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 'א מסמך
   למשתתפים   הוראותתנאים כלליים ו

 
 

 למשתתפים  הוראות
 

,  מועצהל  ביטוח  שירותי   למתן   ממבטחים  הצעות  בזאת  מועצה  "( מועצהה":  להלן)  מועצה אזורית נווה מדבר 
  בהסכם   לנדרש  בהתאם,  ל" הנ  השירותים  ביצוע  לצורך  שתידרש   פעולה   וכל ,  ב"כיו  הנלווית   ומטלה  פעולה   וכל

:  להלן)   המכרז  במסמכי  והמפורטים   ינים המצו   לתנאים  ובהתאם   מועצהה  מטעם   המנהל   שיורה  וכפי 
 ."(השירותים"
 

 אתר המועצה. מ/במסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה 
 
 

ע"י חברת   אולמען הסר ספק יובהר, כי ההצעה יכולה להיות מוגשת או ע"י חברת הביטוח 
תתקשר   ועמה  הביטוח  חברת  הינו  המציע  כך  או  כך  ביטוח.  סוכן/ות  באמצעות  ביטוח 

 ייחתמו ע"י המציע, קרי, חברת הביטוח. מסמכי המכרז המועצה. 
 
 
   המכרז מסמכי .1

 :כוללים את כל המסמכים שלהלן  המכרז מסמכי
 

 . למשתתפים הוראות תנאים כלליים ו   – 'א מסמך .א
 

 . ונספחיה המשתתףוהצהרת  הצעת  – 'ב מסמך .ב
 

 . הבנק חשבון  פרטי  טופס    – 1ב'  נספח (1
 טופס הצהרה על העדר הרשעות.    – 2' ב נספח (2
 . ציבוריים גופים עסקאות  חוק  לפי  הצהרה     – 3' ב נספח (3
 אישור רו"ח     – 4נספח ב'  (4

 
 : כדלקמן הביטוח  פוליסות  – 9-1'  ג מסמכים .ג

 
    תנאים ביטוחיים כלליים  – 1מסמך ג'  (1
    אש מורחב( ) ביטוח רכוש  – 2מסמך ג'  (2
    ביטוח חבות מעבידים   - 3מסמך ג'  (3
     ביטוח צד שלישי – 4מסמך ג'  (4
         חבות מוצר/ ביטוח אחריות מקצועית – 5מסמך ג'  (5
   נאמנות                           ביטוח    - 6 מסמך ג' (6
                                                     ביטוח כספים – 7ך ג' מסמ (7
                                                      סייברביטוח  – 8מסמך ג'  (8
                                           נושאי משרהביטוח  – 9מסמך ג'  (9

  רשימת המסמכים הנלווים   – 10מסמך ג'  (10
   

                                                             תביעות סיוןינ  – 'ד מסמך . ד
 
  תנאי   י"עפ  הזוכה   ידי  על  יונפקו  אשר  הביטוח  מפוליסות  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  המכרז  מסמכי .ה

 .המכרז
 



 מועצה אזורית נווה מדבר 
 

למתן שירותי ביטוח    15/2022מכרז פומבי   
 
 

 

 54 מתוך  3  עמוד_______________________                                              : (המציע )חברת הביטוח המבטחת חתימת    

 

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

 
  המנויים  המכרז  מסמכי  כל  נמצאים  מועצהשב  שהצהיר  כמי   במכרז  במשתתף   תראה   מועצה ה .ז

  הפרטים   כל   את  ובדק  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל ,  תוכנם  את  הבין ,  קראם  והוא,  לעיל
  מידע  הוסתר  לא  כי  ובתנאי  הביטוח  דמי  חישוב   לצורך  לו  הדרושים,  הפיזיים  לרבות   והנתונים
לתנאי המפרט    השירותים  את  לספק  מתחייב  והוא,  במתכוון   כזוכה  תיבחר  הצעתו  אםכפוף 

 .במכרז
 

 
 הגדרות .2

 
 :כדלקמן המשמעויות הבאים למונחים יוקנו זה במכרז

 
 . חלקו  או  כולו ,  זה  מכרז  לעניין  במפורש   ידו   על   שימונה,  מטעמו  מי  או   מועצהה  גזבר -  "המנהל"
 
   מורשה   סוכן,  המוסמכים  וומורשי  נציגיו,  המבטח    -"המציע"או    "המשתתף"  או  "החברה"

  על   שהוסמך  המבטח  מטעם  גורם  כל  ולרבות,  מטעמו
 ; ממנו  חלק  או זה מכרז לעניין ידו

 
  אם   בין ,  זה  הסכם   במסגרת  מועצה ל  החברה  ידי   על  יינתנו   אשר  הביטוח   שירותי  - "שירותים"

 "(הפוליסות":  להלן)  זה  למכרז  1–9'  ג  מסמכיםב  המפורט  פי  על  שירותים  הינם
  שירותי   למתן  נלווה  שירות  כל  או,  נוספים  או  אחרים  ביטוחים  הינם  אם  ובין

 . ובכתב מראש הצדדים בין שיוסכם כפי, ל" כנ הביטוח
 
 /מבטח"

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

 
 

 במכרז  סף תנאי .3
 

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

 
על  המציע הינו   .א חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח 

התשמ"א   )ביטוח(,  פיננסיים  תאונות  1981  – שירותים  רכוש,  הבאים:  הביטוח  בענפי   ,
 וחבויות. 

 
בר  רישיון מבטח ישראלי    העתק של  ,(חברת הביטוח)  יצרף המציעלהוכחת עמידה בתנאי סף זה  

)ביטוח(, התשמ"א  תוקף   , עם פירוט סעיפי  1981  –מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 לעיל.  הביטוח הנדרשים

 
 .  רכש את מסמכי המכרז וצירף קבלה על רכישה או סוכן/ות הביטוח המציע .ב

 
הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, נעדר    המציע .ג

העברת   חלפה  אי  זולת אם  וכד',  רשמיות  מתן קבלות  אי  המס,  לרשויות  דיווח  אי  ניכויים, 
התשמ"א  השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות,  היה  1981-תקופת   ;

 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהלי הבכירים.   -המעוניין להשתתף במכרז תאגיד  
 

כשהוא מלא וחתום    2הביטוח( להצעתו את טופס ב' להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע )חברת  
 כנדרש.
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הביטוח(   .ד )חברת  המציע  ע"י  מוגשת  שההצעה  סוכן/ותככל  על   באמצעות  מטעמה,  ביטוח 

 סוכן/ות הביטוח לעמוד בתנאים שלהלן: 
  

בעל רישיון סוכן בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  סוכן/ות  .   1ד
קרי  ,1981  –התשמ"א   במכרז,  הכלולים  הביטוח  )  :בענפי  כללי  חבויות   ביטוח  רכוש, 

 .ם סוכן/ות הביטוחלהוכחת תנאי זה יש לצרף להצעה רישיון בתוקף על ש  -( ותאונות
 
מורשה לייצגה  )הסוכן/ות(  כי הוא    (חברת ביטוחהמציע )בעל אישור מאת  סוכן/ות הביטוח  .    2ד

להוכחת תנאי זה יש לצרף אישור מאת    -  תנאי המכרזכל  מסכימה ל  הביטוח  חברתוכי  
 )חברת הביטוח כאמור( חתום על ידה.  המציע

 
  של   פרמיות  בהיקף(  ופנסיה  חיים  ביטוחי   ללא )  כללי  ביטוח   תיק  בעל  הינו  סוכן/ות הביטוח.    3ד

יש  להוכחת תנאי זה   -  ההצעה   להגשת  שקדמו   החודשים 12  בתקופת  לפחות ₪  5,000,000
 בנוסח המצורף למכרז.לצרף אישור מאת רו"ח סוכן/ות הביטוח 

 
ועד למועד האחרון להגשת    2017, החל משנת  לפחות  שנים  4  של  ניסיון בעל    סוכן/ות הביטוח.   4ד

זה,   במכרז    תאגידים  כולל  לא )  מקומיות  לרשויות   ביטוח  שירותי  במתן הצעות 
 2  לפחות  בפועל  שירותים  ומעניק,  במכרז  הכלולים  הביטוח  ענפי  בכל(,  מוניציפאליים

  על   המעידה   התקשרויות  רשימתיש לצרף להצעה  להוכחת תנאי זה    -  מקומיות   רשויות 
 (.רשויות מקומיות לפחות 2כנדרש בתנאי זה וכן אישורים/המלצות מאת  ניסיונו

 
 בהתקיים האמור להלן: ייחשב כבעל ניסיון גם סוכן/ות ביטוח   תנאי סף זה,לעניין  

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

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

הינו התאגדות של מס' תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון,   טוחסוכן/ות הבי (3
 לעיל. (2) -( ו1)לרבות ניסיון מכוח האמור בס"ק 

מציע מילא  הביטוח(  לא  רשאי  )חברת  במכרז,  להשתתפות  מהתנאים  איזה   ועדת  תאחר 
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע   ה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתהמכרזים

או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים 
 .שצורפו לה

 

 מסמכים שצירופם נדרש:א. 3

 . כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כנדרש ע"י המציע. 1א3

 כאמור.. כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף 2א3

ע"י חברת    ההצעה מוגשת  אם  )נדרש רק  הביטוח  ות/סוכן  של   מורשה  עוסק  תעודת   העתק.  3א3
 באמצעות סוכן ביטוח(.  הביטוח

  אם  )נדרש רק  הביטוח   סוכן   של  כדין  פנקסים  ניהול   בדבר   הכנסה  מס  שלטונות   מאת   אישור  .4א3
 באמצעות סוכן ביטוח(.  ע"י חברת הביטוח ההצעה מוגשת
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)נדרש    הביטוח  סוכן  של  מ"מע   שלטונות  מאת  ציבוריים  גופים  עם  לעסוק  מורשה  תעודת  העתק  .5א3
 באמצעות סוכן ביטוח(.   ע"י חברת הביטוח  ההצעה מוגשת אם רק

  החתימה מורשיבדבר  ח"רו או ד"עו אישור וכן המציע )חברת הביטוח(תעודת התאגדות של   .6א3
 .המציע )חברת הביטוח( של

  להיות   חייבים  ההצעה  עותקי  שני  .מקור  עותקי  בשני  ידו  על  חתומה  המשתתף  הצעת  נוסח  .7א3
  גובה  יתוקן ,  השני  העותק  לעומת  האחד  בעותק  הנקובה  בתמורה  התאמה  אי  של   במקרה.  זהים

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

 . הבלעדי  דעתה שיקול פי על, ההצעה
 

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

 
להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד    המשתתף לא צירף  

ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף  
ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן 

 אינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשאית המועצה להתעלם מפגמים ש

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש  
על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו    מהמשתתף ו/או להוסיף מסמכים  ו/או להבהיר  לפרט 

ו/או מי מטעמה שיעסקו בהע רכת ההצעות כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה 
 ידם, כאמור. -ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 
 טרם הגשת ההצעות   –הליך הבהרות ושינויים  .4

 
כי במכרז ביטוח, מבקשים המציעים לבצע אי אלו שינויים בפוליסות הביטוח    מועצהידוע ל .א

 המוצעות על ידם. 

 

רשאים   .ב יהיו  המציעים  לשינוי  דרישות  ו/או  הבהרות  ו/או  שאלות  וקימות  במידה  משכך, 
המועצה   וזאת במתכונת המפורטת להלן.  להעלותם עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

בחיוב ו/או בשלישה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי    תבחן את השאלות/הדרישות ואלה יענו
 ה מתחייבת להיעתר לכל דרישה. של המועצה. יובהר, המועצה אינ

 

למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כנקוב לעיל בלוח זמני  עד  ניתן להגיש שאלות הבהרה   .ג
ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:      meitalb@nevemidbar.org.il:  דוא"להמכרז, ל

 , במבנה שלהלן: בלבד  MS-Wordבכתב במסמך , 08-6256411

 

 מס"ד
הנספח  המסמך או 

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 הבקשה לשינוי/נוסח השאלה

    

    

  

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 
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 וטל. ב .ד

 

, בפורמט ובמבנה,  מועצהלא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג ה  מועצהיודגש, כי ה  .ה
 אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  מועצההמוכתבים לעיל. כן יודגש, כי ה

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  - כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .ו
 . מועצהתחייבנה את ה –בכתב 

 

  ותיקונים רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים    מועצהה .ז
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי  

, יחתמו ע"י המציע ויצורפו  וכן באתר המועצה  די רוכשי מסמכי המכרזי- הפרטים שנמסרו על
 ידו להצעתו. -על

 
 
 כללים לגבי הסתייגויות/שינויים של המציעים:  .5

 

תשומת לב המציעים לפסיקה שניתנה לאחרונה בכל הנוגע למכרזי ביטוח ובפרט לפסק הדין   .א
  ’ת ערד ואחמועצ( בע”מ נ’  2003גבאי סוכנות לביטוח )  28891-04-17עת”מ  שניתן לאחרונה ב

ט הביע ספק באשר "לנוהג" של הסתייגויות מתנאי המכרז ו/או פוליסת  ולפיו בית המשפ  –
 . במסגרת הגשת ההצעההביטוח 

 

כי ניתן להגיש בקשות לשינויים בתנאי המכרז ו/או המפרטים שנקבעו לכל    -מדגישה    מועצהה .ב
ביטוח,   ההצעותסוג  הגשת  בטרם  הבהרה  עוד  שאלות  להגשת  האחרון  למועד  , ועד 

לעיל, וכי כל שינוי שיאושר יהווה חלק מתנאי המכרז ומתנאי    4המפורט בסעיף  בהתאם להליך  
 כהגדרת מונח זה להלן.   מועצההביטוח של ה

 

תנאי המכרז ותנאי הביטוח שהוכתבו במכרז וכן    –  "מועצה"תנאי הביטוח של הבסעיף זה   .ג
 .ועצה מ שינויים שבוצעו לתנאים אלו, ככל שבוצעו, במסגרת מסמכי ההבהרות על ידי ה

 

שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  כל    .ד
 אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 

 בוטל.  .ה

 

ובניגוד    מועצה)ללא אישור ה  מועצהמשתתף אשר ביצע שינויים בתנאי הביטוח של ה   יובהר, כי .ו
מלטעון כלפי החלטות ועדת המכרזים שיתקבלו על פי סעיפים    מושתק לתנאי המכרז( יהא  

 לעיל. 

