב"הרחבות ובנוסף ומב
בדין כאמור במבוא וליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין אחריותו ד כמה שלא שונו בזה, מוסכם כי פוחריגיה ע
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מתוך  ות זדונית אוי יושר עובדים או עקב התנהגצד שלישי כלשהו עקב א שנה נגדו על ידישתוג ותפוליסה לעניין תביעל
 ית מצד מי מעובדיותרמ

 רטיותהגנת הפ
בזה כי פוליסה  ים" )הוצאת דיבה( למען הסר ספק, מוסכםים מיוחדאב"הרחבות ותננוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב

במלוא  .1981 –"א שמוגש נגדו על פי חוק הגנת הפרטיות הת עה שתביכל תל המבוטח בגין כסה את אחריותו שזו מ
 גבולות האחריות. 

 תום לבריגה מסמכות בח .7
על ידי  ות ייצוג שהוקנתה לובגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכהמבוטח  תרחבת לשפות אפוליסה זו מו

 בוטח.אחר במהלך עיסוקו של המ
 םהרחבת אובדן מסמכי .8

חבת לשפות את ר ב"הרחבות ותנאים מיוחדים" )אובדן מסמכים( פוליסה זו מוראמומהע בנוסף ומבלי לגרו
 כים. ת הנובעת מאובדן מסמהמבוטח בגין חבו

   לפוליסה, תבוטל. 3המילה "מסמכים" בסייג ככל שמצוינת  מוסכם בזה כי הרחבה זו לעניין
 ל האחריות. כיסוי על פי הרחבה זו במלוא גבוה

 . ב מלוא גבולות האחריות-רע שון ה ולרחבה להוצאת דיבה ה .9
 גבולות האחריות במלוא  –הרחבה להפרת סודיות  .10
 אובדן שימוש .11

ח שמקורו באובדן עיכובם" בסעיף א' לחריגים" ייאמר "למעט  מקרה ביטווש בהם או לאחר המילים אובדן השימ
 ביטוח". בעקבות מקרה שימוש, איחור או השהייה או עיכוב

 רחבת מזמיני עבודהה .12
של  בגין מעשים ו/או מחדלים וחית של מזמיני העבודה מהחברה, סות את אחריותם השילה מורחבת לכפוליסה

 בוטח עבורם. ת שמבצע המהמבוטח במסגרת עבודו
 זמיני העבודהיום מראש למ 60ה לא תבוטל אלא אם תימסר הודעה של הפוליס ,לגבי הרחבת מזמיני עבודה בלבד

ת פוליסה זו ובמידה והדבר נדרש הביטוח כי יכללו תח ם קרות מקרהב בטרכתהתחייבה כלפיהם ב האשר החבר
 . תם לטובת אותו מזמין העבודהביטוחים שחשר זאת באישור על קיום על ידם במפורש והמבטח אי

 הגנה בהליכים פליליים  .13
 . ולתנאי המפרט לפוליסה זו כמפורט בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי 

 ביטוחפרמיות ה תשלום .14
 עו בין המבטח למבוטח.הבטוח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבות פרמי וםתשל

 אחריות צולבת  .15
 .המבוטח מיחידי אחד כל ורעב בנפרד נערך כאילו חהביטו יחשב לפיו צולבת אחריות עיףס ללתכו הפוליסה

 חשבונית  ס נותני שירותים על בסי .16
תני שירותים העובדים על נו עבורםם ים שמבצעיור לשירותיסה מכסה את אחריות המבוטחים בכל הקשלהפו

 הנ"ל. ותים בונית, לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של נותני שירבסיס חש

 יתווסף כדלקמן:  –ים" "אבדן מסמכ -  2חבה מס' רלה .17
בוטח שמסמך כלשהו, בין אם בבעלות של המבוטח או שאם במהלך תקופת הביטוח יגלה המ"מוסכם ומוצהר בזה 

וטח או בחזקתו של כל אדם אחר אשר לו להיות עתה או בעתיד בחזקתו של המבוי עשר נמסר לו לשמירה, אשש

קים או הושאר במהלך העס שיונח שהופקד או נשמר ר או הושאר, או ייחשב אומקד או נשהופ לונמסר או אצ

ח בוטהמת נמצא, ישפה המבטח א בד או הונח שלא במקומו, ולאחר חיפוש קפדני אינוהרגיל, הושמד או ניזוק או א

 כנגד כל: 

אבד או הונח  ד, נזוק,הושמך ל המבוטח כלפי כל אדם אחר כתוצאה מכך שאותו מסמחבות חוקית אשר תוטל ע

 שלא במקומו.

 חזור או השבה של מסמך זה.ו על ידי המבוטח בשיהוצאות ועלויות שהוצא

ם קביעת חבותו של  שה לשוגשוב של כל תביעה שהית ועלויות שהוצאו בהסכמתו של המבטח בהגנה או בי הוצאו

 עיף א' לעיל. המבוטח בהתאם לס

 הגדרה:  

ים,  הסכמים, , אישורי מעבר ופספורטקניון, צוואות, אישורים יתהיה שטרמך" מסבהרחבה זו משמעות המונח "

רשם, או הוקלד  נ, אישורים, טפסים, תכניות מחשב או מידע שנאגר, כתביםתכניות, רישומים, ספרים, ממפות, 

א שהו וגאו נאצר בכל מדיה אחרת של מידע, ומסכמים מכל ס סרטים או דיסקים מגנטים או הוקלט ים אויסבכרט

 ברים )קופונים(, שטרות כסף גרות חוב למוכ"ז, שובכל דרך שהיא )למעט א נרשמו, הודפסו או שוחזרו בין אם

 כים סחירים(.ומסמ

 :ף כדלקמן ס"הוצאת דיבה" יתוו  – 4להרחבה מס'  .18

 גין: י בפוליסה יכלול את חבות המבוטח בהכיסוי מוסכם כ"
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ם טוב או רגשות של , או גרימת נזק לאופי, שדיתות כבות פחימהוצאת שם רע או של פעילות אחרת שעניינה גר