 

 בוטל.  .ז
 
 

 ההתקשרות  עיקרי .6
 

 : כדלקמן הינם במכרז הזוכה עם ההתקשרות  עיקרי
 
  ההיקפים   פי  ועל  מועצהה  דרישות  פי   על  ביטוח   פוליסות  מועצהל  יספק  הזוכה  המשתתף .א

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

https://www.aradv.co.il/wp-content/uploads/2017/08/188910417.pdf
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  הפוליסות   כל  י"עפ "  המבוטחת"  תהיה'  וכד  שלובים  גופים,  המוסדות,  הנכסים  ביטוחי   לעניין  .ב

 .משנה ועדות  לרבות  שונות  ועדות חברי , עובדיה, נבחריה,   מועצה אזורית נווה מדבר
 
  יותר   או  25%  -ב  שליטה  או  אחריות  מועצהל  שבו  משפטית  ישות  או  גוף  כל  –"  שלובים  גופים"

  ישות   או  גוף  אותו  של  השנתי  מהתקציב  25%  -מ  למעלה  מממנת  מועצהשה  או  בפעילותו  או  בו
  25%-מ  כספית  בהשתתפות   או   בבעלות   אם  בין   מועצהה  חברה   בהן  שונות  עמותות;  משפטית

  שילוחית   אחריות   בגין  כיסוי  ההגדרה  תכלול   כ"כ.  מועצהה  עבור  מתנדבים  בפעילות  וכן   ואילך
  אחריות  מועצהל  כי   ויקבע  היה ,  מועצהה  לתושבי  שירותים  הנותנים  גופים  בגין  ושיורית
 . פעולותיהם בגין שילוחית

 
ידה  נוספים  גופים  לצרףתוכל    מועצהה על  מתוקצבים  ו/או  מרכז ,  ס"מתנ   כגון  שבשליטתה 

  כפופות  שתהיינה,  גופים  לאותם  נפרדות  פוליסות  של  הפקתן  ולדרוש,  לביטוחיה,  וכד'  ספורט
 '.  ג ומסמך המכרז  לתנאי

 
  זמני   כיסוי   כתב  הזוכה   ינפיק,  במכרז  זכייתו  על   הזוכה  למשתתף  ההודעה  מסירת  עם  מיד .ג

 . מועצהל
 

  למשתתף  ההודעה מסירת  מיום  ימים  60 בתוך  יונפקו   זה מכרז  הוראות פי  על  הביטוח  פוליסות  .ד
 . במכרז זכייתו על  הזוכה

 
  לשלושה   אחת   מועצה ה  במשרדי   ויתייצב,  מועצהה  בביטוחי   שוטף  באופן  יטפל   הביטוח   סוכן  .ה

 . מועצהה לצרכי ובהתאם, לפחות  שבועות
 

 התמורה תשלום אופן .7
 

  חמישה עד    -ב   תשולם  ביטוח  פוליסת  כל  בגין  מועצהה  י"ע   יבוצעו  הביטוחים  בגין  הפרמיות   תשלומי 
  ישולם  הראשון  התשלום  כאשר,  אשראי  דמי  תוספת  ללא,  ורצופים  שווים  חודשיים  תשלומים

 . הביטוח  תחילת  מיום  ימים  30 תוך לחברה
 
 

 ההתקשרות תקופת .8
 

 . 30/09/2023 ועד ליום 01/10/2022 מיום החל  בתוקף תהיינה הפוליסות  .א
  
את    הברירה  זכות  מועצהל .ב להאריך  שייבחר(  המבטח    הביטוח   פוליסות  תוקף)בהסכמת 

שנים נוספות, שנה    ארבעשלה עם חברת הביטוח/סוכן הביטוח הזוכים למשך   וההתקשרות
  לשינויים   בכפוף  עד  זה  במכרז  המפורטים  התנאים  כלל  יחולו   הארכה  בתקופתכל פעם.  ב

 . הדין להוראות ובכפוף בהתאם המציאות מכורח
 

  ימים   30  לפחות   לחברה   כך   על  תודיע,  ות/הפוליסה   תקופת  את  להאריך   מועצהה  החליטה .ג
 .הארכה  הסכם על יחתמו והצדדים,  זה הסכם  סיום מועד  לפני 

 
  כפי   התנאים  יחולו,  המבטח  ובהסכמת,  מועצהה  ידי   על   ות/הפוליסה   תקופת  הוארכה  . ד

 .מועצהל המבטח  בין  שיסוכמו 
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 וסודיות ביצוע רמת .9
 

  ביעילות   מועצהה  לפניות  המענה  ואת  הביטוח  שירותי  את  תתל   מתחייב  הזוכה  המשתתף .א
  אשר   שלישי  צד  ולכל  מועצהה  מטעם  פונה  לכל,  למנהל  נאות  וביחס  ראויה  במהירות,  מרבית

 . זה הסכם נשוא  מועצהה ביטוחי עם הקשור בכל הזוכה  למשתתף פונה 
 

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

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

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

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

 . זה הסכם פי  על
 
 

 ודיווח  כפיפות .10
 

  או   הזוכה  .המשתתף  למנהל  זה  מכרז  נשוא  הביטוח  שירותי  לעניין  כפוף  יהא  הזוכה  המשתתף .א
  הזוכה   המשתתף   יספק  כן  כמו,  השירותים  במתן  הכרוכה  בעיה  כל  על  למנהל  ידווח  מטעמו  מי
 . המנהל  ידי  על שיידרש כפי,  השירותים למתן בנוגע והסברים תשובות   מטעמו מי או
 

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

 

 ההתקשרות  הפסקת .11
 

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

 . הספציפית בפוליסה המופיע הביטול בסעיף  לקבוע  ובכפוף, מראש
 

  תשלום   כל  או  שיפוי,  בפיצוי  אופן  בשום  חבה  תהא  לא  מועצהה  כי,  ספק  הסר  למען,  בזאת  מובהר .ב
  להם   הפרמיות  לתשלום  פרט,  כאמור  גמר   לידי  ההתקשרות   הבאת  עקב ,  הזוכה  למשתתף   אחר

ההתקשרות  הביטוח   פוליסות  פי   על  התחייבה סיום  למועד    יהא  להם  הפרמיות   חישוב .  ועד 
  אשר  הביטוח  לתקופת  יחסי  באופן  יעשו ,  זה  בסעיף  הקבוע  פי  על,  זכאי  הזוכה  המשתתף
 (. רטה-פרו)  בפועל התקיימה

 
  העסקתו  להפסקת מזכותה לגרוע ומבלי הסכם או דין כל מכוח לה הקיימת בזכות לגרוע מבלי .ג

  הפוליסות   את  לבטל,  ההתקשרות  את  להפסיק  מועצהה  תהא  רשאית ,  הזוכה  המשתף  של
  גורם   לאותו  ההסכם  המחאת  לרבות,  אחר  גורם  באמצעות  השירותים  יתרת  את  ולבצע,  לאלתר

 : הבאים במקרים וזאת,  כלל לבצעם לא או
 

בהקפאת    דין  כל  מכוח  נכסים  כונס  הביטוח  לסוכן  או/ו  למבטח  מונה (1 נאמן  ו/או 
 . פירוק צו לגביו  ניתן או  רגל כפושט הוכרז הזוכה  המשתתף או/והליכים,  

 
  או,  אישום  כתב  נגדו   הוגש  או  פלילית  חקירה  נפתחה   הביטוח  סוכן  או /ו  המבטח  נגד (2

 . קלון  עמה שיש בעבירה הורשע
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,  שוחד  בלקיחת,  בגניבה  נחשד  או  נתפס  מטעמם  מי  או/ו   הביטוח  סוכן  או/ ו  המבטח (3
 . מרמה מעשה בכל או

 
  המכרז  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו  הביטוח  סוכן  או/ ו   המבטח  כי  מועצה ל   הוכח (4

 . אחרת  סיבה מכל או טכנית, כספית מסיבה
 

  בבחינת   ההתקשרות  ביטול  כעילות  לעיל  המנויים   המקרים  אין   כי  בזאת  שמובהר  אלא
 כל   מכוח  הפוליסות  את  לבטל  מועצהה  מזכות  לגרוע  בכדי  במנייתם  אין  וכי  סגורה  רשימה

  זכאית   להם  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  בכדי  לעיל  האמור  בכל  אין  כי  מובהר  עוד.  שבדין  עילה
  הפרות   כנגד  לה  המוקנים  והתרופות  הסעדים  לרבות,  הסכם  או  דין  כל  מכוח  מועצהה

 . ההסכם  של יסודיות
 
 

 המחאה  איסור .12
 

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

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

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

 
  ביצוע   את  מסר   או,  מקצתן  או  זה  הסכם  פי   על  חובותיו  או   זכויותיו   את   הזוכה  המשתתף   המחה  .ג

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

 . הנמחה הגורם כלפי מועצהה של
 

  המצורפות   ובפוליסות ,  זה  מכרז   מסמכי  ביתר   וכקבוע   כמפורט   הינם  ההתקשרות  תנאי  שאר .ד
 .1 - 9' ג במסמכים זה למכרז

 
 הגשתה אופן המשתתף הצעת .13

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

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

 בטבלה  הנדרשים  הנתונים  כל  ציון  ללא  הצעה  יגיש  אשר  משתתף.  בטבלה  הנדרשים  הנתונים
ולחילופין לראות בפריט לגביו לא ניתנה    הצעתו  את  לפסול  זכותאת ה  לעצמה  שומרת  מועצהה  –

 הצעה ככלולה בהצעה הכוללת, הכל בהתאם לשיקול דעתה.
 

  יהווה   אשר  הסוכן  של  פרטיו  את  וכן,  פרטיו  את  המשתתף  להצעת'  א  נספח  גבי  על  יציין  המשתתף .ב
  י"ע  זה  במכרז  מיוצג  הוא  אם,  המשתתף  מטעם  מועצהה  בפניות  ישיר  באופן  ויטפל  הקשר  איש
 .מטעמו ביטוח  סוכן

 
  ביטוח   סוכן  מטעם  תוגש  זה  למכרז  המשתתף  הצעת  ,ביטוח  סוכן  באמצעות  תוגש  שההצעה  ככל .ג

   . בלבד  אחד  ביטוח  סוכן  באמצעות  בלבד  אחד  מבטח  מטעם  או  בלבד  אחד  מבטח  בשם  בלבד  אחד
 
מראש  , אך יש להתריע על כך  נושאי משרהביטוח  סייבר וללא  ביטוח  צעה ללא  להגיש הניתן   .ד

 למועצה, במסגרת המועד הנקוב להגשת שאלות הבהרה. 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 90תוקף ההצעה יהיה למשך  .ה
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 : הבא באופן תהא  המכרז  מסמכי על  החתימה .14

 
  המנהלים'  מס  יחתמו  –(  "תאגיד":  להלן )   שיתופית  אגודה  או  רשומה  חברה  המשתתף  היה .א

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

 
 נדרשת חתימת המציע על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז על כלל נספחיהם.  .ב

 
 .בוטל .15

 
 

 :הזוכה בבחירת  המכרזים ועדת שיקולי .16
 

תמליץ  לעיל,   5ועדת המכרזים תבחן את ההצעות הכספיות של המציעים ובכפוף לאמור בסעיף   .א
 בהצעה שתנקוב בהצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר. על בחירה 

 
ההצעה הכספית הזולה ביותר הינה ההצעה הכספית של המציע שהצעתו למערך הביטוח, כפי   .ב

הינה הנמוכה ביותר. סכומה הכולל    -לן  שצוין בטבלאות הביטוחים הנדרשים שבמסמך ג' לה 
מהביטוחים   אחד  כל  בגין  המוצעים  הפרמיות  סכומי  מחיבור  מתקבל  הכספית  ההצעה  של 

 . המפורטים בטבלאות הנ"ל
 

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

 
  היא אך  ,  לנכון  שתראה  כפי,  מהביטוחים  חלק  רק  לבצע  רשאית  תהא  מועצהה  כי  בזאת   מובהר .ד

יובהר,    .זה  במכרז  המשתתפים  מבין  אחד  לזוכהשתרצה בהם    השירותים  את  למסור  מתחייבת
כי המועצה אינה מתחייבת להיקף ביטוחים/שירותים כלשהו העשוי להשתנות ולמציע הזוכה  

 לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
 
 

 מקום ומועד הגשת ההצעות .17
 
שביישוב    מועצהבתיבת המכרזים במשרדי ה  ידנית בלבדהמכרז יש למסור במסירה    מסמכיאת   .א

(, במעטפה סגורה הנושאת  הבפקסימיליו/או    לסוגיו השונים  באמצעות הדוארלא  )  אבו תלול
למועד האחרון להגשת הצעות כנקוב לעיל    עדוזאת    "15/2022   מכרז פומבי מס'"הכיתוב   את  

   בלוח זמני המכרז.
 

יפסלו   .ב לעיל  הנקובים  והשעה  ימסרו לאחר המועד  יכללו    עלכל מסמכי מכרז אשר  ולא  הסף 
 בדיוני ועדת המכרזים. 

 
מתן    מועצה ה .ג מועד תחילת  ו/או  מועד הגשת ההצעות  לדחות את  דעתה  שיקול  עפ"י  רשאית 

 השירותים.  
 
ותיקונים    תהא רשאית, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים  מועצהה .ד

, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה  מועצה במסמכי ההצעה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי ה
 ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי ההצעה. 

 
  וחתימה   בחותמת   ידם  על   חתומות  כשהן,  השינוי  הוראות  ואת  הצעתם  את   יגישו  המשתתפים

 . בנפרד עמוד בכל
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  סיבה   מכל,  המכרז  את  לבטל   זכותה   על   שומרת   מועצה ה  כי,  ומודגש  מובהר,  ספק  הסר  למען .ה
 .דין בכל לאמור בכפוףלאחר מסירת הודעה בדבר זכיה,  לרבות, שהוא מועד בכל, שהיא

 
  המכרז   במסמכי  שהוא   וסוג   מין  מכל  האחרות   הזכויות  וכל  היוצרים  זכויות,  הבעלות  זכויות  .ו

  הגשת   לצורך  אלא,  כלשהו  שימוש  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז  המשתתפים.  מועצהל  שייכות
 . מועצהה  עם ההתקשרות ביצוע לצורך  או ההצעה

 
,  המכרז   מסמכי  רכישת   לרבות ,  למכרז  ההצעה  בהגשת  הכרוכות,  וסוג  מין  מכל   ההוצאות   כל .ז

 . מקרה בשום לו יוחזרו ולא במכרז המשתתף על יחולו
 

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

 
שיבחר כזוכה במכרז יתבקש להנפיק מיידית עם קבלת הודעה על זכייתו במכרז כתב    משתתף .ט

 . הקבועותכיסוי זמני כאמור לעיל, וזאת עד להנפקת הפוליסות 
 
הצעת המשתתף אינה ניתנה לביטול ו/או לשינוי ותחייב אותו מיד עם בחירתו כזוכה. הצעת   .י

 המשתתף תהווה הסכם לכל דבר ועניין. 
 

 

 
  



 מועצה אזורית נווה מדבר 
 

למתן שירותי ביטוח    15/2022מכרז פומבי   
 
 

 

 54 מתוך 12  עמוד_______________________                                              : (המציע )חברת הביטוח המבטחת חתימת    

 

 'ב מסמך
 

 )חברת הביטוח(   המשתתף הצעתהצהרת ו
 

______________  ז.ת./פ.ח./צ.ח_____________    מ"הח____________    אנו/אני   כתובת. 
 :כדלקמן בזה  ים/ומתחייב  ים/ מסכים, ים/ מצהיר_______________________ 

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

  את   הבנתי   וכי,  נספחיו  על  הזוכה  עם   שייחתמו  הפוליסות  ונוסחי   למשתתפים  ההוראות ,  בעיתונות
  העשוי   דבר  כל  ושקלתי  בדקתי  וכי,  זה  במכרז  המשתתפים   מאת  הנדרשים  והדרישות  התנאים  כל

  לי   הנדרשים  הנתונים   כל  לי  וידועים,  זה  במכרז   הפוליסות  לכל   הצעתי  מחיר   קביעת   על  להשפיע
 . זהיר כמבטח

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

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

 
 :ומתחייב  מסכים,  מצהיר הנני .4

 
נווה  ל  לספק .א (, "השירותים":  להלן)  ביטוח   שירותי (  "מועצהה":  להלן)  מדברמועצה אזורית 

 .נספחיו על  במכרז למפורט בהתאם
 

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

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

 .זה מכרז נשוא מועצהה ביטוחי עם הקשור בכל שלישי צד ולכל מועצהה מטעם פונה לכל נאות
 

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

 
  פי  על  הביטוח  שירותי  מתן  עם  בקשר  לידיעתי  יגיע  אשר  מידע  כל  לגבי  סודיות  חובת  חלה  כי .ה

  תשלום  לשם  פרטים  קבלת,  משפטית  הגנה  מתן,  הפוליסות  ביצוע  אגב  הגיע  אם  בין,  זה  מכרז
  הנני.  אחר  גורם   מכל   או  מועצהה  מאת  התקבלו  אם  ובין   אחרת  מסגרת   בכל  או  נדרש  פיצוי 

  פי  על  השירותים  ביצוע  לשם  שנדרש  ככל  אלא ,  כאמור  מידע  כל  לאחר  מלהעביר  אמנע  כי   מצהיר
 .זה מכרז