 עה מסחרית, גרימה או המטה של סער רגשי, רוגז או ת שמולל הוצאת דיבה, שם רע, הפצאו ארגון כלשהם, כו אדם

 תום לב על ידי המבוטח." עשו בשנסערת רגשות, ובלבד 

 דרשת לפי חוקי הבניהפעילות הנ .19
צאה של אי נגרם לצד ג' כלשהו כתושל המבוטח בגין נזק אשר  את חבותולול לכהכיסוי לפי הפוליסה מורחב 

יל כולל פרסומים עים לפי חוקי בניה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור להנדרשם לב בפעילות ו/או במצגים עמידה בתו

 . אםב'ועים, הכללת תנאים ו/או מידע בפרסומים אלו וכיוו/או במדיה אחרת, הצגה במועדים קבונות יתבע

זו גם קבלן הפרסומים בשם  , ייכלל לצורך הרחבהם אלו עם קבלן פרסומיםתקשר לצורך ביצוע פרסומיההמבוטח 

 ח.המבוט

 תקופת גילוי מוארכת .20
ה הפוליסה עקב  קופת הביטוח )למעט מקרים בהם בוטלתום תי ה על ידי המבטח לפנסבכל מקרה של ביטוח הפולי

כיסוי לאחר תום תקופת א הסכים המבטח לחדש את הלקרה שבו ו במא אי תשלום הפרמיה על ידי המבוטח(,

 המכוסה לפי פוליסה זו, אזי לבקשת המבוטח תורחב  מבוטחביטוח אחר המכסה את חבות ההביטוח ולא נערך כל 

חודשים לאחר מועד סיום הביטוח   12פה של גין תביעות שתוגשנה נגדו במשך תקווטח במבהפוליסה לשפות את ה

 הביטוח המקורית.המבוטל לפני תום תקופת  יקן על ידשהותר עקב מוצ

 הכיסויהמשך  .21
בד לתפקידים אשר פרשו מעבודתם, אף לאחר פרישתם, וב ממלאיסוי בפוליסה יחול גם בגין מוסכם כי הכי

עבור המבוטח. לצורך הרחבה זו יהיו ממלאי   התאריך הרטרואקטיבי ובעת פעילותם לאחר רעשמקרה הביטוח אי

, במידה ש בגין פעילותם בלבדחוד 12ילוי מוארכת של נות למבטח לרכוש תקופת גפרשאים ל אלו יםתפקיד

 לעיל.   11 למבטח כדי לרכוש את תקופת הגילוי כאמור בהרחבה לפנותוהעיריה בחרה שלא 

 רעבעובדים ב .22
 ה בנטית היהרל פהין כל עובד )כולל קבלנים וקבלני משנה( אשר בתקוליסה כוללת את חבותו של המבוטח בגהפו

על   מועסקשת התביעה לא היה עובד זה טוח, אף אם במועד הגים אשר בגינם ניתן הבימועסק של המבוטח בתפקיד

 ידי המבוטח.

 חריגים ביטול  .23
, חבות מוצר, "נזק אישי".  הומותאו מ/ו  יג בדבר פרעותכל חר הפוליסה לא תכלול
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ל דות מפרט  עבו לביטוח  פוליסה 

יות  קבלנ
 

נות ו/או חברות ו/או חברות ב קשורות  חברות או/וריית תל אביב יעאו /ו  "(. מבוטח הראשיה)להלן: " מוף בע"אחוזות הח

זכויות כולל גם תאגידים  מהנ"לי בהם מחזיקים מ חריםת מסונפות של כל הנ"ל ו/או גופים משפטיים אנכדות ו/או חברו

התחייב לבטחו  ו/או כל מי שהמבוטח הדירקטוריון ינושאי המשרה, חברוח ו/או עובדיהם, פו בתקופת הביטכאמור שיתווס

 ה הביטוח. טרם קרות מקר

 

 ם: מבוטחים נוספי

ם ו/או ו/או יועצידסים הנאדריכלים ו/או מ או/ו ספקים או/ופרויקט קבלנים וקבלני משנה ו/או מנהלי ו/או מפקח ה

יצוע  ו בכל אדם או גוף העוסקים בהקמת ו/א ו/אוו/או מי אביבים בע"מ משכירי ציוד  או/ ו  ציוד מתקיניו/או  מתכננים

לבטחו טרם קרות  וף משפטי שהמבוטח הראשי מורשה לבטחו או שהתחייבפיקוח, בניהול ו/או כל אדם או גהעבודות ו/או ב

  יטוח.ה הבמקר

 

 טחות: ת המבובודוהע

חפירה,   דותשקיה, תאורה, חניונים, חניות, עבוגינון, ה ,סלילה, שיפוץפרויקטים שונים, לרבות עבודות בנייה, תשתיות, 

 . סביבתי ועבודות נלוות מכל סוג שהואק, ריצוף, הריסה, פיתוח ופיתוח סלילה, הידו

 

 ותקופתו:  יטוחיהכיסוי הב

 

 צ"ב כטופס ב'. עזר המלת הע בטבפיכפי המו :קף עבודותהי

 
 ש וביטוח הרכ – פרק א'–סכומי הביטוח וגבולות האחריות 

 

 הביטוח סכומי

 כטופס ב'.   צ"בכפי המופיע בטבלת העזר המ

 

 

 זק ראשון" בסיס "נה ולתקופה על למקר –הרחבות לכיסוי 

 ב כטופס ב'.  המצ" כפי המופיע בטבלת העזר

 

 עצמית:ות השתתפ

 .  ר המצ"ב כטופס ב'עזבטבלת הכפי המופיע 

 

 שיחבות כלפי צד שלי -פרק ב' 

 

 "ב כטופס ב'.  זר המציע בטבלת העכפי המופלכל עבודה:  –גבול אחריות 
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"אם  ילים וי עפ"י פרק ב' ל"ביט" )בהתאם, המות בכיסנכללכטופס ב' ההרחבות כפי המופיע בטבלת העזר המצ"ב 

 לות(וטמב –ת" בתמורה לפרמיה נוספה וצוין הדבר ברשימ

 

  השתתפות עצמית:

 מצ"ב כטופס ב'.כפי המופיע בטבלת העזר ה

 

   חבות מעבידים -פרק ג' 

 

 כטופס ב'.  כפי המופיע בטבלת העזר המצ"ב  לכל עבודה:  –ריות גבול אח

 מופיע בטבלת העזר המצ"ב כטופס ב'. כפי ה ת:השתתפות עצמי

 

 הגבוהה מבניהם. ותר תחול השתתפות עצמית אחת  יפים או ל פי שני פרקים/סעיסה ערות מקרה ביטוח המכובק

 

 רחבות מיוחדות:ה

 יו נכללות בפוליסה כמפורט להלן. הוראותלתי נפרד ואישור הביטוח הינו חלק ב

 

 רקי הפוליסה: חדים לכל פתנאים מיו

למו למבוטח ניו ישונזקים למבנה ולמתק בגין פ"י פרק א' לפוליסה,טח עומוסכם בזה כי תגמולי הביטוח למבומוצהר  .1
 הראשי אלא אם יורה אחרת בכתב. 

בנות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם למעט כלפי אדם חברות אביב ו/או וח כולל ויתור על תחלוף כלפי עיריית תל הביט .2
 . נזק בזדוןשגרם ל

רע , לא יגותיו על פי הפוליסהמזכויתום לב העלול לגרוע מו בדל של אחד מיחידי המבוטח ו/או מטעאו מח שהמע .3
ליסה  ות הפוענה של בטלוטחים האחרים, והמבטח מוותר בזה על כל טמזכויות עיריית תל אביב ו/או מהכיסוי של המב

ים ליסה ו/או על פי דין, כלפי המבוטחאי הפותנלב של תנאי מ ו/או הקטנת היקף חבותו על פיה בגלל אי קיום בתום
 ה.  לא הפרו תנאי הפוליסש

 במכתב רשום לעיריית תל אביב .יום לפחות  60ל, אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת של לא תבוטפוליסה לא תצומצם ו ה .4

יטוחי תוף בבשירת על זכותה ללביטוחי עיריית תל אביב ו/או חברות בנות והמבטחת מוותוקודם יה ראשוני הביטוח יה .5
 גורמים אלה. 

בכל מקרה של  וע מהם.לא לגרטח ומבואי הפוליסה לטובת הבאים לשפר את תנ ההרחבות והשינויים במפרט זה .6
 וטח. ת המבוביגבר הנוסח לטסתירה בין הוראות הפוליסה לבין מפרט זה 

 -נערך עלהטוח לכל ב םקודראשוני ו הינו  מוסכם ומובהר בזה כי הביטוח .7
ל ות כ לרבף ביטוחי הקבלנים, תביעה בדבר שיתו בטחי החברה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/אוקבלנים וכי מידי 

הקבלן  כלפי  "ח כפל ביטו" תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כות כאמור  בסעיף ו/או ז טענה
ן ו/או לגבי ביטוח אחריות מקצועית של ו שימוש הקבלש וציוד בבעלות ו/אמעט לגבי ביטוח לרכוזאת ליו. כלפי מבטחו

 הקבלן.  

 וח:הארכת תקופת הביט .8

i. מעבר ך עד גמר העבודה בפועל , אפילו מועד סיום העבודה הוא סה יימשהפולי  ל פיי עמוסכם כי הכיסו
יום   45-יאוחר מדיע על כך למבטח לא ח להוליסה הנקוב ברשימה, אולם על המבוטיעת הפו למועד פק

 ר ולשלם את הפרמיה שתגיע בגין הארכה זו.ם הארכה כאמומיו

ii. ום תם תקופת הביטוח המצוינת דשים מיחו 24 ת שלוספבלת לתקופת ביטוח נרה, הארכה זו מוגבכל מק
ופה  ה לתקכל מקרה ותבוצע הארכה כאמור, הארכוספת( במבטח להארכה נבפוליסה. )אלא אם הסכים ה

, אחרת תגבה 60%שלא יעלה על  L/R -ת, בכפוף לבפרמיה נוספ ים לא יחויב המבוטחחודש  3נוספת של 
 מיה פרו רטה.פר

בחלקים  הפוליסה, לא יפסק אף אם החל השימוש בפרויקט אויסוי על פי הככי  וסכם: מוש באתר לפני קבלתו שימ .9
יחול אם בכוחו  אליו מיועד להימסר, אולם האמור לעיל לא  הגורם יקט באופן רשמי על ידיהפרו תקבלממנו בטרם נ

 .MR116ף לתוספת קט או חלקים ממנו, בכפוובסמכותו של המבוטח למנוע את השימוש בפרוי
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ימשך סוי יהכי –"שטחים משותפים"(  ו ציבוריים, לרבות מעליות, חניון וכדומה )להלןמשותפים ו/אם חלקיחס לתייבה

 ה סופית של הפרויקט במלואו.בהם ו/או נמסר חלקם היחסי וזאת עד למסיר השימושבפועל גם אם החל 

ת ימים.  וזא 120 -ות במוחלפ ודה(עב יום )הפסקת 90ילים על אף האמור בתנאי וסייגי הפוליסה, המ הפסקת עבודה: .10
 הפרויקט. י אופיו  והיקפו שלפהמבוטח  ינקוט באמצעי  הביטחון  המתאימים  על בכפוף לכך ש

הנו הליך מקובל ורגיל על פי סוג העיסוק ול לגבי המבוטח וקבלני משנה אשר "הפסקת עבודה" מקרה הסייג לא יחבכל 
 "(. רציףלא שלבים ו/או בתהליך "עבודה ב ) להלן:
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 6 /2מהדורת ביט  -פח שינוים והרחבות לפוליסה לביטוח עבודות קבלניותנס

 לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. באות לשפר את תנאי הפוליסה רט זה במפבות שרחהה

 ט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.הפוליסה להרחבות שבמפר תרה בין הוראו ל מקרה של סתיכב

 