 
  תמורת,  ובנספחיו  המכרז   בתנאי   הנדרש  פי  על  המכרז  נשוא  השירותים  את  לספק  מציע  הנני . ו

  כי  בזאת  מצהיר  המבטח.  ח"בש  הנקובים(  "התמורה":  להלן: )להלן  בטבלה  כמפורט  הסכומים
 .ח"בש הנן  העצמיות ההשתתפויות לרבות, הסכומים כל כי לו ידוע
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 :לתשלום  הפרמיות  סיכום  להלן .ז
 
 

 ענף
 נטו פרמיה

  לידיעה)
 ( בלבד

 ברוטו פרמיה
  הצעת לרישום)

 ( המחיר
 תשלום כ"סה תשלומים כ"סה

 מזומן

  אש) רכוש ביטוח
 ( מורחב

    

  חבות ביטוח
 מעבידים 

    

 שלישי צד ביטוח
 ציה א'( )אופ

    

 שלישי צד ביטוח
     )אופציה ב'( 

  אחריות ביטוח
משולב   מקצועית

 חבות מוצר 
    

     ביטוח נאמנות 

     כספים ביטוח 

   ביטוח סייבר 
     )אופציונלי( 

  נושאי משרהביטוח 
     )אופציונלי( 

"כ פרמיה  סה
 ם לכיסויי

 )אופציה א'( 
    

"כ פרמיה  סה
 ם לכיסויי

 )אופציה ב'( 
    

 
 
 

 _____________  _____________ 
 חתימה      תאריך 

 
 

 _____________  _____________  צ.ח/ פ.ח'  מס_____________                 
 טלפון .  ומס כתובת מלא שם
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 (להלן האישור את למלא  יש תאגיד הוא והמשתתף במידה)
 

 
 

 אישור
 

  ה "ה  חתימות  כי  בזאת  ת/מאשר________________    של  ח"רו /ד"עו ______________    מ"הח   אני

  התאגיד  חותמת  בצרוף  בתאגיד  ים/מנהלי  שניהם____________________________________  

 . התאגיד של היסוד מסמכי י"עפ . מחייבים

 
 
 

 ח "רו/ד"עו   
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 1 'בנספח 
 

 טופס פרטי חשבון 
 

 לכבוד 
 מועצה אזורית נווה מדבר 

 תלול -אבו
 
 .נ.ג.א
 

 עסק /שותפות /החברה שם
 

 : תשלום ביצוע  על הודעה  למשלוח כתובת
 

 ______ מיקוד_________  ישוב__   בית' מס' ____________  רח
 

 ____________   פקסימיליה____________  טלפון
 

 ______________  זהות תעודת/מורשה  עוסק'  מס
 
 

 :תשלומים להעברת הבנק פרטי
 

 _______________________  הבנק שם
 

 ____________________   בבנק ן- ח'  מס
 

 _____________________  הבנק כתובת
 

 ___________  סניף'  מס
 

  על   להחזירם,  הבנקאית  ההעברה  באמצעות  בחשבוננו  כספים  בטעות  ויופקדו   שבמידה,  בזה  מתחייבים  הננו
 . שיהוי  ללא  מועצהה לגזברות ידינו

 
 ________________________   הממלא שם

 
 לאישור ( החתימה מורשה) וחותמת  חתימה  

 
 

   י/ מורשה של  ידו  חתימת הינה לעיל  החתימה  כי ת/מאשר _________________   ח"רו/ד"עו אני
 

 . החברה את מחייבת   ם/וחתימתו ___________________   בחברה  החתימה
 
 

 ח "רו/ד"עו   
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 2 'ב נספח

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות 
 

 על נספח זה יחתום המציע  )חברת הביטוח( 
 

ית  \מורשה  ________ ____ ת ת"ז מס’______\נושא  __________________ אנו הח"מ מר/גב   .1
_ מטעם  מס’ _______________חתימה    זיהוי/ח.פ.   ________ 

"(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את  המציע"-)להלן  ___________________________ 
ת בזאת  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפוי

 ובכתב כדלקמן:   

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה  המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .2
) להלן:    תי ביטוח עבור המועצה האזורית נווה מדבר  מתן שירול  15/2022להצעתי במסגרת מכרז  

 "(. המכרז"

 המציע לא הורשע ו/או נחקר: .3

; פקודת מס הכנסה ; פקודת  1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב 
התשל"ו  מוסף,  ערך  מס  חוק  התשל"ח1975-המכס;  המטבע,  על  הפיקוח  חוק   ;-1978  ;

, וכן עבירות  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  438עד    414-ו  393עד    383,  297עד    290סעיפים  
למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק    שעניינן רשלנות לרבות גרם מוות ברשלנות

 )מחק את המיותר( . 1981-המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  

העבירות    ציעהמ .4 לביצוע  בחשד  בעבר  הורשע  ו/או  נחקר 
__________________________________________ ) יש לפרט מתוך  הבאות:_________ 

 העבירות המנויות לעיל( 

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות   .5
על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,   המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, 

 .  1981-תשמ"א

 עם הזוכה במכרז שבנדון.   מועצה הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של ה .6

 

 
                                 _________________        _____________     

   תאריך               שם חתימה וחותמת                                        
       של המציע                                              
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 3 'בנספח 
 

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

 )למילוי וחתימה ע"י המציע=חברת הביטוח( 
 

 

אהיה צפוי  אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן  
   לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

___ המציע  בשם  זה  תצהיר  נותן  ח.פ    _______________________________הנני 
 (. "המציע")להלן:    מועצה)יש למלא את שם המציע(, המבקש להתקשר עם ה  ______________________

 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 : במשבצת המתאימה( X)סמן   הנני מצהיר כי .2

  , כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק   ווכל בעל זיקה אלי   עד היום המציע □
- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א דהיינו עבירה  

 .1987- שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי ו/  1991

כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד    ואו כל בעל זיקה אלי   המציע □
 רשעה האחרונה. האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד הה

במשבצת    Xסמן  במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה )  הנני מצהיר כי בנוסף,   .3
 (: המתאימה

חוק  )להלן: "   1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   - חלופה א' □
 "( אינן חלות על המציע. שוויון זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב' □

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 עובדים.   100- המציע מעסיק פחות מ – (1חלופה ) □

עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה    100המציע מעסיק   – (2חלופה ) □
 יישום  בחינת למנהל הכללי של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך   ובמקרה  ,זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו
ר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  ליישומן, לחילופין, המציע התחייב בעב

הוא    זכויות, לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום   והשירותים החברתיים לשם בחינת
)במקרה שהמצהיר התחייב    פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  

 בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

  העבודה,  משרד  של  למנהל הכללי  לעיל  3  סעיף  לפי  שמסר  מהתצהיר  להעביר העתק  מתחייב  המציע .4
ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות    ממועד  ימים  30  בתוך,  והשירותים החברתיים  הרווחה

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו גופים

                                                                                                 
   _________________    _________________            

 חתימת המצהיר           תאריך        
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 מסמך ב' 4  
 

 הביטוח אישור רו"ח מטעם סוכן/ות
 
 

___________________ הח"מ  _________אני  מ.ר  סרו  ,  של  החשבון  הביטוח  אה  וכן/ות 

 ________________ _______________________________ ח.פ   ___  " הביטוח)להלן:  "(, סוכן/ות 

כי,   הביטוח  מאשר    של   פרמיות  בהיקף(  ופנסיה   חיים  ביטוחי  ללא)  כללי   ביטוח  תיק   בעל  הינוסוכן/ות 

למתן שירותי    15/2022במסגרת מכרז    ההצעה  להגשת  שקדמו  החודשים  12  בתקופת  ,לפחות  ₪  5,000,000

 ביטוח עבור המועצה האזורית נווה מדבר. 

 

 

 

 תאריך: ___________________     חתימה וחותמת: ____________________ 
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 מסמך ג' 1
 

 הביטוחים  כל על החלים  כלליים ביטוחיים תנאים
 

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

 
 ". מבוטח"  בהגדרת הנכללים וגופים המבוטח  עובדי .א
 . למבוטח  הקשורות  עמותות  או/ו  מבוטח של וקשורות  שלובות, בנות חברות .ב
 . מועצהשל ה  רשות-כבר או/ו  בשכירות המבוטח ידי  על  המוחזק רכוש של בעלים .ג
  ההתקשרות  תנאי  לפי  ואשר  ומסחר  אספקה,  שירות,  עבודה  בקשרי  המבוטח  עם  הנמצאים  גופים . ד

 . להלן' ה לסעיף בכפוף, שיבוב זכות כלפיהם  אין,  במקצועם המקובלים
  למעט ,  הביטוח  מקרה   קרות   לפני   פיצוי   מהם  לתבוע  זכותו  על   בכתב  ויתר   המבוטח  אשר  גופים  .ה

 . הסעות  חברותו, אדם  כח חברות, ניקיון חברות,  ואבטחה שמירה חברות
 

 . זדון בכוונת  לנזק שגרם מי כלפי יחול  לא  זה סעיף
 

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

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

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

  או   להם  שהייתה  או   להם   שיש   טענה   כל  על   מוותרים  והם  לעניין   הנוגעים  אחרים  ופרטים   הסיכון
 . תחילה בכוונה כלשהו מידע הושמט/הוסתר  לא כי ובתנאי, לכך בקשר להם להיות  הייתה שיכולה 

 
  בהסכמה  יעשו,  המבוטח  של  לרכוש  בנזקים  לטיפול  שמאים  ומינוי  חבות  בביטוחי  בתביעות  הטיפול .4

 . והמבוטח המבטח בין
 

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

 . נושא  לאותו
 

  ורכישת   שירותים  לקבלת  ונהלים  הסכמים  במערכת   קשור  המבוטח  כי  למבטח  ידוע  כי  מוסכם .6
 . שניתן ככל, ל" הנ המערכת בסיס על  יעשה  תביעות  סילוק כי מוסכם, מוצרים

 

  שהמבוטח   במקרה  פוליסה  בכל  לאמור  בניגוד  כי  ומוצהר  מוסכם:  המבוטח  ידי  על  הביטוח  ביטול .7
- פרו )  יחסי   חשוב  לפי  פרמיה   בתשלום   חייב   יהיה ,  הביטוח  תקופת   תוך   ביטוח  ביטול  על   למבטח   יודיע
 .בתוקף המבוטלים הביטוחים  היו בה  התקופה  עבור( רטה

 
  בכל   והתלויות  המשולמות  התביעות  של  מלא   פירוט  למבוטח  המבטח  יעביר  המבוטח  בקשת  פי  על .8

  התביעות   כל  את   שתכלול  ברשימה   יוגשו  הנתונים .  המבוטח  את  ביטח   בהן   התקופות  לכל   הפוליסות 
. הנתונים יכללו את שנת התביעה, שם ענף ביטוח, הסכום  הפניה  ממועד  יום  14  תוך,    הענפים  בכל

 התלוי  והסכום ששולם.
 

  ובמקרה )  בכתב  יורה  שהמבוטח   למי   או /ו  למבוטח  ישולמו   למיניהם   רכוש  נזקי   בגין  ביטוח   תגמולי .9
  ביטוח   זיקת  העדר  של  טענה  על  מוותר   המבטח  זה  ולעניין(,  מועצהה,  אזורית/מקומית- מועצה  של
  11  בסעיף  כאמור"  מבוטח"ה  בהגדרת  הנכללים  מהגופים  למי  ביטוח  זיקת   קימת  אם  המבוטח  של

 . להלן
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  כי הדבר יפורש", ראשון נזק"  בסיס על הינו הביטוח כי במפרט נקבע בו  מקום בכל –" ראשון  נזק" .10

  בערכו   התחשבות  ללא,  הראשון  הנזק  לסכום  מוגבלת   ביטוח  מקרה  כל  לגבי  המבטח  של  אחריותו
 . לאו  אם  ובין  בפוליסה  קיים  אם  בין,  חסר  ביטוח  לתנאי  כפיפות  כל  וללא  המבוטח  הרכוש  של  המלא

 

 " המבוטח" .11
 

 . מועצהוסגניו וחברי הנהלת ה מועצה, עובדיה, ראש המדברמועצה אזורית נווה  11.1
 

 .מועצהה עבור  מטעם התושבים, בגין פעילותם   כנציגותתושבים המשמשים    ו/או מתנדבים  11.2
 

  תקופת  לפני  הוקמוש  ,מועצהה  של  שלובות  חברות  או/ו  בנות  חברות   או/ ו  עירוניות  חברות 11.3
 . אחריה  או הביטוח

 
 :הבאים החילופיים  תנאיםעונות ל אשר עמותות  11.4

  גזבר  או/ו  מועצהה  ר"יו   ובהם  מועצהה  ידי על  מתמנים  מועצהה ועד מחברי  יותר  או  מחצית
 . מועצהה ידי על ממומן מועצהה  מתקציב יותר או  מחצית,  לחילופין: מועצהה
 

 .  אותם לבטח  יתקחו או/ו יתזחו  חובה יש מועצהשל משפטיים גופים 11.5
 

מתמתקנים 11.6 ספורט,  ,  ידי   תרבות  מרכזיו  אולמותקני  על    מועצה וה  מועצהה  המופעלים 
 מתקצבת חלק או כל תקציבם.

 

יום,    מפעילי 11.7 מעונות  עובדיהם    חוגים  מפעילי  או/ ו  משפחתוניםצהרונים,    למעט לרבות 
 .בעצמם  השתתפות דמי הגובים

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

 
  לגבי,  היהודית  הסוכנות  או/ו  מ"בע  חינוך  מוסדות  חברת  או/ו  לישראל  המאוחדת  המגבית 11.9

 . זיקתם לפי, החלקי או המלא  במימונם הוקמו  אשר חינוך  מוסדות מבני
 

 .םציוד את  או/ואותם   לבטח מועצההאם יש חובה על  (  ח"ופס  ח "ומל א"הג ) ל"רח 11.10
 

 התחייבה לכלול אותה בביטוחיה.  מועצהמדינת ישראל ככל שה 11.11
 

 התחייבה לכלול אותו בביטוחיה.  מועצהמפעל הפיס ככל שה 11.12
 

 
  ידם   על  שנערכו   ייחודיות  בפוליסות  מבוטחים  שאינם  כמה  ועד  שלהם  הביטוח   זיקת  פי  על  ל"הנ   כל

 . אחרים ידי  על או/ו  מועצהה ידי על  או/ו
לעיל,   האמור  החבויות  למרות  המנויים  בביטוחי  ,  11.12-ו   11.11,  11.10,  11.9בסעיפים  הגופים 

 עקב מעשה או מחדל של הרשות המקומית.  ייחשבו למבוטח רק במקרה נזק
  המפורטים  הביטוחים  יחולו,  יתייחוד  פוליסהיש גם    המבוטח  בשם  הנכללים  אם לאחד מהגופים

  תגמולי   תשלום  חובת  ותחול  תייחודיו  פוליסותה  אות  פי  על  הביטוחים  מעל,  העניין  לפי,  זה  במפרט
  פוליסות   אותן  פי  על  הביטוח  ימוצו סכומי  או/ו  האחריות   שימוצו גבולות   לאחר  פיהן  על   הביטוח
 .תייחודיו 

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



 מועצה אזורית נווה מדבר 
 

למתן שירותי ביטוח    15/2022מכרז פומבי   
 
 

 

 54 מתוך 21  עמוד_______________________                                              : (המציע )חברת הביטוח המבטחת חתימת    

 

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

 . למבטח שתימסר בכתב בהודעה, דלעיל המבוטח
 
  מועצה ה ל"מנכ או/ו -  מועצהה ראש  של ידיעתו  הינה  הביטוח  פוליסות  לעניין  המבוטח של" ידיעה"
 .מועצהב  הביטוח נושא על האחראי  או/ו   מועצהה גזבר או/ו
  