    חלק

 :שרכוה ביטוח -'א פרק

 ':א לפרק -המבטח חבותל ייגיםס

 עם המבוטח. כפי שיוסכם  -תנאי שמירה – "(פריצה או/ו גניבה)"  2.6 סעיף

 ':א לפרק -הרחבות

 למעט) וציוד מתקנים, חומרים וכן: "יםלהמי נוספות" מהפרויקט חלק המהווה רכוש: "המילים אחרי 3.4 ףבסעי .א
, ספק הסר למען. הפרויקט ביצוע לצורך ומשמשים בשליטתו או אשיהר המבוטח בבעלות םהינ אשר( רכב וכלי ה"צמ

  המשמשים  והחומרים האלמנטים של ורהיצ במקומות גם במפורש חל לחצרים מחוץ לרכוש הכיסוי כי במפורש מודגש
 . קטהפרוי לביצוע

 ". ₪ 50,000יבוא  ₪ 40,000 במקום -3.5 בסעיף .ב

 ליישור  הוצאות וכן מכוסה אירוע עקב המבוטח בודותהע באתר ריםז םוחומרי סחף פינויל : "כוליתווסף 3.6.1 לסעיף . ג
 ". הביטוח מקרה בעקבות הדרושים ההמבנ וחיזוק ייצוב, תמיכה, קרקע

 : כדלקמן ישונה 3.6.2 עיףס .ד
  בגין  גם וללכ נזק או אבדן כינון לשם יועצים מהנדסים, אדריכלים של והשגחה פיקוח, מדידה, תכנון בגין"הוצאות 

 המבוטח  מטעם -חשבון ולרואי שונים ליועצים, לשמאים, למומחים כתשלום הראשי בוטחהמ"י ע וצאושי הוצאות
 ".חסר ביטוח לסעיף כפוף שאינו ראשון נזק בסיס  על נערךהכיסוי - וחביט לתגמולי בתביעה טיפול לשם אשיהר

 : כדלקמן ההרחבות יתווספו .ה

ות משלוח דחוף ו/או אווירי, לרבות הוצאהוצאות ות, וספבתות וחגים, שעות נהוצאות מיוחדות עבור עבודה בש 3.8
חים אל ומחוץ לתחום מדינת  מאו עובדים ו/או מו/לחו"ל ובחזרה ולות ההובלה ו/או העברה של רכוש הקשורות בע

לעניין   ון אבדן או נזק. גבול האחריות"ל בגין כינת שנעשו בארץ או בחו, וכל הוצאות מיוחדות אחריוישראל
 רשימה. ין במצוהרחבה זו כ

 הרחבת פיכוסים על המ נזקים לרבות, הפרויקט עבודות ביצוע המשך לשם הדרושים זמניים לתיקונים הוצאות 3.9
 . ברשימה  כמצוין זו הרחבה לעניין האחריות גבול. לקוי ןמתכנו ישיר נזק

  המבוטח  כושלר נזק או אבדן נגרם  אל אם גם טחמבו סיכון עקב המבוטח לרכוש נזק או אבדן למניעת ותהוצא 3.10
 . המבוטח הרכוש של שלמותו על לשמירה נדרשות היו אלו הוצאות כי ובתנאי, גופו

 ניזוקו  או אבדו אשר לפרויקט הקשורים אחרים ומסמכים עבודה ייומנ, שרטוטים, כניותות לשחזור ותהוצא 3.11
 . המשיבר כמצוין זו הרחבה לעניין האחריות גבול. הביטוח מקרה בעקבות

 ואשר  שניזוקו פרויקט של חלקים לאותם ניזוקו שלא הפרויקט של רכוש חלקי התאמת ןבגי רשושייד הוצאות 3.12
 . ברשימה כמצוין זו  הרחבה ענייןל האחריות גבול. שניזוק הרכוש קוםבמ הוחלפו

 יקטרופה את והמסכן מכוסה אירוע בעקבות לאו אם ובין ניזוק אם בגין כושר השמדת לשם הכרחיות הוצאות 3.13
 . עובדים או/ו יםלישיש םצדדי או/ו

 על  מיוחדת בשמירה צורך יש שלאחריו מכוסה אירוע קרות לאחר מיד הפרויקט שמירת לשם הכרחיות הוצאות 3.14
 . בקיומה צורך היה לא הנזק ושאילולא, הנותר או ניזוקה הרכוש

מכוסה זק הן נל ידו בקשר עם תיקוישופה גם בגין הוצאות שהוצאו ע רת ספק מובהר כי המבוטח הראשילשם הס 3.15
 דיו ותקורה. ל פי הפוליסה כולל גם עלות שכר העבודה של עובע

(, מ"מע) תשומות מס לקזז אישר המבוטח שראכ מוסף ערך מס כוללים אינם והשיפוי הביטוח סכומי כי מוסכם 3.16
  בו  במקרה או/ו מ"המע תא לקזז רשאי אינו והמבוטח היה הכיסוי במסגרת נכללים בגינו ויוהשיפ מ"המע אולם

 מס הכולל בסכום הרכוש בעלי את לפצות חייב שהמבוטח בתנאי וזאת, למבוטח שייך שאינו רכוש על חל טוחהבי
 . מוסף ערך

  הנובעים  העבודה באתר הנזקים כל את ככולל אחד ביטוח מקרה ייחשב, טבע נזק י "ע  שנגרם חטובי מקרה לעניין 3.17
 .  נהראשול ואירוע ממועד רצופות שעות 72 במשך אחת משותפת מסיבה
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  לציוד  ההרצה תתקופ כי מודגש. אחרת במפורש ברשימה צוין אם אלא, יום 60 על תעמוד והרצה מבחן ופתתק 3.18
 הציוד או המכונות הפעלת בעת מתחילה, הביטוח בסכום  ושנכללו ויקטרמהפ חלק ויםהוהמ, חדשים ולמערכות

 . נועדו שלהן למטרות הרכבתוו/או  הקמתו לאחר

 כפוף זה כיסוי. לקויים חומרים/ עבודה/מתכנון ישיר לנזק כיסוי לכלול מורחבת ההפוליס ,2.2יג בניגוד לאמור בחר 3.19

 םבסכו מוגבלת זו הרחבה פי על המבטח אחריות. סהי מהפול נפרד תיבל חלק והמהווה Munich RE תוספת ילתנא
 .קופהולת למקרה  -חסר ביטוח לסעיף כפוף שאינו ראשון נזק בסיס על זה סכום. בהצעה הנקוב

 תקופת לתבתחי אם, הפרויקט כשווי שהוצהרו אלו על נוספים לסכומים כיסוי גם לכלול מורחבת סההפולי 3.20
 תקופת לךבמה שאירעו המטבעות בשערי או/ו הבניה בתשומות וייםינבש קורםשמ, מכן לאחר ואם הביטוח
   .שהוצהרו סכומיםעבר למ 15% של לסך עד וזאת הביטוח

 'א לפרק - חריגים

 בנוסח הבא: יוחלף  2.6 עיףס
רים עיתיים סיור ו/או שירותי מוקד ו/או ביקו לכך כי שירותי. גניבה או פריצה מכל סוג שהוא, אלא אם המבוטח גרם 2.6"
אתר  רות ל"מוקד רואה"( ו/או שירותי שמירה, ישמרו עלמחובחוק )לרבות באמצעות מצלמות או שירותי השגחה מר/ו

בה חים בפוליסה זו, באורח רצוף ובנוכחות מתמדת בכל שעה שהחומרים המבוטהציוד וות, בודדה ובכל מקרה על העהעבו
 באתר. לא עובדים 

 חברת השמירה.  כנגדאי שלא ויתר על זכות שיבוב אי השמירה כנ"ל ובתנבר כמילוי תנביצוע האמור לעיל, יחשב הד
 וליסה.  טח לפי הפחברת השמירה לא תחשב כקבלן המבו

 ר כי:מובהפק לשם הסרת ס
חוניים ו/או ממשלתיים ובמתקנים ביט אינו חל בהתייחס לעבודות המבוצעות בבסיסי/ מחנות צה"לנאי שמירה זה ת .א

 מו. וטח להציב שמירה מטעא מתאפשר למבאחרים בהם ל

 " תייחס לשוד. ל בההאמור בחריג זה אינו ח .ב

 'א לפרק - מיוחדים תנאים

 לרבות )  הפרויקט עבודות ביצוע  המשך  לשם הדרושים זמניים תיקוניםל ותוצאה  יכלול השיפוי כי מוסכם - 4.4 סעיף .א
 '.א שבפרק הביטוח כומילס מעבר גם וזאת(, לקוי נוןכמת ירשי נזק הרחבת פי על נזקים

 . יבוטל – 4.4.3 סעיף .ב

 : יתווסף" מהמבטח לקבל זכאי המבוטח יהא" המילים אחרי-( המקדמ) 4.7 בסעיף . ג
 ".  ביטוח תגמולי לתשלום בכתב כספית תביעה בטחלמ מצאההו וב דממוע יום 30 תוך אתוז"

 :םיהבא םיהקטנ הסעיפים יתווספו הסעיף בהמשך
  מהערכת  25% בהבגו נוספת מקדמה המבוטח לזכות המבטח יעביר, הנזק או האובדן ממועד נוספים יום 30 תוך .1

 . הנזק היקף בדבר השמאי

 תוך לשיפוי העומד הסכום יתרת תשולם מקרה ובכל ותעבודה םלשיקו ההוצאות בקצב המבטח יעביר היתרה את .2
 . השמאי לש הסופית הדעת חוות הגשת ממועד יום 30

 . הראשי למבוטח יועברו פייםהסו השמאי מדוחות העתקים .3

  בין " המילים כןו". ראשי מבוטח "-ב תוחלף(  מופיעה היא בו מקום בכל" )מבוטח" המילה –( קיזוז זכות) 4.9 בסעיף .ד
 ועד מ הגיע טרם אם למעט, זו פוליסה בגין" במילים יוחלפו" אחרת לפוליסה אם ובין זו יסהלפול חסמתיי בושחו

 ". לומושת

 

 :שלישי צד כלפי ריותאח ביטוח –' ב פרק

 ':ב לפרק -הגדרות

 ה הביטוח יתווסף : "לרבות נזק תוצאתי עקב כך". מקר בהגדרת 5.6 בסעיף

 ':ב לפרק חריגים

 : הבא וסחלנ ישונה 6.1 סעיף .א
אם אין המבוטח זכאי  ובדן או נזק שנגרמו לעבודות הפרויקט שהיו מכוסות לפי פרק א' של הפוליסה וזאת אפיל"א

שיפוי בתחום סכום ההשתתפות מחמת היות סכום ה –היות עבודות הפרויקט מבוטחות לפי פרק א' לשיפוי חרף 
 העצמית או מחמת כל הגבלה אחרת"

 : הבא סחלנו ישונה 6.2.1 יףסע .ב
 ואשר , בפרויקט ם/עבודתו ועקב כדי תוך המבוטח מעובדי יותר או לאחד הנגרם גופני נזק בגין המבוטח ותחב "

פי אחד מיחידי המבוטח בגין  הסרת ספק מובהר כי חריג זה לא יחול כל לשם. שבפוליסה' ג פרק תחת לכיסוי ניתנת
 האחרים".  תביעת אחד מעובדי יחידי המבוטחים 
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 שם הסרת ספק מובהר כי חריג זה חל רק על אותו יחיד מבוטח". "לוסף: יתו 6.2.2 בסעיף . ג

 מבוטל  – 6.4.2 סעיף .ד

 : ייקרא 6.4.3 יףעס .ה
ביבתו המיידית, בגובה סכומי מבוטח בגין נזק לרכוש צד ג' שנגרם ע"י רכב שלא בשטח האתר וסתו של יחיד "חבו

ומי ביטוח צד ג' רכוש לרכב הנ"ל, הנהוגים  סכגובה או בלו ל פי פוליסת הרכב שהביטוח שבגינם הוא זכאי לשיפוי ע
טח בגין נזק לרכוש צד ג', שנגרם  אחריות המב מהשניים, אך סך גבול האצל המבטח ביום קרות מקרה הביטוח, הגבו