 ".האפשרי  בהקדם: "במלים תוחלף היא", מיד: "המילה כתובה בו בפוליסה מקום בכל .12
 

  למעט(,  זה  שבמכרז  וההרחבות  השינויים   בתוספת " )  2016ביט  "   נוסח  לפי  צענהתבו  הפוליסות  כל .13
 .  , סייבר ונושאי משרהמקצועית יותאחר  ביטוח

 

 : הבאים הסעיפים יתווספו   הפוליסות לכל .14
 . בחום עבודות ונוהלקל" -"פל בשם הידועה  הבניה שיטת חריג 14.1

 
  המים  לתאגיד   השייכים  סוג   מכל  וחבויות  רכוש   על  יחול  לא  הפוליסות  בכל  הביטוחי  הכיסוי 14.2

  שפכים   לטיהור  במכון  המועצה  של  היחסי  חלקה  למעט  11'  בסעאו גופים אחרים שלא נמנו  /ו
 "ש(מט)
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 2' ג מסמך
 

 רכוש לביטוח   לפוליסה רשימה דף
 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 
 המבוטח  הרכוש אורית .1

  מתקני   שערים,  גדרות  לרבות  וצמודותיהם  וצריפים  סככות  לרבות  ותאור  סוג  מכל  מבנים 1.1
 ,   אלה  למבנים הצמודים פרסום לוחות,  תאורה  מתקני, ומשחק ספורט   מתקני,  חוץ

  כלולים  שאינם  ומתקנים  ציוד   לרבות  פעילות  המבוטחים   מנהלים  בהם  המבנים  תכולת  1.2
  נת מדי  בשטח  מקום  בכל   ל"הנ   דוגמת  במבנים   בהימצאם,  שלהלן  1.1  בסעיף  המתואר  ברכוש
 . ישראל

 
  או  בחכירה  או  בשכירות,  בפיקדון  ידם  על  מוחזק  או/ו  המבוטחים   רכוש  ל" הנ  כל

  נזק  או  אבדן  במקרה  אחרת  סיבה  מכל  או  הסכם  דין  מכוח  עבורו  אחראים  שהמבוטחים
  מקום   בכל  בהימצאו (,  ח"ומל   ח" פס,  א"הג   -  ל"רח  רכוש  כולל)  זו   בפוליסה  המבוטחים

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

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

, שערים,  גדרות,  יעודי  שוטף  בשימוש  שאינם  מקלטים(  לעיל  האמור  בכלליות   לפגוע 
,  וטלפון   חשמל  עמודי,  וספורט  משחקים  מגרשי.  מים  מעבירי,  שבילים,  כבישים,  מדרכות

  מים,  חשמל של  קרקעיות  תת  ורשתות אוטובוס  תחנות ,  רמזורים,  תמרורים,  תאורה  עמודי 
 תת  ומעברים  גשרים,  מנהרות,  ותקשורת,  מועצהה  שבאחריות,  ביוב,  (מים  מאגרי  למעט)

  על ,     ₪  5,000,000.-  של  סכום  על  תעלה   לא  זה  סעיף   לפי   החברה  אחריות.  ועיליים  קרקעיים 
  למעט ,  הביטוח  בסכומי   כלול  אינו   התשתית  ערך .  חסר  לביטוח  כפוף  שאינו  ראשון  נזק  בסיס
 . הראשון הנזק  סכום

 
 ביטוח סכומי .2

 
 ₪  300,000,000.-...........................................................:............................מבנים
 ₪    25,000,000.-.........................................................:..............................תכולה

  ₪    10,000,000.- :..........................….לעיל(  1.3תשתית מוניציפאלית נזק ראשון )ס'  
 

 
 למקום מקסימום .3

 . ₪ 20,000,000 אחד למקום  מקסימום
 

 עצמיות השתתפויות .4
 

 .₪ למקרה 50,000 של  סך 4.1
 למקרה של נזק בזדון והצתה ₪   200,000 סך של  4.2
בגין נזק לתשתיות )כולל נזקי     -₪    ₪400,000 ומקסימום    50,000מהנזק, מינימום     10%סך   4.3

 .ת(טבע לתשתיו
 : אדמה רעידת 4.4

 . ₪ 500,000 מסך יותר ולא ₪ 50,000  -מ פחות לא אך,  לאתר הביטוח מסכום 10%
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 : טבע נזקי 4.5
  50,000-מ  פחות  לא  אך  מהנזק 10%   תומכים  קירות  וקריסת  תשתיות ,  הצפה,  שטפון  נזקי 

 .ולאתר לאירוע  ₪ 400,000 מקסימום ₪ 50,000 מינימום מהנזק 10% אחרים נזקים, ₪
 
 

 :כיסוי היקף .5
  ובהרחבות  בשינויים,  טבע  ונזקי  אדמה  רעידת  לרבות,  2016  ביט  רכוש  לביטוח  פוליסה  תנאי   פי  על

 : להלן המפורטים
 

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

   אלה  סכומים. ) להלן  9  בסעיף  הנוספות  וההרחבות   ביט  בפוליסת  הכלולות  ההרחבות  פי  על,  הביטוח  
 (:שלהלן  6.10  סעיף  למעט  הביטוח   בסכום  וכלולים  הפוליסה   בגוף  הרשומים  הסכומים  את   מחליפים

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

 
 ₪      400,000 :  .....חו"ד נגדית .  למעט  תביעה הכנת  הוצאות 6.2

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

 
 . ₪     1,000,000 ....................... : ( D.I.C" )הסיכונים  כל"ל  הרחבה 6.4

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

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

 
 ₪             150 ...................:  כרך לכל( קודש ספרי למעט) ספרים 6.7

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

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

 
 ₪      2,000,000 מהנזק עד .: 20%  נזק  לאחר  מיוחדות הוצאות 6.10

 
 ₪   1,000,000 : מהנזק עד  20% ואחרים אדריכלים שכר הוצאות 6.11

 
 ₪  1,000,000 ............................................................:  פריצה 6.12

 
 ₪   2,000,000   ............................:מהנזק עד 20% הריסות פינוי 6.13

 
כנגד סיכוני אש בלבד למקרה    ₪   150,000................................................:      נוי  וצמחי  עצים 6.14

 ולתקופת הביטוח  
 

 הקבועה  העצמית  ההשתתפות  מעל  במלואם  יחולו  ראשון  נזק  בסיס  על  הכיסוי  הרחבות  כל
 .בו" תנגוס" ולא האחריות גבול את תקטין לא העצמית וההשתתפות, בפוליסה

 
 

 :ביט פוליסה לנוסח ותוספות שינויים .7
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 (: ביט בפוליסת" מבוטחים נוספים סיכונים" בפרק' ח  סעיף  במקום) ושוד פריצה 7.1
 

 חצרים  מתוךמצא מחוץ למבנים ,  י שמטבעו לה  רכוש  או,  מבנים  מתוך  רכוש  גניבת  –  פריצה
  שנשארו   ובלבד₪    750,000.-, עד לסך  שמורים  או /ו  אזעקה  מערכת  י "ע   ומוגנים  מגודרים 
או  /ו  המבנים   אל  שהחדירה  לאחר  או/ו  הגניבה   במהלך   בכוח  שימוש   על  המעידים  סימנים 

  או /ו  המבנים  במפתחות  כדין  שלא  שימוש  באמצעות  בוצעה  ברשימה  המתואריםלחצרים  
  צמודות   גניבת  וכן.  עליהם  בהערמה  או  השומרים  כלפי  באיומים  או  בכוח  שימוש  לאחר

  ידי  על  המבנה  של  החיצוני  לציוד  מחוברים  או  במבנה  המותקנים  מתקנים  או  המבנה
  ובתנאי  למבנים  מחוץ  המוצבים   מפוצלים   אוויר  מזוג   מתקני   גניבת   וכן,  ונטילתם  פירוקם

 . כלובים י "ע  שמוגנים
 . אלקטרוניים או/ ו מגנטיים כרטיסים גם: משמעם" מפתחות, "כי בזאת מוסכם

 
  נזק   יחשב  שוד  או   פריצה  כדי  תוך  שנגרם  נגנב  שלא   הנותר   לרכוש  פיזי   נזק   כי   בזה   מוסכם

 . זו פוליסה  לעניין בזדון
 

  מחסן  או  סככה,  בחצר  נמצא  שמטבעו  רכוש  על   גם  יחול  זו  הרחבה  לפי  הכיסוי  כי  בזה  מותנה
  נעול   לא  שער   של  ובמקרה   נעול  שער  עם   בגדר  מוקף  הרכוש  הימצא  שמקום  ובלבד,  פתוח

 כהגדרתם שוד או" פריצה " תוך בוצעה הרכוש גניבת כי בתנאי  אך, השער ליד שומר בקיום
 . לעיל

 
  על  שלמה  מבנה  יחידת  גניבת  לכסות  מורחב  זה  סעיף  פי  על  הכיסוי  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם

 . לאו  אם ובין  בגדר מוקפת הייתה  אם בין  וצמודותיה   תכולתה
 

  מבנה  יחידות  או/ו  יביל  מבנה  או/ו   מכולה:  גם  הינה  זאת  הרחבה   לצורך  מבנה  יחידת
  בחיבור   המבנה   יחידת  מחוברת   אליהן  בקרקע   יסודות  להם  שאין  בשטח   להרכבה  הניתנות 

 . קבוע
  שאינו   ראשון  נזק  בסיס  על   ₪   100,000.-  על  תעלה  לא   זה  סעיף  פי  על  המבטח  של   אחריותו

 ". חסר  ביטוח"ל כפוף
 

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

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

 
 . 3.19כפוף להרחבה  סיכון שקיעת קרקע 7.2

 
 :ספרים 7.3

  יהיה ,  זו  פוליסה  לפי  תביעות  ותשלום  ביטוח  סכומי  קביעת  לצורך  כי  ומוצהר  מוסכם
 לכל   ₪  100  בסך  מוסכם  ערך  אחרים  קודש  וספרי  תורה  ספרי  למעט  שהוא  סוג  מכל  לספרים

 .כרך
 

 :מקררים תכולת 7.4
  המוחזק  לרכוש  קלקול  או  נזק  או  אבדן  מכסה  זו  פוליסה  לפי  הביטוח  כי  ומוצהר  מוסכם
 .זו  פוליסה לפי המבוטחים  הסיכונים  מן כתוצאה  הקירור פעולת הפסקת מחמת בקירור
 ". ראשון נזק"  בסיס על ₪ 40,000 זה  סעיף לפי החברה אחריות 

 
 : ותערוכות מוצגים 7.5

  אמנות   דברי,  נוי  חפצי,  מוצגים  לכסות  מורחב  זו  פוליסה  לפי  הביטוח  כי  ומוצהר  מוסכם
  קבע   דרך  לציבור  מוצגים  או/ו,  לזמן   מזמן   המתקיימות  בתערוכות  לציבור  המוצגים'  וכו

. זאת בפוליסה( D.I.C) הסיכונים לכל  להרחבה בהתאם, הסיכונים  כל כנגד, מועצהה במבני
  נזק "  בסיס  על  אחד  למקרה  ₪  1,000,000  של  סך  על  תעלה  לא  זה  סעיף  לפי  חברה  אחריות

   .ש"ח 100,000מקסימום לפריט  "ראשון
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 : מיוחד ציוד 7.6

  עיבוד   ציוד,  אלקטרוני  ציוד  לכסות  מורחב  זו  פוליסה  לפי  הביטוח   כי  ומוצהר  מוסכם
  ציוד(,  והקלטה שמע  מכשירי,  וידאו  מכשירי ,  טלוויזיות)   קולי - אור   ציוד ,  נגינה כלי,  נתונים
,  מסרטות,  רמקולים  כולל  כריזה  מערכת,  פקסימיליות,  צילום  ציוד,  משרדי  ציוד,  רפואי

  כל  כנגד  אחרים  קודש  וספרי  תורה  ספרי  מעבדות   ציוד,  טלוויזיה  להפקות  ציוד,  מקרנות
  תעלה  לא  זה  סעיף  לפי  החברה  אחריות(.  D.I.C)  הסיכונים  לכל  להרחבה  בהתאם  הסיכונים

, בעת  ( ₪  75,000.-:  לפריט  מקסימום " )ראשון   נזק"   בסיס  על   אחד  למקרה   ₪  400,000  סך   על
 . מאוייש לא  ברכב מצאםיה  בעת ולמעט₪  50,000.-העברה עד לסך 

 
 : נוספות  הוצאות 7.7

  שתגרמנה  נוספות  הוצאות  או /ו  נזקים  מכסה   זאת  פוליסה  לפי  הביטוח   כי  ומוצהר  מוסכם
  ניתנו   אשר  הרגילים  השירותים  או/ ו  מועצהה  של  הרגילה  הפעילות  המשכת  למטרת  למבוטח

 . זאת בפוליסה המבוטח לרכוש נזק  או אבדן בעקבות מועצהה ידי על
  נזק"  בסיס על, אחד למקרה ₪ 500,000 עד  מהנזק 10% היא זה  סעיף לפי החברה  אחריות

 ". ראשון
 

  נייד   ציוד  מכסה  הפוליסה  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם₪    500,000, עד לסך  ונגררים  נייד  ציוד 7.8
  באתרי  באחסון  הנמצאים  אחרים  ניידים  ומתקנים  מים  מיכלי,  גנרטורים  כגון  ונגררים

 . באחסון היותם עתב , מועצהה
  מאוחסנים   בהיותם  ה.מ.צ  וכלי  דשא  מכסחות,  טרקטורים  לכסות  מורחבת  הפוליסה  כן  כמו

 . הביטוח בסכום נכללו  כי ובתנאי  מועצהה באתרי
  תגמולי .  האמור  הציוד  על  חולת  לא"(  יםמנועי   רכב   כלי)"  1.2.4  ההחרגה בהגדרה לפרק א'

 . בלבד  שיפוי בערכי  יהיו זו הרחבה בגין הביטוח
 

 :תביעה הכנת  הוצאות 7.9
  בידי  המסייעים  אחרים  ומומחים  יועצים  טרחת  שכר  בגין   הוצאות  לכלול   מורחבת  הפוליסה 
  על   תביעה  לביסוס   הנתונים  את  ומגישים  המכינים,  העורכים  או/ו  תביעתו  בהכנת   המבוטח 

"  ראשון  נזק"  בסיס  על  אחד   למקרה  לעיל  הנקוב  על  תעלה  לא  החברה  אחריות,  זו  פוליסה  פי
  שמאות  על  יחול  לא   זו  הרחבה  ילפ  הכיסוי   ספק   כל   הסר  למען  .   "חסר  בטוח"ל  כפוף   שאינו 
   נגדית

 
 : הריסות  פינוי  הוצאות 7.10

  סיכון   עקב  נזק   או  אבדן  לאחר  ופינוי,  ישור,  ניקוי,  להריסה  הוצאות  לכלול  מורחבת  הפוליסה
 . ₪ 2,000,000 סך עד מהנזק  20%,  אלה  פעולות עקב  נזק  או אבדן לרבות, מבוטח

 . חסר  ביטוח לתנאי  כפוף שאינו ראשון נזק הינו זה סכום 7.11
 

 :הפסקה  תתווסף ביט לפוליסת הרחבות  בפרק( מסמכים שחזור הוצאות) 3.11.4  להרחבה 7.12
  או /ו  סטנדרטיות  תוכנות  של  מחדש  הרכישה  עלות  את  מכסה  הפוליסה  ספק  הסר  למען

  או   מאחד  כתוצאה  אבדו  או/ו  ניזוקו  אשר,  המבוטח  לשימוש  הותאמו   אשר  אחרות  תכנות
 . בפוליסה המבוטחים הסיכונים  של יותר

  
 :   כדלקמן ותוספות שינויים  יחולו" במסגרת פרק א -מבוטחיםה  סיכוניםה"ב 7.13

 המבוטחים( נזקי   נוזלים )הסיכונים   2.6ען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף למ .א
והתבקעות, הפוליסה אינה מכסה נזקים לצנרת עצמה ו/או הוצאות להחלפת  חלקי  

כאשר גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית   רת )לא כולל כיסוי לאובדן מים(צנ
אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ייחשב כפגיעה   ובלתי צפויה. )למען הסר ספק

מובהר בזאת כי נזקים עקב  התבלות וחלודה  אינם   .חיצונית פתאומית ובלתי צפויה(
מפרק הרחבות לא תחול על צנרת   3.20כמו כן השלמה לכל הסיכונים הרחבה   מכוסים.

 ביוב  ו/או ניקוז ו/או צנרת מים.
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לא יחול על קריסת מבנים שאינם בנויים בניה   3.19לפי סעיף הכיסוי הביטוחי  
מאסיבית )בלוקים ו'או בטון ו/או אבן ו/או קרוונים ( ו/או קריסת  מערכות )חשמל,  

מים, ביוב וכו'(   ו/או קריסת קירות תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות  אלא אם  
 .  בלבד האירוע נגרם כתוצאה מאירוע תאונתי חיצוני ובלתי צפוי 

  25לא יחול על רכוש שגילו מעל    "השלמה לכל הסיכונים" 3.20 סעיףי לפי ח ביטוהכיסוי ה 7.14
 ם האירוע נגרם ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית ובלתי צפויה.  אשנה למעט 

 

 2016מהדורת ביט  –הפוליסה לביטוח אש מורחב

 נספח הרחבות ושינויים 

להרחבות ולשינויים  בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - שבנספח זה 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

 )רכוש שאינו כלול בביטוח(: 1.2בסעיף  .א
 ₪.  30,000.-₪ בסך  20,000.-וחלף הסכום )יצירות אמנות( ה 1.2.2בסעיף  .1.א
במילים: "ציוד שינוע והנפה מסוגים  )כלי רכב מנועיים( המילה "מלגזות" הוחלפה  1.2.4בסעיף  .2.א

 שונים ומלגזות כשהם אינם בביצוע עבודה". 
)קרקע, גידולים חקלאיים, צמחיה( נוסף המשפט הבא: "למרות האמור ברישא של   1.2.5לסעיף   .3.א

 ₪ למעט בגין נזקי טבע".  100,000.-סעיף זה, צמחיה תהא מכוסה עד לסך  
 נרשם ברשימה...במסגרת פרק זה גם". רעידת אדמה( תימחק הרישא: "אם)2.4בסעיף  .ב
)נזקי נוזלים והתבקעות( , בכל מקום בו מופיעה המילה "גזים", נוספו המילים: "ו/או   2.6בסעיף  .ג

 אבקה" )בשורה הראשונה(, "ו/או האבקה" )בשורה אחרונה(. 
או  )תסיסה עצמית והתחממות( עצמית(, לאחר המילה: "...הידלקותו" נוספו המילים: " 2.9בסעיף  .ד

 נזק לו עצמו". 
)שביתות ופרעות(, אחרי המילה: "...עובד" נוספו המילים: "או של כל מועסק אחר   2.10.3בסעיף  .ה

 הנמצא תחת פיקוח המבוטח".  
 )פריצה ושוד(:  3.1בסעיף  .ו

 בשורה הראשונה להגדרת פריצה, מוחלפת המילה "המבנים" במילה: "החצרים".   .1.ו
ים מקובעים לקרקע, הדרישה לסימני אלימות בחדירה ו/או  לעניין גניבת צמודות מבנה ו/או מתקנ .2.ו

 ביציאה מבוטלת ובלבד שנשארו סימני אלימות המעידים על הגניבה.  
 לאחר המילים: "...מגנטיים או אלקטרונים" מתווספת המילה: "ו/או קודים".  .3.ו
למה  בסוף הגדרת "פריצה" נוסף המשפט הבא: "דינה של חדירה לחצרי המבוטח שלא כדין , שצו .4.ו

 כפריצה לכל דבר ועניין".  –על ידי מצלמות אבטחה 
בסוף הגדרת שוד אחרי המילים: "...ו/או מי מטעמו" נוספו המילים הבאות: "לרבות מי שמועסק   .5.ו

ע"י חברת הניהול או התפעול ו/או מי שמועסק ע"י חברת השמירה שפועלת למען עסקו של  
 המבוטח". 

ם לעיל" נוספות המילים: "לרבות גניבת רכוש, מתוך  לאחר המילים: "...פריצה או שוד כהגדרת .6.ו
חצר מוגנת באמצעים פיזיים או אלקטרוניים, שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכניים מחוץ לגדר  

 ו/או מעליה ו/או מתחתיה, אף ללא חדירה פיזית ובלבד שנותרו סימנים המעידים על כך".
 )רכוש בבניה, הקמה או הריסה(:  3.4בסעיף  .ז

..בחצרים המשמשים את המבוטח...",  הוחלף במשפט: "בחצרים המשמשים או  המשפט: ". .1.ז
 ישמשו את עסקו של המבוטח..." .
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 ₪.  500,000. -לא תקף בהתייחס לעבודות שערכן עד   3.4.2מוסכם בזאת כי סעיף  .2.ז
המשפט "...סכום עודף מעל ... תחת הפוליסה האחרת", הוחלף במשפט: "... סכום עודף מעל   .3.ז

 ח, לרבות ההשתתפות העצמית, ששולם על יד המבטח תחת הפוליסה האחרת". לסכום הביטו
בסוף הפיסקה המסתיימת המילים: "...ושנשארו סימנים המעידים על    -)רכוש בהעברה( 3.5בסעיף  .ח

 כך", נוסף המשפט: "גנבת הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח, תיחשב לפריצה לעניין זה". 
 עובדים ו/או אורחים( :  )חפצים אישיים של 3.6בסעיף  .ט

אחרי המילים: "...חפצים אישיים של עובדי המבוטח", נוספו המילים: "ו/או מי שמועסק על ידו   .1.ט
 ו/או נושאי משרה בעסקו ו/או מתנדבים". 

₪ ", נוספו המילים: "על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף   2,500אחרי המילים: "...מוגבלת לסך של  .2.ט
   לתנאי ביטוח חסר".

 )רכוש רשויות ציבוריות(:  3.7בסעיף  .י
 מקומית", נוספו המילים: "חברות גז, דלק וכבלים".  מועצהאחרי המילים: "... חברת החשמל ו .1.י
 אחרי המילים: "... ומיועד לשימושו", נוספו המילים: "ו/או לשימוש משתמשים בחצריו".  .2.י

 )נזק עקיף למלאים( : 3.9בסעיף  .יא
המשפט: "אחריותו של המבטח...הנמוך מביניהם", יוחלף במשפט: "אחריותו של המבטח על פי   .1.יא

 ₪".   4,000,000הרחבה זו מוגבלת עד לסכום של 
 )הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה ביטוח(:  3.11בסעיף  .יב

אלה", נוסף    )הוצאות לפינוי הריסות(, אחרי המילים: "...אבדן או נזק עקב פעולות3.11.1בסעיף  .1.יב
המשפט: "הביטוח לפי הרחבה זו מכסה גם הוצאות לפינוי סחף וחומרים זרים שהתאספו בחצרים  

 המפריעים לפעילות השוטפת של המבוטח בחצריו". 
 )הוצאות נוספות(: 3.11.6בסעיף  .2.יב

 בכל מקום בו כתובה המילה "הכרחיות", היא מוחלפת במילה: "סבירות".  .א.2.יב
ים: "... בשבתות ובחגים", נוספו המילים: "וכן עבודות מחוץ  , אחרי המיל  3.11.6.2בסעיף  .ב.2.יב

 לשעות העבודה הרגילות, עבודות בתנאים מיוחדים ו/או בדיקות תקינות". 
הוצאות סבירות שהן הכרחיות לשם שמירה על הרכוש   3.11.6.5נוסף סעיף כדלקמן: "   .ג.2.יב

 המבוטח לאחר קרות אירוע מכוסה". 
 (: )הוצאות הכנת תביעה 3.12בסעיף  . יג

נמחק המשפט "אם נרשם ברשימה...לדמי ביטוח נוספים, אזי יורחב". במקום זה הסעיף יתחיל   .1.יג
 במילים: "הביטוח מורחב על פי פרק זה לכסות...". 

בהמשך הסעיף אחרי המשפט: "אחריות המבטח ...לסכום המצוין ברשימה", נוסף המשפט:  .2.יג
₪ למקרה ולתקופת   150,000לסך  "בהעדר סכום ברשימה, תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו

 הביטוח. הרחבה זו היא מעבר לסכום הביטוח ותחויב פרמיה בגינה לפי התעריף בפוליסה". 
בסוף הסעיף נוסף המשפט: "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי הקיים תחת סעיף אחר בפרק   .3.יג

 א".
ודשים רצופים...", נכתב: "...  ח  12במקום המילים: "...עבור  –)דמי שכירות חלופיים(  3.13בסעיף  .יד

 חודשים רצופים...". 18עבור 
 )שבר זכוכית(:  3.17בסעיף  .טו

אחרי המילים: "...שבר פתאומי ובלתי צפוי לקירות מסך", נוספו המילים: "ו/או תקרות ו/או   .1.טו
 קירות בדרגנועים ו/או במעליות". 

חריותו של המבטח על  המשפט: "המתחיל במילים: "אחריותו של המבטח...", מוחלף במשפט: "א .2.טו
 ₪".  500,000פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 )נזק ללוחות חשמל( : 3.18בסעיף  .טז
לאחר המילים: "...נזק ללוחות חשמל", נוספו המילים: "לשנאים, ללוחות בקרה וללוחות פיקוד   .1.טז

 ראשיים...". 
לים: "מודגש  בסוף הפיסקה הראשונה, לאחר המילים: "...מכל סיבה שהיא כולל ברק", נוספו המי  .2.טז

 כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות פירוק והרכבה". 
 ₪(.  ₪200,000 )במקום   400,000גבול האחריות על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של   .3.טז
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)התמוטטות מבנים( , נוסף המשפט הבא: "מובהר בזאת כי אחריות המבטח תחול גם על   3.19לסעיף  .יז
מגבול   50%של מבנה מבניה מסיבית, כאמור לעיל, עד לשיעור של  נזק לרכוש אחר הנובע מהתמוטטות

 האחריות להרחבה". 
)במסגרת השלמת כל  הסיכונים(, נוספה המילה: "במישרין" אחרי המילים: "אבדן ו/או   3.20.3בסעיף  . יח

 נזק הנגרם". 
 :לפרק א' נוספו ההרחבות הבאות .יט

בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  אי קיום תנאי הביטוח ע"י מי מהמבוטחים    3.22 .1.יט
האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת  

תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי  
 הפוליסה. 

ז קירור ו/או חומרי הפעלה  למען הסר ספק הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לג 3.23 .2.יט
 אחרים, כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה. 

במקרה של אבדן או נזק לרכוש המבוטח במסגרת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח במסגרת   3.24 .3.יט
 הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני", תחול השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מביניהן. 

לעיל, יילקחו   3.13-ו  3.11, 3.7טים בסעיפים הסכומים המפור –סעיפי ברירה/בחירה  3.25 .4.יט
 בחשבון בסכומי הביטוח )לצורך קביעת ביטוח חסר(, רק אם המבוטח תובע על פיהם. 

 )ערך כינון(: 5.2בסעיף  .כ
המילים: "...בתנאי כי הרכוש... עד לכינונו בפועל" מבוטלות ובמקומן נכתב: "מוסכם כי השימוש   .1.כ

 יחשב ככינון הרכוש לצורך סעיף זה". בציוד חדש מתוך מלאי ציוד קיים י 
 נוספו המילים: "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".  5.2.5.1בסעיף  .2.כ

 .15%בשיעור  10%יוחלף השיעור   -)סעיף שומה(    5.8בסעיף  .כא
 ולזכויות המבטח עפ"י דין. מבוטח מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של ה)רשלנות רבתי(  12.5סעיף  .כב
)במסגרת תנאי ביטול הביטוח( מבוטל ומוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל   13.5.2סעיף  .כג

פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך  
קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי  

בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש  ביטוח ו/או שיעבוד 
למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצויינה כמועד  

ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את  
יסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית  ההתחייבות המקורית, תבוטל הפול

 לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
)מבוטח ראשי בפוליסה( נמחקה הסיפא) "אם לא מצוין  בפוליסה... יחשב כמבוטח   13.10בסעיף  .כד

 ראשי"(. 
 מתוך סעיף התחלוף: 13.13.4בסעיף  .כה

חרי המילים: "...בעלי המניות של המבוטח", נוספו המילים: "נושאי משרה ו/או עובדים א .1.כה
 בחוזה". 

אחרי המילים: "וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים הבאות: "של הנ"ל, וכן חברות אם,  חברות   .2.כה
בת, חברות קשורות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או כלפי מי שמבוטח סביר לא היה  

 נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לקוחות המבוטח". מגיש 
במקום המשפט: "ויתור זה לא יחול...מתוך כוונת זדון", נכתב המשפט: "ויתור זה לא יחול כלפי   .3.כה

 מי שגרם לנזק". 
בוטח, לפני  זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תיפגע עקב כך שהמ – 13.13.5נוסף סעיף  .כו

קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב  
לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה היתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו  

 אדם או גוף. 
מבוטח רק כשיוודע הדבר  כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת ה  – 13.17נוסף סעיף  .כז

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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 3' ג מסמך
 

 מעבידים  חבות לביטוח   לפוליסה רשימה דף
 
 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 
 המבוטחים העובדים .1

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

 טריטוריאלי  תחום .2
  העולם   וכל,  ל" צה  של   ביטחונית  בשליטה  הנמצאים  עזה  וחבל  שומרון,  יהודה  ושטחי   ישראל   מדינת 

 .עבודתם  לצורכי   ל"בחו המבוטח עובדי   זמנית שהייה בעת
 

 שנתי  עבודה שכר .3
 ₪  00,0000,25.- ..................................... :של עובדי המועצה משוער  כולל שנתי עבודה שכר

 
 :     אחריות גבולות .4

 
      ₪   20,000,000   ..: ....... .למקרה

      ₪  20,000,000  : הביטוח  לתקופת
 

     למקרה  ₪ 10,000.- משרד לעובדי - עצמית השתתפות .5
                 למקרה ₪ 15,000.- כפיים לעובדי                                         

 מקצוע למחלות לנפגע  ₪ 20,000
 

 כיסוי  היקף .6
 . להלן המפורטות  ולהרחבות  לשינויים בכפוף  2016  ביט פוליסת  בסיס על
 

 לפוליסה  הרחבות .7
 

  מועצה   ידי  על   המתבצעים   סוג  מכל  חקירה   הליכי   ותכלול   תורחב  פליליים   הליכים  הגדרת 7.1
 . עבודה תאונת  עם בקשר מוסמכת

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

 . מוסמכת מועצה ידי על   עבודה תאונות  חקירת עם
 

 - :המבוטח בשם הודאה או/ו  ידיעה הגדרת 7.2
  הודאה   או/ו  ידיעה   הינה  זאת  פוליסה  לעניין  המבוטח  מטעם  הודאה   או/ו   המבוטח  ידיעת 

  על   הממונה,   מועצהה  של   המשפטי  היועץ,  מועצהה  גזבר,  מועצהה  ראש:  מאלה  אחד   של
 . מועצהב הביטוח נושא
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 שינויים והרחבות לפוליסת חבות מעבידים 
 

 : הבאים ולהרחבות לשינויים כפופה הפוליסה כי בזאת ומוצהר מוסכם

     בלשון בפוליסה האמור  כל: "כדלקמן המשפט יתוסף הפתיחה  שבדף " הוצאות" סעיף  לפני  .1
 ".  להפך וכן,  נקבה  מין גם משמעו,  זכר במין האמור וכל, להפך  וכן,  הרבים  גם משמעו, יחיד

  העסק  עבור: " גם משמעו" המבוטח  בעסק ם/עבודתו  ועקב  כדי תוך : "המלים נכתבו  בו בפוליסה מקום בכל.    2
 " המבוטח 

  שימוש בגין דין פי  על לבטחה שחובה, כלשהי חבות : "כדלקמן יקרא והוא  מוחלף 3.9.1 בסייג הנוסח . 3
 ".   מנועי רכב בכלי

  כי בתנאי מטעמו אחרים  ונציגים: "המלים יתוספו", עובדיו כלפי: "...המלים אחרי  4.1 בהרחבה . 4
  ". המבוטח של השכר  בטבלת מופיעים והם לאומי ביטוח דמי עבורם  שולמו

 ".    ₪  250,000.- עד שעלותן  והתקנה  שיפוץ, בניה עבודות וכן: "הבאות המלים יתוספו' ג  להרחבה .5

 להלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:   .6
 

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

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

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

 מוסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון.  
  