 למקרה".  ₪  1,400,000ח בשטח האתר המבוטח וסביבתו הקרובה, לא יעלה על ע"י כלי רכב של היחיד המבוט 

 . וטלמב – 6.4.5 סעיף .ו

 .  מבוטל  -6.6 יףסע .ז

 . מבוטל – 6.8 סעיף .ח

 ':ב לפרק הרחבות

 .  "נוספים ביטוח לדמילים "ובתמורה י, יבוטלו המשנרשם מקום בכל .א

 האחריות  מגבול 20% על תעלה לא זו הרחבה בגין טחהמב אחריות: " המילים לאחר –)כיסוי רעידות(   7.3 בהרחבה .ב
 ". הרשימה בדף אחרת נרשם אם אלאתווסף: "י "נייםמהש מוךהנ  - ₪ 4,000,000 וא הפוליסה של

זו חל גם על חבותו של המבוטח בגין נה כדלקמן: "הכיסוי עפ"י פוליסה ותש -נשק( – כלי לאחזקת)כיסוי   7.6 הרחבה . ג
ישית של אותו אדם המועסק על ידו בשעות העבודה וגם לאחר שעות העבודה. חבותו הא אחזקת כלי נשק ע"י כל אדם

 ".נשק כלי לנשיאת ישיוןי שהינו בעל רל רק בגין אירוע תוך כדי או עקב העבודה, בתנאחונשק תיק במחזה

 : הבאות ההרחבות יתווספו .ד
" 

ביבות האתר, אירועים רות בסדי מכיי בגין אחריותו של המבוטח בגין משרה מורחב לכלול כיסופרק ז .1
פינה  רות, טקסים )הנחת אבן דום מכיי קירועהמבוטחים לרבות אי חברתיים המאורגנים בקשר לפרויקטים

   וכיו"ב(.

 , שלטים ידי על ישישל לצד שייגרם נזק כל עם בקשר וטחהמב של החוקית חבותו את לכסות חבמור זה פרק .2
 .ידיתהמי ובסביבתו באתר וסוככים גגונים, גדרות

 כלפי  שלישי כצד חשבי הראשי המבוטח של השכר ברשימת מופיע לא הביטוח מקרה קרות בעת אשר אדם כל .3
 . ביניהם מעביד עובד יחסי ואין במידה זה פרק לפי הראשי המבוטח

ח לאומי בגינם, עובדים מזדמנים, חייב בתשלום ביטו משנה ועובדיהם שאין המבוטח הראשי , קבלניקבלנים .4
י כלפייחשבו כצד שלישי  -תנדבים, משתלמים, מומחים זרים, סבלים, חברי מועצת המנהלים  מ מקריים,

 בדי המבוטח הראשי. בוטח הראשי במידה ויקבע כי אינם עוהמ

  חברי  עובדים, מנהלים, לש האישית חבותם את לכסות מורחבם( מעבידי חבות  –)וכן פרק ג'  זה פרק .5
קו תוך כדי ועקב עיסו על ידםושל כל אדם המועסק  יםהמבוטחיות של המנ ובעלי, נושאי משרה, הדירקטוריון

 עבורו. 

הרחבה חורג מגבול האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח הראשי תוך תאום הדדי.  הביעהת וסך היה .6
 " ם על פרק ג'.זו חלה ג

 ':ב רקלפ מיוחדים נאיםת

 ."המסחריים ובקשריו המבוטח לש בזכויותיובסיפא יתווסף "ותוך התחשבות  -  8.1.3 סעיף .א

 סביר מקבלתם". זמן תוךם" יוחלפו במילים "המילים "מיד עם קבלת – 8.4 סעיף .ב

  ם א  בין "  המילים", "מבוטח ראשי -ב  המילה "מבוטח" )בכל מקום בו היא מופיעה ( תוחלף –)זכות קיזוז(  8.6 סעיף . ג
 מועד  הגיע טרם אם למעט, זו פוליסה בגין" ליםבמי הוחלפו" אחרת לפוליסה אם ובין זו וליסהלפ מתייחס חובו

 ". תשלומו

 

 מעבידים חבות -'ג פרק

 ': ג רקלפ תדרוהג

 ם". "חוק" יתווסף : "ו/או על פי כל דין לרבות דין העשוי לחול בשטחי להגדרת  -9.5 סעיף .1
 הכיסוי כי במפורש מודגש", עקב"ו/או  במילים תוחלף"ועקב"  לההמי" )בסיפא( טוחביה"מקרה  בהגדרת - 9.6 סעיף .2

 . מכך הנובע גרר אובדן על גם חל

 ': ג לפרק המבטח ותלחב סייגים
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פי עובדים תתווסף הסיומת הבאה כדלקמן: "מוסכם כי האמור בחריג זה לא יחול על חבות המבוטח כל – 10.2.1 ףסעי .א
 אומי אינו חל עליהם".  צעות המוסד לביטוח לאומי או שחוק הביטוח הלן חובה לבטחם באמאייתן לבטחם ו/או שלא נ

 מבוטל.  –10.2.2 סעיף .ב

 . מבוטל -10.3 סעיף . ג

  תחת  האחרים המבוטחים על  ולא, המנועי הרכב כלי בעל על  רק יחול זה חריג"  המילים פוווסתה אבסיפ 10.6.1 סעיף .ד
 ". ה הפוליס

 מבוטל. – 10.6.2 סעיף .ה
 

 ': ג לפרקת" בו"הרח

ף : "בעלי המניות ו/או חברי מועצת המנהלים". המילה "ועקב" אחרי המילים "עובדי המבוטח" יתווס – 11.4 ףבסעי .א
 ב". עק חלף במילים : "ו/אותו

". "ו/או מי מטעמו מבוטלת. לאחר המילה: "עובדיו" יתווסף: –הסיפא המתחילה במילים " בתנאי.."  – 11.5 בסעיף .ב
 לא המבוטח באישור בנשק למחזיק אם תושפע לא לשיפוי המבוטח של זכותו, זאת עם יחד: " המילים והתווספ לסיפא