 .   מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הפוליסה כפופים לשינויים הבאים: 7
 

)כתובת למתן הודעות( תמחק הסיפא אחרי המלים: "… מזמן לזמן" ובמקומה   2בתנאי   .א
 יכתב: "או לסוכן הביטוח". 

סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה:  "החזר דמי הביטוח במקרה  -)ביטול הפוליסה( לתת 13בתנאי   .ב
 ביטול יהיה על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום הביטול עד תום תקופת הביטוח". 

וליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי  לפ .ג
אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי הדירקטוריון של המבוטח, 

משכירי מבנים, שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שמבוטח התחייב בכתב לשפותו או  
 ו, טרם קרות מקרה הביטוח.לוותר על זכות התביעה ממנ 

 האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון".      
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 2016מהדורת ביט  – אחריות מעבידים  הפוליסה לביטוח

 נספח הרחבות ושינויים 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים  

 זה. יגבר הנוסח של נספח  - שבנספח זה 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

מבוטל בנוסחו המקורי. נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אחריות  )חבות חוזית(  3.1סייג  .א
שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על המבוטח  

 גם בהעדר הסכם כזה".   
 ולזכויות המבטח עפ"י דין.  מבוטחמבוטל בכפוף לחובת הזהירות של ה ( ת רבתירשלנו)  3.11סייג  .ב
 המילה "ועקב" מוחלפת במילים: "ו/או עקב".  –)חבות של עובד(   4.4הרחבה  .ג
לסיפא מתווספות המילים הבאות: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי    -  )כלי נשק(  4.5הרחבה  .ד

מבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק  לא תושפע אם למחזיק הנשק באישור ה
 והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך". 

 –  )חבות המבוטח כלפי קבלנים/קבלני משנה ו/או עובדיהם(  4.6הרחבה  .ה
 אחרי המילים: "...המכסה חבות", מתווספת המילה: "המבוטח".  .1.ה
ה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח ו/או  לסיפא מתווספות המילים הבאות: "מוסכם כי הי .2.ה

לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי, אזי תחול פוליסה זאת כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם  
 שופה המבוטח עפ"י הביטוח האחר כאמור". 

הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח בהא: "הפוליסה   )פגיעה אישית(,  4.10בהרחבה  .ו
  - להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה –( Personal Injuryת חבות בגין פגיעה אישית )מורחבת לכסו

כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חדירה    לעובדהנגרמת  
לתחום הפרט)כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום  

             לפי חוזר הפיקוחת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית לב של חוב
מעביד.          אולם לא יחול  -כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד 2015-16-1

כאמור או שהתיק  ( לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום  1כיסוי בשל הטרדה מינית: )
( לאותו אדם  2שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או  ) 

אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית  
טח לא נקט בכל  ( בכל מקרה שבו המבו3אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או  )

. אחריות המבטח על פי  1998- הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח, אלא אם צוין אחרת ברשימה".  1,000,000הרחבה זו לא יעלה על  

 : )הגנה בהליכים פליליים(   4.11בהרחבה  .ז
 וין שמם במפורש בשם המבוטח".נוספו המילים: "אלא אם צ 4.16.3לסייג  .1.ז
 ₪ להליך".  ₪400,000 למקרה", הוחלפו במילים: " 200,000המילים: " .2.ז

   –)ויתור על תחלוף(  4.12בהרחבה  .ח
אחרי המילים : "... בשירותו של המבוטח", נוספו המילים: "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,   .1.ח

 פי..."עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כל 
 אחרי המילים: "...וכן כלפי בני משפחותיהם", נוספו המילים: "...של כל הנ"ל".  .2.ח

 נוספו ההרחבות הבאות:  )הרחבות( 4לפרק  .ט
האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח   הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם 4.13  .1.ט

ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי המבוטח, מנהליו,  
עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה אלא אם שמם  

היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור   צוין במפורש בשם המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת
בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת  

 בביטוח אחריות נושאי משרה.
היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה  4.14 .2.ט

זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל   קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה
 דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר. 
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זכות המבוטח /ים הנקוב/ים  בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת   4.15 .3.ט
המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות  

 לפוליסה. 
הוגשה ישירות למבטח, והמבוטח לא קיבל הודעה   עובד במקרה שתביעת צד  4.16 .4.ט

יום מראש טרם  30מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  
 תשלום התביעה. 

 4.17 .5.ט
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  4.18 .6.ט

ת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה  האמור, הפר
 והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה. 

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח שנערכו   4.19 .7.ט
ורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה זו, לא יהיה  עבור המבוטח לטובת ג

בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח, אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח  
 מכוח אותו אישור ביטוח. 

ו בהודעה  , הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה ז)ביטול הביטוח( 5.4.2בסעיף  .י
בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  
המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם  

תבוטל   נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות,
הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או  

בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל  
הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי  

 שת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". דרי
, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות( 5.6.1בסעיף  .יא

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
  נמחקו המילים: "...למי )הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת(  5.7מסעיף  .יב

 מהנהלת המבוטח או"  
 , המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן סביר". )העברת מסמכים מהמבוטח למבטח( 5.8בסעיף  . יג
המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב:    )זכות הקיזוז(, 5.10בסעיף  .יד

 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח   בתביעות(,)טיפול  5.11.3בסעיף  .טו

כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא יפגעו  
זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות  

 ".המתחייבת מעסקו וזאת בכדי...
הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.13מסעיף  .טז

 ראשי...", נמחקה. 
לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק   5.18נוסף סעיף  .יז

 כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 4' ג מסמך
 

 שלישי  צד  כלפי אחריות לביטוח   לפוליסה רשימה דף
 
 
 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 

 המבוטח  של חבותו .1
  פעילויות ,  פעולותיה,  עיסוקיה  כל  על,  מקומית  כרשות  דין  פי  על  המבוטח  של  החוקית  חבותו

  על   או/ו   עובדיה  ידי  על,  ידה  על  בעקיפין  או/ ו,  במישרין  ידה  על  המבוצעים  ותאור  סוג  מכל   ותפקידים
 ". מבוטח "  בהגדרת  הנכללים  אחרים  משפטיים  גופים  של  ופעילויות  עיסוקים  לרבות,  מטעמה  מי  ידי

 
 טריטוריאלי  תחום .2

  העולם   וכל,  ל" צה  של   ביטחונית  בשליטה  הנמצאים  עזה  וחבל  שומרון,  יהודה  ושטחי   ישראל   מדינת 
  כאמור   המבוטח  של  פעילותו  עם  בקשר  ל"בחו  המבוטח  של  נציגים  או/ו  עובדים  של  זמנית  שהייה  בעת
 ישראלי   ושיפוט לדין   כפוף לעיל

 
 אחריות  גבולות .3

 
 אופציה א':

    ₪  5,000,000 . . . . . . . . . .  :   ולמקרה  לתובע
  ₪  10,000,000 . . . . . . . . . . . : הביטוח  לתקופת

 
 אופציה ב':

    ₪  40,000,000 . . . . . . . . . .  :   ולמקרה  לתובע
  ₪  40,000,000 . . . . . . . . . . . : הביטוח  לתקופת

 
 

 : האפשרויות עבור שתי האופציות בסעיף גבול האחריות(את שתי )יש לציין  עצמית השתתפות .4
 

 ולמקרה  לתובע  ₪ 75,000  ':א אפשרות
 למקרה  תובעים' למס  כ"בסה ₪ 75,000

   . ומנזקי טבע מוניציפאלית מתשתית רכוש נזק למקרה ₪ 125,000
 

 ₪ לתובע ולמקרה  000150,  אפשרות ב': 
 ₪ בסה"כ למספר תובעים למקרה  150,000    
 ומנזקי טבע.  ₪ למקרה נזק רכוש מתשתית מוניציפאלית 200,000    
  
   

 כיסוי  היקף .5
 . להלן המפורטות   ולהרחבות  לשינויים בכפוף 2016 ביט פוליסת  בסיס על
 

 לפוליסה  הרחבות .6
 

 .ישראלי  ושיפוט דין  פי  על אחריות  לכסות  תורחב הפוליסה 6.1
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 ההרחבות הבאות:מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה תכלול את  6.2

למעט בגין עובדי  -הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .א
 המבוטח. 

-                 לסך עד לבטחו  חוקית חובה שאין ה"צמ/מנועי רכב מכלי הנובע גוף נזק .ב
 . ולתקופה למקרה ₪ 1,000,000.

 
  ביטוח   מקרה  בגין  ישראל   מדינת  של   דין  פי   על   אחריותה   את  לכסות  מורחבת  הפוליסה  6.3

 .מטעמה מי  או/ו  מועצהה של מחדל או מעשה ידי  על שנגרם  זאת פוליסה פי על  המבוטח
 

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

   .המבוטח בחצרי ונעשית  המבוטח עובדי ידי על
 

מודגש כי    .בלבד  , לעניין נזקי גוף  ת מבוטלכי חריג אחריות מקצועי  מוסכם ומוצהר בזאת 6.5
 ביטול החריג לא יחול על פיקוח הנדסי. 

 
 ג"צ  לרכוש  נגרמו  אשר  נזקים  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם,  המבטח  לחבות    ,  3.2.4  סייג  לעניין 6.6

  אחרים   הנדסיים  מתקנים  או/ו  חפירה  כלי  או/ו   מנופים  או/ו  לסוגיו   נייד  מכני  ציוד  ידי  על
ה   שבבעלות,  רכב  כלי  גבי  על  המותקנים בשימוש    תוך  עבודות   ביצוע  במהלך,  מועצהאו 

  והפוליסה   זה  חריג  לעניין  רכב  כלי  י"ע   הנגרמים  כנזקים  יחשבו  לא,  ל"הנ  במתקנים  שימוש
  הפחתת   למעט ,  כאמור  נזקים  בגין   המבוטח  של  השילוחית   או /ו  הישירה  האחריות  את   תכסה

 . בפוליסה החלה הרגילה העצמית ההשתתפות
 

  על   תעלה  לא ,  לעיל  כאמור  לרכוש  נזק  בגין,  זו  פוליסה   פי   על  הביטוח   חברת   של   אחריותה 6.7
 . בגבולות האחריות לעיל  כלולהביטוח    ולתקופת למקרה ₪ 1,000,000

 
 

)חבות כלשהי שעשויה לחול עקב נזק בקשר לכלי תחבורה, כלי טיס( לא תחול     3.2.4חריג   5.6
 .מועצה על שימוש ברחפן המשמש בשירות ה

 
לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי    3.13חריג   5.7

בגין   רכוש. אחריות החברה  לסך  לאותו  מוגבלת  זאת תהיה  מקרה    1,000,000הרחבה   ₪
 .4.9ולתקופת  ביטוח, בהתאם להרחבה   

 
פוליסת ביט יוחלף בנוסח הבא "כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של   להרחבות 3סעיף  5.8

לצורך  שלישי  כצד  יחשב  לאומי  ביטוח  דמי  עבורו  לשלם  חייב  אינו  ושהמבוטח  המבוטח 
 ."ן יחסי עובד/מעביד ביניהםפוליסה זאת, ובכפוף לכך שאי

 

יחול על מקרה ביטוח אחד ובסה"כ     ₪  1,000,000.-להרחבות, גבול האחריות בסך    4.7בסעיף   5.9
ויהיה מעל לגבולות האחריות בפוליסת הרכב של המבוטח. אם אין   לכל תקופת הביטוח 
גבולות   מעל  בתוקף  יהיו  זה  שבסעיף  האחריות  גבולות  הספציפי,  לרכב  פוליסה  למבוטח 
  האחריות בביטוח רכב המקובלים אצל המבוטח בגין אותו סוג רכב אצל המבטח . ההגבלה 

לא תחול על נזק עקיף, אם לא יכוסה ע"י מבטחי הרכב, ובתנאי שיהיה כפוף להשתתפות  
 .העצמית שבפוליסה זאת 
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עובדי   5.10 של  שלישי  צד  כלפי  החוקית  אחריותם  את  מכסה  הפוליסה  כי  ומוצהר  מוסכם 
עבור   תפקידים  ביצוע  במהלך  שהתרחש  מחדל  או  מעשה  בגין  הצבור  ונבחרי  המבוטח 

 .המבוטחים
 

סר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה אחריות  למען ה 5.11
שבאחריות   ותאור  סוג  מכל  ספורט  ומתקני  שעשועים  מתקני  שחיה,  בריכות  עם,  בקשר 

 ים.לרבות מתקן להחלקה בסקטבורד, רולרבליידס ואופני   מועצהה
 

ב 5.12 אחריות המבוטח   מכסה  זו  פוליסה  לפי  הביטוח  כי  ומוצהר  עם משלחות  מוסכם  קשר 
 .הנשלחות לחו"ל ע"י המבוטח ו/או מטעמו ו/או בשיתוף עימו

 

עם  5.13 בקשר  אחריות  מכסה  זו  פוליסה  לפי  הביטוח  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם  ספק  הסר  למען 
ו/או   ע"י המבוטח  ותיאור המאורגנים  סוג  ואירועים אחרים מכל  מופעים  צעדות,  אירועים, 

המבוטח כל האישורים הנדרשים    מועצההחוק/צו/תקנה קיום בעבורו כפוף לקיום כל הוראות  
  .על פי כל חוק/צו/תקנה  בקשר לאירועים אלה

 
ל 5.14 הקשורה  ו/או  הנובעת  המבוטחים  של  אחריותם  את  מכסה  הפוליסה  כי  ומוצהר  - מוסכם 

 .עילות של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח או מטעמופ
 

  ,מסכום ההשתתפות העצמית המבוטח אם סכומן גבוהבתביעות המוגשות נגד   המבטח יטפל 5.15
 
 

 הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח  5.16
:  מאלה  אחד   של   ידיעה  הינה   זאת   פוליסה   לעניין   המבוטח   מטעם   הודאה   או/ ו  המבוטח   ידיעת                 

  נושא   על  הממונה ,  מועצהה  מהנדס,  מועצהה  של  המשפטי  היועץ,  מועצה ה  גזבר,  מועצהה  ראש
 . מועצהב  ביטוח

 
 :)תשלום סכום בגבול האחריות( לתנאי פוליסת ביט, תתווסף הפסקה 9לסעיף   5.17

 ". תביעות של סדרה  או תביעה אותה  עם בקשר בהן עמד  שהמבוטח סבירות  הוצאות למעט"                 
 

ידי   5.18 על  המתבצעים  סוג  מכל  חקירה  הליכי  ותכלול  תורחב  פליליים  הליכים    מועצה הגדרת 
 ."מוסמכת בקשר עם פעילותו ו/או עיסקו של המבוטח, כמפורט בתנאי "ביט

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

 . מוסמכת מועצה ידי  על יטוחב ומקרי תאונות חקירת
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                          אחריות כלפי                                                                                                                   הפוליסה לביטוח
 2016מהדורת ביט  – צד שלישי 

 נספח הרחבות ושינויים 

להרחבות ולשינויים  בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - שבנספח זה 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

המילים: "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים: "נזק גרר הנובע  )נזק(   2.72בסעיף  .א
 מכך".