 ". כך על דעי לא טחוהמבו נשק לנשיאת ףתוק בר רישיון האירוע בזמן היה

   – 11.6 סעיף . ג

 שיורי  היהי זו פוליסה תחת יהכיסו אזי כזה חביטו וקיים"היה  המילים התווספו" אלה עובדים כלפי" המילים לאחר
 ". ביטוח לאותו ודףעאו /ו

 " יירשם "תוך כדי ו/או עקב". עקבו כדי תוך" המילים במקום
  מהשטחים  שהינם עובדים כלפי המבוטח של החוקית ותוחב את מכסה זה פרק כי בזה: "מוצהר ייקרא 11.7 סעיף .ד

  וחזקים המ בשטחים החל יןהד פי על גם, זקיםהמוח בשטחים קיםהמועס הפלסטינאית האוטונומיהאו /ו המוחזקים
 ." ובאוטונומיה

ת קרוהתחייב בכתב לפני  שהמבוטחק זה מורחב לכסות את חבותו של כל אדם ו/או גוף משפטי : "פרייקרא 11.9 סעיף .ה
ר האדם ו/או  רה הביטוח להכלילו כמבוטח נוסף בפוליסת חבות מעבידים הנערכת כל ידי המבוטח, וזאת גם כאשמק
ות שילוחית לעניין חבות עובדי המבוטח או ייקבע כי הם נושאים באחרי כמעביד שלייחשבו ם ף המשפטי האמוריהגו

יטוח כי ביטוח זה יהיה קודם לביטוח אחר  ה הבמקרייב בכתב טרם קרות המבוטח כלפי עובדיו. היה והמבוטח התח
   ".זו גם על המבטח י תחול התחייבותכלשהו מבלי שתופעל זכות המבטח ל "ביטוח כפל", אז

 ת הבאות:ההרחבו  פויתווס .ו
" 

 מתנדבים כלפי ביטוח מקרה בגין המבוטח של חבותו את לכסות ורחבמ זה פרק כי, בזאת ומוסכם מוצהר (1
  בעלי  ויועצים מומחים וכלפי, שוליות, מתלמדים חניכים , כלל תמורה ללאאו /ו פיתכס תמורה ללא מועסקים

 סה זו.  י פרק ב' של פוליפ"ע מכוסה אינה הםכלפי שהחבות נאיבת, זרה נתינות
 של המבטח כלפי המבוטח לא תושפע מהיעדר רישוי ו/או תעודת גמר למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חבותו (2

 .מותמאת הרשויות המוסכ
הגבלות הנובעות זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר העסקת בני נוער ו/או עבודה בשבתות ובימי חג ומועד ו/או ל קפר (3

והתקנות על פי  1954-ולחוק עבודת נשים תשי"ד  1951 –וק שעות עבודה ומנוחה תשי"א ח קיום הוראות-מאי
 ים. אחראו הסכמי עבודה ים ו/עבודה קיבוצי חוקים אלו ו/או הסכמי

חברתיים  זה מורחב לכלול כיסוי בגין אחריותו של המבוטח בגין משרדי מכירות בסביבות האתר, אירועים פרק (4
 ובתנאי "ב( יווכ פינה אבן)הנחת  טקסים, מכירות קידום אירועי לרבותהמבוטח ט המאורגנים בקשר לפרויק

 . " ודהעב כתאונת יוכר הביטוח שמקרה

 לפרק ג':  יםמיוחד תנאים

 .מבוטל – 12.1.2 ףסעי .א
יטב יכולתו לנהל תביעה כך "המבטח יעשה כמ יירשם" נזק לו... כמיטב ייעשה"המבטח  במקום בסיפא – 12.1.3 סעיף .ב

ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו.  געו זכויותיו של המבוטח, ותוך התחשבות בקשריו, במוניטין שלויפשלא י
  תו".סכמה ועץ במבוטח ויקבלק תביעה המבטח ייוטרם סילו

 : פליליים בהליכים הגנה- 13 הרחבה

 שונות.  רכות ע"י רשויותפליליים כוללים גם חקירות הנע הליכים .א
ים : "לא יחול כיסוי ליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי" יוחלפו במילהההמילים " 13.1.3 בסייג .ב

 ". -עפ"י הרחבה זו ל
 ה"כ המקרים בתקופת הביטוח. ה וסמקרל ₪ 1,000,000לכדי האחריות יוגדל  ולגב . ג
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 2 חלק

 כלליים )לכל פרקי הפוליסה(":  סייגים"

 ". יום 120" ייכתב" יום  90" םבמקו-  14.3 סעיף .א
 יבוטל.  -רבתי רשלנות 14.7 ףסעי .ב

 

 2 חלק

 (": הפוליסה יפרק)לכל  כלליים"תנאים 

 תיאום מראש". "וב וסףיתו"בכל עת סבירה" בטח( אחרי המילים :)ביקורת נציגי המ 15.2 בסעיף .א
  של  השפעה להשפיע כדי בהש "וי התווסף ובמקומה, מבוטלת" שאלה הסיפא החל מהמילים "לרבות - 15.3.3 סעיף .ב

 ."שבו בתנאים לכרותו או בכלל הביטוח חוזה את לכרות האם סביר מבטח על ממש
 המבוטח או" נמחקו.המילים "לאחד ממנהלי  – 15.3.4 סעיף . ג
ביטוח( יוחלף בנוסח הבא: "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח הראשי בהתאם להסדר מי הם דשלו)ת  15.4.1 סעיף .ד

 ו הוסכם עם המבטח".התשלומים עלי
 .יימחקו" המבטח הוצאות תא"וכן  המילים  15.4.7 סעיף .ה
 :יתווסף( יטוח הב)ביטול  15.7 בסעיף .ו
 בגין  כלשהי בפרמיה יחוייב לא, כזה רהבמק, למבטח ודעהה תוך זו פוליסה טללב רשאי יהיה הראשי"המבוטח  .ז

  בפועל  צעושבו העבודות שלווי בהתאם הפרמיה בחיו יבוצע, כבר החלו אשר עבודות לגבי ואילו החלו שטרם עבודות
 ". הביטול למועד עד