דדים שלישיים...",  במקום המילים: "...גרמו נזקים למספר צ)האחדת נזקים(   2.7סעיף בהמשך  .ב
 נכתבו המילים: "...גרמו נזקים לצד שלישי או למספר צדדים שלישיים...". 

, בסיפא אחרי המילים: "...חבות נושאי משרה", נוספו המילים: "הנהוגה  )נושאי משרה( 3.3.3בסייג  .ג
 אצל המבטח".

 : )נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו( 3.5סייג  .ד
 המילים: "תחת פוליסה לביטוח רכוש", נוספו המילים: "של המבוטח". אחרי  3.5.1בסייג   .1
לסיפא נוסף המשפט הבא: "בניגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם במקרה של  3.5.1בסייג   .2

נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטתו של המבוטח וזאת עד לגבול אחריות בסך  
ת של הרחבה זו כלולים בגבול  גבולות האחריו –₪ למקרה ולתקופת הביטוח  500,000

 האחריות הכללי שבפוליסה".
₪ למקרה ולתקופת הביטוח. גבולות   500,000מבוטל במקרה של נזק עד לסך  3.5.2סייג   .3

 האחריות האלה כלולים בגבול האחריות הכללי שבפוליסה.
ריות  מבוטל בנוסחו המקורי. נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אח)חבות חוזית(  3.6סייג  .ה

שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על  
 המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".   

 ולזכויות המבטח עפ"י דין. מבוטח המבוטל בכפוף לחובת הזהירות של  ( רשלנות רבתי)  3.12סייג  .ו
 :)נזק בעת שהות זמנית בחו"ל(   4.1הרחבה  .ז

ק שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים על ידי", נוספו המילים: אחרי המילים: "...נז .1
 "המבוטח ו/או על ידי". 

אחרי המילים: "...אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים",  נוספו המילים: "וכן אחריותו   .2
 כלפי האנשים שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים". 

הוחלפו בסיפא המילים: "גם אם נוספו לשם המבוטח", במילים:  )אחריות צולבת(,  4.2בהרחבה  .ח
 "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 

נוספו בסיפא המילים: "אלא אם צוין    )חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה(,  4.4בהרחבה  .ט
 שמם במפורש בשם המבוטח"

וסח לנוסח הבא: "למען  הוחלף הנ)חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ(   4.5בהרחבה  .י
הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת  
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור, שיפוץ,  

ו. כמו כן,  התאמה, פירוק הריסה וכדומה, אם הן מבוצעות ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבור
היה וקיים ביטוח אחר שנערך על ידי המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין  

הפעילות המתוארת לעיל, אזי תהווה פוליסה זו רובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה  
יקה  המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור. למניעת ספק, מובהר בזאת כי ההרחבה הנ"ל אינה מענ 

 כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני משנה אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".
אחרי המילים: "...ו/או לרווחת הקהילה", נוספו המילים: )חבות בגין אירועים(,   4.6בהרחבה  .יא

 "ו/או שהמבוטח נותן להם חסות". 
בהא: "הפוליסה  הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח  )פגיעה אישית(,  4.8בהרחבה  .יב

  - להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה –( Personal Injuryמורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית )
הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  

חבות בשל    חדירה לתחום הפרט)כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן
לפי חוזר    הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית
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מעביד.           -כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד  ,2015-16-1הפיקוח 
כה  ( לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זו1אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית: )

מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש  
( לאותו אדם אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או  2כתב אישום, ו/או  ) 

בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או   
רה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה  ( בכל מק3)

למקרה ובסה"כ    1,000,000. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  1998-מינית התשנ"ח
 לתקופת הביטוח, אלא אם צוין אחרת ברשימה". 

ף הפועל מטעמו", נוספו  לאחר המילים: "...של כל אדם או גו )אחריות שילוחית(,  4.10בהרחבה  . יג
 המילים: "ו/או עבורו ו/או בשירותו".

נמחקו בסיפא המילים: "שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או   )הרעלת מזון(,  4.11בהרחבה  .יד
מטעמו", ובמקומן נכתב: "לרבות אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח הנובעת  

, ללקוחותיו ולאורחיו שאינן בגדר מוצרים המיוצרים  מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח
 ו/או משווקים על ידי המבוטח". 

נוספו לסיפא המילים הבאות: "אלא אם צוין שמם במפורש  )חבות עובדי המבוטח(   4.12בהרחבה  .טו
 בשם המבוטח".

 : )ויתור על תחלוף(   4.13בהרחבה  .טז
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  אחרי המילים: "...אדם בשירות המבוטח", נוספו המילים: " .1

 האמור, עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה וכן כלפי". 
 אחרי המילים: "...וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים: "של כל הנ"ל".  .2

נוספו לסיפא המילים: "אלא אם   )אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו(,  4.14בהרחבה  .יז
 ח". צוין שמם במפורש בשם המבוט

נוספו בסיפא המילים: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי לא  )כלי נשק(   4.15בהרחבה  . יח
תושפע אם למחזיק הנשק באישור המבוטח, לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק  

 והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך". 
 : )הגנה בהליכים פליליים(   4.16בהרחבה  .יט

 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 4.16.3לסייג  .1
 ₪ להליך".  ₪400,000 למקרה", הוחלפו במילים: " 200,000המילים: " .2

 נוספו ההרחבות הבאות:  )הרחבות( 4לפרק  .כ
לסייגים לחבות   3.3.1למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" שבסעיף  4.17  .1

שמשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלות ו/או  המבטח, אינו חל על נכסים אשר 
חזקת ו/או שימוש של אחר למעט מוצרים שהמבוטח נוהג ליצר ולשווק במהלך עיסוקו 

 המוגדר בפוליסה. 
הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של   4.18 .2

וע מכלליות האמור, עובדי  המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגר 
וכל אדם   המועסקים אצל המבוטח בקביעות המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם 

בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם 
המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו  

המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת  של 
 בביטוח אחריות נושאי משרה.

היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו   4.19 .3
יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור 

 כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.  והמבטח מוותר על
זכות המבוטח /ים הנקוב/ים  בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי   4.20 .4

מאת המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי  
 האמור בהרחבות לפוליסה. 

בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים 4.21 .5
מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או  

איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי  
 ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

וינו באישורי הביטוח  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צ 4.22 .6
שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות 

 שבפוליסה זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח. 
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מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בקשר עם   4.23 .7
 פעולת פריקה וטעינה. 

ש במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים  מודג 4.24 .8
בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם 

 פועל המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה, ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו. 
לא קיבל הודעה   במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח 4.25 .9

יום  30מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  
 מראש טרם התשלום לצד השלישי. 

, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו  )ביטול הביטוח( 5.4.2בסעיף  .כא
לא לפני תאריך קבלת  בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך 

ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח  
ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל  

ד  ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמוע
ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את  

ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית  
 לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 

, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  ודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות()ה 5.6.1בסעיף  .כב
 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 

נמחקו המילים:  )הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת(  5.7מסעיף  .כג
 "...למי מהנהלת המבוטח או" 

"מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן   , המילה:)העברת מסמכים מהמבוטח למבטח( 5.8בסעיף  .כד
 סביר". 

המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית" ,   )השתתפות עצמית(, 5.9בסעיף  .כה
 מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית...".

ב:  המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכת  )זכות הקיזוז(, 5.10בסעיף  .כו
 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 

המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח   )טיפול בתביעות(, 5.11.3בסעיף  .כז
כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא  

, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות  יפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים
 המתחייבת מעסקו וזאת בכדי...".

הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.13מסעיף  .כח
 ראשי...", נמחקה. 

לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח   5.17נוסף סעיף  .כט
 הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". רק כשייוודע  

המבטח לא יטפל בתביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוטח המוערכות ע"י המבטח בסכום הנמוך   .ל
מההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. אך אם במהלך הטיפול בתביעה יתברר כי הינה מעל  

שיודיע זאת למבטח או שהמבטח  ההשתתפות העצמית, המבוטח ימשיך בטיפול בתביעה לאחר 
 הכל לפי שיקולי המבוטח.- לידיו את הטיפול בתביעה לייטו 
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 5' ג מסמך
 מקצועית  אחריות לביטוח   לפוליסה רשימה דף

 
 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
מבעלי    הכלליים   לתנאים  אחד  כל  גם  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי 

המקצוע בגינם נערך הביטוח  שהם עובדי המועצה )בגין מעשה או מחדל  
 .שעשו בקשר לעבודתם במועצה(

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 

 המבוטח  של חבותו .1
כרשות מקומית בגין ו/או בקשר לעיסוקיה ופעולותיה וכן   דין  כל פי על  המבוטח  של החוקית  חבותו 

 : להלן  המפורטים  הכוללים  מטעמו  פועלים  או/ו  המבוטח  ידי  על  המועסקים  שונים  מקצוע  בעלי  בגין
 
חשבון,  ,  פסיכולוגים,  דין  עורכי .א , מדבירים,  וטרינרים,  סוציאליים  עובדיםרואי 

,  ארגון והפקת ארועים,  מאמני ומדריכי ספורטממונה על בטיחות,  ,  מצילים,  חשמלאים
ממונה על מניעת הטרדה מינית, מרפאים בעיסוק, פיזיוטרפיסטים, קלינאי תקשורת, 

  רישוי   מחייב  שעיסוקם   אחר  ספציפי   מקצועי   ידע  המפעילים  אחרים   ועובדים   תברואנים
 וישירה   שילוחית  אחריות  לרבות,  מועצהב  שכירים  עובדים  הינם  כי  ובתנאי  דין  פי  על

 שאינםהמפורטים לעיל   במקצועות  חיצוניים  מקצועיים   שירותי  נותני של  עבודתם  בגין
 .  מועצהה  עובדי

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

 . כאמור רישוי  או/ו  השכלה
 מעשה  בגין  מועצהה  של   השילוחיתהחוקית ו     אחריותה  את  לכסות  מורחבת  הפוליסה .ג

 במהלך  הרפואה   במקצועות  העוסקים   כל   של  השמטה   או  טעות ,  רשלניים  מחדל  או
  או/ו  חולים  בבתי  המתבצעות  פעילויות  למעט,  מועצהה   עבור  במקצועם  עיסוקם
 . ישראל  מדינת של רפואה שירותי  או /ו  החולים  קופות במסגרת

 מו"מ בזאת כי אחריותם המקצועית של הרופאים אינה מכוסה בפוליסה זו. . ד
 

  הרכבה , התקנה, תיקון, יצור פעולות עם בקשר המבוטח של דין פי על החוקית  חבותו  - מוצר חבות .2
  מזון   לרבות ,  1981  א "תשמ  לפגומים   למוצרים  האחריות   בחוק   כהגדרתם  המוצרים   של  ואספקה 
 . לתושבים שוטפת מים אספקת לא אך, ומים ומשקה

 
 טריטוריאלי  תחום .3

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

   אחריות גבולות  .4
 מקצועית  אחריות ביטוח 4.1

 ₪  4,000,000 .......................................................... :  למקרה
 ₪  6,000,000 ......................... :  חודשים 12 בת ביטוח לתקופת

 
 )בגבול אחריות משותף עם ביטוח אחריות מקצועית(  מוצר לאחריות הרחבה 4.2

 ₪  4,000,000 ............................................ :  למקרה
   ₪ 6,000,000............................... :   הביטוח  לתקופת

 
 טריטוריאלי  תחום .5

 .ל" צה של טחוניתיב  בשליטה הנמצאים   עזה וחבל שומרון , יהודה  ושטחי ישראל  מדינת
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 . ביטוח מקרה לכל  ₪ 50,000 - עצמית השתתפות .6

                                          
  לגורמי   הוצאות  או/ו  הפיצויים  סכומי  כל  על  חלה  העצמית  ההשתתפות

  או /ו   דין  לעורכי  תשלום  לרבות  הפוליסה  פי  על  לתשלום  העומדים  חוץ
 . חיצוניים שמאים

 
 . ישראל מדינת  דיני   דין .7

 
 . ישראל  במדינת משפט בתי   שיפוט .8

 
 (. ביטוחי רצף להוכחת בכפוף) 1/11/2016 – רטרואקטיבי תאריך .9

 
 כיסוי  היקף .10

 ".   1/2000 ביט" הפוליסה לנוסח בהתאם  – מקצועית אחריות  10.1
 . "2016בהתאם לנוסח הפוליסה "ביט  –אחריות מוצר  10.2

 
 כללי    .11

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

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

 .להיפך וכן,  נקבה  מין גם

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

 :בפוליסה לכלול שיש הרחבות . 12

  נסיבות   בדבר  הביטוח  תקופת   במשך  למבטח  בכתב  המבוטח  ידי   על  שנמסרה  הודעה   –   שיוגשו  תביעות

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

 . הביטוח  תקופת במשך

  עובדיו   של  או /ו  המבוטח   של  חבותו  את  לכלול  מורחבת  הפוליסה   –  ישראל  למדינת  מחוץ  פעילות 

  לדין   בכפוף,  ישראל  מדינת  לגבולות  מחוץ  הזמנית  שהייתם  בשעת  המבוטח  בשירות  מפעילות  כתוצאה

 . ישראלים ולשיפוט

  סעיף  פי  על  המבטח  של  פעולה  כל  כי  ומוצהר  מוסכם: "כדלקמן  הפסקה  תתוסף,  בתביעות  טיפול  לסעיף

 ".   שניתן   ככל המבוטח של באינטרסים יפגעו שלא לכך כפופה, זה

  מורחבת   הפוליסה  כי  מוסכם,  זו  פוליסה   פי  על  הניתן  הכיסוי   מהיקף   לגרוע  מבלי   -  נוספות  הרחבות .13

 : הבאים והשינויים  ההרחבות את  לכלול

 שילוחית  אחריות 13.1 

 אדם  כל  של  מחדליו  או  מעשיו  בגין  המבוטח  של  השילוחית  אחריותו  את  מכסה  זו  פוליסה
 . עבורו או מטעמו  הפועל או /ו  המייצגו  גוף או

  4 הרחבה לפי דיבה הוצאת,  3 הרחבה לפי מסמכים אבדן 13.2

  מסמכים   אבדן  בגין  המבוטח  חבות  את  לכלול  מורחבת  זו  פוליסה  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר
 .  נקוב כספי  ערך  בעלי סחירים מסמכים  למעט אחרים מידע ואמצעי
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 ביטוח  ממקרה הנובע עיכובם או בהם השימוש אבדן 

  ובתנאי,  סוכנים  או  עובדים  של  יושר  אי,    הרע  לשון  או   רע  שם  או   דיבה  הוצאת ,  השמצה
 .  המבוטח של עיסוקו עם ובקשר  לב  בתום נעשה שהכל

 .ברשימה הנקובים האחריות גבולותמ 30%  על יעלה  לא ולתקופה למקרה  השיפוי  כל סך

 גילוי לתקופת הביטוח הארכת .1
  אי  או  ביטול  בגין   למעט  החברה  ידי  על  שהיא  סיבה  מכל  הפוליסה  חידוש- אי  או  ביטול  של  במקרה
  שתוגש   כלשהי  תביעה  אזי,  כמוסכם  פרמיה  תשלום-אי  או/ו  מרמה  מעשה  בגין  החברה  ידי על  חידוש

  בגין   ואחרי התאריך הרטרואקטיבי,  החידוש- אי  או  הביטול  לאחר  חודשים  6  במשך  המבוטח  נגד
  ובלבד  הביטוח  תקופת  במשך   הוגשה  כאילו   תחשב ,  החידוש-אי  או  הביטול  לפני   שארע   ביטוח   מקרה