 "ביטוח לתגמולי זכותו": "ועל מבוטחל כך על להודיעלאחר " יתווסף( הביטוח מקרה אירוע  על)הודעה  15.8.1 לסעיף .ח
יסה " ואולם איחור בתום לב במסירת הודעה למבטח לא יפגע בזכויות המבוטח הראשי על פי פול וסיףלה אסיפוב

 זו". 
 : הבא בנוסח וחלףי( שיבוב ויותזכ)ויתור  15.11.4 סעיף .ט

מזמיני העבודה בכוונת זדון, כנגד )תחלוף( למעט כלפי מי שגרם למקרה הביטוח  מוותר על זכויות שיבוב טחהמב"
 ד מיחידי המבוטח וכן כנגד:  ל אחד ככנגו

 .הראשי למבוטח וקשורות שלובות חברות .1
 כל  של משפחותיהם בני כלפי וכן ירקטוריוןד חבריובעלי מניותיו,  משרה נושאי , מנהליו, המבוטח עובדי .2

 "ל.  הנ
 .רשות כבראו /ו בשכירות הראשי המבוטח ידי על המוחזק ושרכ של בעלים .3
של  המקצועית אחריותם בגין למעט הפרויקט בעבודות הקשורים, יםמפקחו םדסימהנ, ומתכננים םיועצי .4

 . המבוטחים של שכירים אינםש  ומהנדסים מתכננים, יועצים
 המממנים הגופים .5
 על  לוותר כלפיהם התחייב או פיצוי מהם לתבוע וזכות על בכתב ויתר הראשי המבוטח אשר גוף או דםא כל .6

 ." שמירה חברות מעטל וחביטה המקר קרות בטרם, המבטח של שיבוב

 

 : הבאים  הסעיפים יתווספו .י
" 

 אחרת  הותנה אם  אלא, 1981 -"אהתשמ הביטוח חוזה חוק לח, והוראותיה לתנאיה בכפוף,  זו פוליסה על 15.15
 .חוזה הארכת ולעניין ביטוח תת לעניין למעט המבוטח לטובת זו בפוליסה

 ידי על שיוצאו הסופיים הדוחות תקיהע. קיםבנז לטיפול מומחים או/ו שמאים חשבונו על ימנה המבטח  15.16
 יעשה  המבטח. הראשי מהמבוטח דרישה קבלת לאחר, הראשי המבוטח לידי יועברו והמומחים השמאים

 בקשריו התחשבות ותוך הראשי המבוטח של  זכויותיו יפגעו שלא כך התביעה  לנהל שביכולתו ככל
 .וקועיסמ תהמתחייב הסודיות ובשמירת שלו ניטיןבמו, המסחריים

פות רישוי ו/או היעדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לא תשחרר את המבטח מאחריות לש היעדר 15.17
מקרה הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב מקרה  ן העבודה בגיןאת המבוטח הראשי ו/או את מזמי

 הביטוח. " 
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 תאונות אישיותמפרט לפוליסת 
  

ובכפוף   6 /2יסת "תאונות אישיות" מהדורה ביט פוללתנאי ופה כפ הפוליסה  .1 הביטוחיי אי הכיסותנ

ת וכן בכפוף להרחבוות" לעיל ש וחבויחי רכולאמור ב"תנאים כלליים לביטו

 חלק בלתי נפרד  יםמהוו"(, הביטוחמפרט הזה )להלן : " ולנוסח מפרט ביטוח

 .מתנאי הביטוח

 

טוח  ית הבוליסכי פזה מוסכם ומוצהר ביל, לעלגרוע מהאמור בנוסף ומבלי  .2

פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שיושגו עם  -כפופה לסעיפי מפרט הביטוח על

 וח.רת הבטחב

 

 העזר המצ"ב כטופס ב'כפי המופיע בטבלת  תמקרה מוו . 1 כיסוי הביטוחיה

 לת העזר המצ"ב כטופס ב'כפי המופיע בטב מקרה נכות . 2 

 ס ב'כטופ"ב פיע בטבלת העזר המצ מוכפי ה י שבועי פיצו . 3 

 כפי המופיע בטבלת העזר המצ"ב כטופס ב' מס' מבוטחים . 4 

 
 בתוקף. –סיבי לחמה פסיכון מ . 1 הרחבות

 ה.י תקף בכל שעות היממהכיסוי הביטוח . 2 

 :  /62יט ידי המבטחים בהתאם לתנאי ב-ה עלבטול הפוליס . 3 

בה כלשהי  ל חום שו/או אי קיווליסות הפבזה כי הפרת תנאי מוסכם ומוצהר " . 4 

 על ידי מי מיחידי המבוטח,  ו/או אי הודעה ו/או בהגשת תביעה שנעשו בתום לב

י ו/או שיפוי די המבוטח לקבל פיצומזכותם של שאר יחיו יפקיע ו/אגרע לא יי

 ".ביצוע ההפרהוטח אשר ידע על  למעט מזכותו של מי מיחידי המב, מהמבטח

 : הביטוחת תשלום פרמיו  . 5 

 ח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבעו בין המבטח למבוטח.הבטוות תשלום פרמי

 

 

 

 

 

 

 



- 71 - 
 

71 

 

 

 עבור פוליסת תאונות אישיות חברי דירקטוריון אחוזות החוף

 

 למועד פרסום המכרז( מעודכן)

 

 נציג ציבור רו"ח דני לוסטיגר יו"ר

    
 עובד עירייה אבי פרץ

    
 עובד עירייה ג'ורג' מנצור 

    
 עובד עירייה דוד רוז

    

 עובדת עירייה מירית איב רוזנבאום

    
 ובד עירייהע אופיר כהן

    
 חיצוני ד נעה גונן טלעו"

    
 חיצוני חן רוזנק

    
 חיצוני תמר שחורי

    
 חיצוני רחל נוסבכר

    

 חברת מועצה מיטל להבי

    
 חבר מועצה אסף הראל

    

 חברת מועצה מאיה נורי

    

 חברת מועצה ליחן אריא

    
 חבר מועצה שלמה מסלאווי

 