 . כאמור הביטוח  מקרה את המכסה  אחר ביטוח נערך שלא

  חידוש -אי  או  ביטול  ממועד  יום  30  תוך  זו  הרחבה  לממש  רצונו  על  בכתב  לחברה  יודיע  המבוטח
  האחרונה   השנתית  הפרמיה   מן  35%  בשיעור  פרמיה  הביטוח  תקופת  הארכת  בגין  וישלם  הפוליסה
 . הפוליסה  בגין ששולמה

 יושר  אי .15

  הנובעת   תביעה  בגין  המבוטח   את  לכסות   מורחבת   הפוליסה ,  לעיל  האמור  למרות,  ספק  הסר  למען
 .המבוטח מנהל או/ו עובד  הינו  או שהיה מי כל של  מרמה או/ ו, מכוון מעשה, יושר-מאי

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

 פלילי  בהליך  הגנה  - מיוחדת  הרחבה.16

  הקשורות   וערעור  להגנה  הסבירות   ההוצאות  כל  את  בשרותו  אדם  לכל  או/ו   למבוטח  תשלם   החברה
  למעט ) מומחים או/ו עדים שכר, דין עורכי להוצאות מוגבל לא אך לרבות - הפליליים ההליכים בכל

  בשרותו  אדם  כל  או/ו  המבוטח  נגד  שהוגשו  -(  דין  בגזר  שיוטלו  עונשין  תשלום  או  פיצוי,  קנסות
      8הרחבה  לפיההרחבה היא  2016 בביט.  זאת פוליסה פי  על המבוטח הביטוח  מקרה בעקבות

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

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

 יהיה כפוף לסייגים הנוספים המפורטים להלן:  1/2000הכיסוי בפוליסת אחריות מקצועית ביט  
מסייגי הפוליסה המילים "אחד מהשותפים" תוחלפנה במילים "אחד ממנהלי   2בסייג   .א

זכירה ו/או  ו אחראי על הביטוח אצל המבוטח ו/או גזבר ו/או מא המחלקות של המבוטח ו/
 .  מועצהראש ה

 תביעה כלשהי הנובעת מאי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו   .ב
 קנסות, פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא   .ג
 השמצה, הוצאות דיבה או הוצאת שם רע או פגיעה בפרטיות שנעשו בכוונת זדון  .ד
או מחלה כלשהיא הנלווית או    חבות כלשהיא הנובעת מהמסוכנות שבאסבסטוזיס .ה

הקשורה לאסבסט והנובעת במישרין או בעקיפין מטיפול יצור, עיבוד מכירה , אחסון או  
 שיווק אסבסט או במוצרי אסבסט או כאלה שמכילים אסבסט. 

 הפרת זכויות פטנטים, זכויות קנין רוחני לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.  .ו
 כל חבות כדירקטור או כנושא משרה.   .ז
 קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים .ח
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 אובדן מכל סיבה שהיא לניירות ערך, כספים, המחאות שטרות ורכוש אחר   .ט
 המופקד  בנאמנות אצל המבוטח.       

 הפרת זכויות פטנטים  .י
  אובדן  או נזק  או חבות כלשהם שבזמן אירועם היה למבוטח ביטוח לגביהם תחת פוליסת .יא

 מכסות את המבוטח לבדו או ביחד עם אחרים עבור מקרים הנובעים מתוך חוזה  
 לביטוח עבודות כלשהן.  

 אובדן שימוש, עיכוב ואי עמידה בלוח הזמנים הנובעים מהליכם פרוצדוראליים.    .יב
נזק כספי טהור )שאינו נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש( עקב אובדן ו/או נזק הקשור י.ג.  . יג

בגין מעשה או מחדל שנעשו בכוונה  מתן/אי מתן רישוי לעסקים ואכיפתם,ו/או הנובע מ
ו/או מתוך רשלנות רבתי ו/או פזיזות ו/או אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל.  

יובהר כי החריג לא יחול במקרה שהרשות נקטה בצעדי אכיפה ו/או נקיטת אזהרות  
עדי האכיפה כאמור כלל אינם  העסקים החייבים ברישוי ו/או שנקיטת צוצעדים כלפי 

 מבוטח הבסמכות 

 2016מהדורת ביט  –  אחריות המוצר  הפוליסה לביטוח

 נספח הרחבות ושינויים 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - שבנספח זה 

 : הפוליסהלהלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי 

ולזכויות המבטח עפ"י    המבוטחמבוטל בכפוף לחובת הזהירות של ה ( רשלנות רבתי)  3.18סייג  א.
 דין. 

הוחלפו בסיפא המילים: "גם אם נוספו לשם המבוטח", במילים:  )אחריות צולבת(,  4.3בהרחבה  ב.
 "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 

 : )הגנה בהליכים פליליים(   4.4בהרחבה  ג.
 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".  3.לסייג 1ג.
 ₪ להליך".  ₪400,000 למקרה", הוחלפו במילים: "  200,000.המילים: "2ג.

הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח בהא:  )פגיעה אישית(,  4.5בהרחבה   ד.
להבדיל מפגיעה גופנית   –( Personal Injury"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית )

הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות    -ותוצאותיה
ות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא,  האמור, לרבות חדירה לתחום הפרט)כולל פגיעה בפרטי 

וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה  
מעביד.          אולם לא יחול  -מינית כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד

כך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או  ( לאותו אדם אשר נאשם ב1כיסוי בשל הטרדה מינית: )
(  2שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או  )

לאותו אדם אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה  
( בכל מקרה שבו  3ו  )שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/א

- המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 
למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח,   1,000,000. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 1998

 אלא אם צוין אחרת ברשימה". 
 נוספו ההרחבות הבאות:  )הרחבות( 4לפרק  ה.

הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של   4.7 .1ה. 
המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי  

המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני  
המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של  משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם 

המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה את חבות  
 נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה. 
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היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו   4.8 .  2ה. 
קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח   יהיה 

 מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   4.9 .   3ה.              

י קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור  מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או א 
בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי  

 הפוליסה. 
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח  4.10 .  4ה.             

י חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה  שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמ
 זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח. 

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה  4.11 . 5ה.             
יום מראש טרם  30ות  מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפח

 התשלום לצד השלישי.
, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו  )ביטול הביטוח( 5.5.2בסעיף  ז.

בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת  
המבטח לחתום על אישורי ביטוח  ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מ

ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל  
ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד  

למבטח את  ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא 
ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית  

 לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
ים:  , המילה: "לו" מוחלפת במיל)הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות( 5.7בסעיף          ח.

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 נמחקו המילים:       )הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת( 5.8מסעיף           ט.

 "...למי מהנהלת המבוטח או"               
 , המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן    )העברת מסמכים מהמבוטח למבטח(  5.9בסעיף           י.

 סביר".              
 המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית" ,    )השתתפות עצמית(,  5.10בסעיף        יא.

 ת העצמית...". מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפו             
 המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה    )זכות הקיזוז(,  5.11בסעיף         יב.

 נכתב: "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח".              
המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם  המבוטח   )טיפול בתביעות(,  5.12.3בסעיף          יג.

כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא  
יפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות  

 המתחייבת מעסקו וזאת בכדי...".
 הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה   )מבוטח ראשי בפוליסה(,  5.15מסעיף        יד.

 מבוטח ראשי...", נמחקה.           
 , מוחלפת הכותרת במילים: "פרשנות הפוליסה".)דין וסעיף שיפוט( 5.17.      בסעיף  טו
 זו ייחשב כי הגיע לידיעת   לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה  5.19.      נוסף סעיף טז

 המבוטח רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".              
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  6 'ג מסמך

  

  נאמנות עובדים  לביטוחט מפררשימה 

 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 . 1/1/2022 -מ – תקופה רטרואקטיבית              

   ₪ 500,000.-             :האחריות גבולות             

  

 
 שינויים והרחבות לפוליסת נאמנות עובדים 

 
 : הבאים ולהרחבות לשינויים כפופה הפוליסה כי בזאת ומוצהר מוסכם

 :כי בזאת ומוצהר מוסכם .1
 
אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י אותו מועסק או    .א

מועסקים, יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות כמקרה ביטוח אחד לצורך  
 הפוליסה.  

  המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך הכנת התביעה .ב
מגבול האחריות שבפוליסה )על בסיס נזק  10%ת עד לשיעור של , וזאלמעט חו"ד נגדית 

 כלול בגבולות האחריות לעיל   ראשון(.

 :  הפוליסה  חלקי  כל על שיחולו הרחבות  להלן .2
 

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

מוצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את   ב.  
הביטוח או הוצאות שיגרמו להם  המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה 

 עקב מקרה הביטוח.  
 מוסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון.  

 
 

 2016מהדורת ביט   – נאמנות  הפוליסה לביטוח

 נספח הרחבות ושינויים 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - שבנספח זה 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו  )ביטול הביטוח( 5.6.2בתנאי  .א
בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת  

והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח   המבטח. על אף האמור לעיל, היהההודעה ע"י 
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ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל  
ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד  

השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את  ביטולה באותו אישור או בסעיף 
ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית  

 לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  החבות( )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור5.1.4בתנאי  .ב

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב:    )זכות הקיזוז(, 5.10בתנאי  .ג

 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
מצוין בפוליסה מבוטח  הסיפא החל מהמילים: "...אם לא  )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.11מתנאי  .ד

 ראשי...", נמחקה. 
לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח    5.17נוסף תנאי  .ה

 רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 7' גמסמך 
 

 ובהעברה בכספת כספים לביטוח   לפוליסה רשימה דף
 
 
 

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 

 הכספים  הימצא מקום .1
ספרמתנ"סים,  ,  המבוטח  משרדי 1.1 בתי  ילדים,    ידי   על  המופעלים  אחרים  ומוסדות,  גני 

   .המקומית ברשות  פעילות המבוטחים מקיימים בהם או, המבוטחים
 

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

 

 טריטוריאלי  תחום .2
 .ל" צה של ביטחונית בשליטה הנמצאים   עזה וחבל שומרון , יהודה  ושטחי ישראל  מדינת

 
 אחריות  גבולות .3

  נזק   בסיס  על  ₪  50,000.-:  ובהעברה  בקופה   כספים   לגבי  ביטוח   מקרה  לכל  המבטח   אחריות  גבול 
 . ראשון

 
 עצמית  השתתפות .4

 ₪  10,000...........................ביטוח מקרה לכל  עצמית  השתתפות
 

 כיסוי  היקף .5
רעידת אדמה ונזקי טבע,    כולל ,    2016  ביט מהדורת  כספים  –   הסיכונים כל  לביטוח   פוליסה  בסיס   על

 . להלן המפורטות   ולהרחבות  לשינויים כפוף
 

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

 ₪   30,000-לא יותר מ  אך האחריות מגבול  20% -ל  השווה לסכום
 

,  לעיל  כאמור  הרגיל  שמירתם  למקום  מחוץ  בהיותם  גם  כספים  לכסות  מורחב  יטוחהב 6.2
  עד (  העברתם  לצורך   שלא )  העבודה   בשעות  המבוטחמשרדי      בתחום  מקום  בכל  בהימצאם

   ₪ 20,000-מ יותרולא  הרלבנטי  באתר האחריות מגבול 20%  המהווה סך
 

 מסכום   5%  עד  שניזוק  הרכוש  שחזור  הוצאות  את  גם  מכסה  הביטוח  כי   ומוצהר  מוסכם 6.3
  המגיע   תשלום  יעכב  לא  השחזור  ביצוע   ואולם,    לעיל  הביטוח  בסכום  וכלול  לעיל  הביטוח

 .נזק  או אבדן  בגין זו פוליסה לפי
 

  השגה  ידי   על  סגור  במקום   ונעולים   סגורים   בהיותם  הכספים  גניבת  לכסות  מורחב   הביטוח 6.4
, מותאם במפתח  לכך  מורשה   שאינו   מי  ידי   על   שימוש   או /ו כדין שלא  שימוש  או/ו  כדין   שלא

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

 . האחריות  מגבול 25% עד  המבוטח
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 משמורם  ממקום  הכספים  של  הוצאתם  ממועד   החל  זאת  פוליסה  לעניין"  כספים   העברה " 6.5
 .ביעדם הסופית למסירתם  ועד  העברתם לצורך

 

( ההעברה ממסלול סטיה ללא) שתיה, אכילה, תדלוק לצורך אגב  עצירת על יחול לא  2 חריג 6.6
 ברכב  יחול  לא  שהכיסוי  ובתנאי  ביניים  ביעד  המועברים  הכספים  מן  חלק  מסירת  ולצורך

 . מאויש בלתי
 

  ותלושי   בילוי  לאתרי  כניסה  כרטיסי,  למופעים  כרטיסיםערך,    ניירותמשמעו גם    –"כספים"   6.7
 . קניות

 
 
 
 

 2016מהדורת ביט   – כל הסיכונים כספים הפוליסה לביטוח

 נספח הרחבות ושינויים 

ולשינויים  בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - שבנספח זה 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

 לסיפא נוספו המילים: "בן באופן קבוע ובין אם באופן זמני".  –)חצרי המבוטח(  1.3הגדרה    .א
לאחר המילים: "המחאות דואר", נוספו המילים: "המחאות נוסעים, שוברי   – )כספים( 1.5הגדרה  ב.

 אשראי". 
    – )פריצה(  1.7הגדרה      ג.

. לאחר המילים: "... בוצעה באלימות ובכוח", נוספו המילים: "ו/או יש צילומים שנעשו  1ג.
 בשעת מעשה המעידים על החדירה לחצרים".  

חדירה לחצרים ע"י שימוש במפתחות העסק ו/או  .לסיפא נוספו המילים: "או במקרה  2ג.
בכרטיסים מגנטיים או אלקטרונים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה  

 שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין".  
 בטח עפ"י דין. ולזכויות המ  מבוטחמבוטל בכפוף לחובת הזהירות של ה ( רשלנות רבתי ) 2.11. סייג ד

אחרי   –)העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מוניות ומשרדי שליחויות(    3.2הרחבה  ה.
המילים: "משרדי שליחויות", נוספו המילים: "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית  

 המועסקים על בסיס קבוע ע"י המבוטח ".  
    - )נזק לכספת(  3.4הרחבה  ו.

 נמחקו. -ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים"  . המילים: "אם נרשם1ו.

.בסיפא נוספו המילים: "בהעדר סכום ברשימה, אחריות המבטח בגין הרחבה זאת היא עד לסך  2ו.
₪ למקרה, וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר. סכום ההרחבה כלול   20,000

 וליסה". בגבולות האחריות הכלליים של הפ
 )הרחבות( נוספו הסעיפים שלהלן:   3. לפרק ז

גבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר    –)השבת סכום הביטוח לקדמותו(   3.5. הרחבה 1ז.
קרות אבדן או נזק מכוסה, החל מיום האבדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת, אלא אם יורה  

ביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של  המבוטח אחרת. סך סכומי ההשבה לקדמות בתקופת ה
 לתקופת הביטוח.  ₪ 800,000מלוא גבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה ולא יותר מסך 

הביטוח עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות נזק לחפציו   –)חפצים אישיים(   3.6הרחבה . 2ז.
האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטח, למעט קבלנים וקבלני משנה, כתוצאה משוד או כל  

₪ לאדם אחד   5,000נסיון לכך, בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים, זאת עד לסך  
גבולות האחריות הכלליים של  ₪ לתקופת הביטוח. סכומים אלה כלולים ב 20,000ומקסימום 

 הפוליסה. 
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הביטוח  עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות כספים בעת   –)כספים מלווים בחו"ל(   3.7הרחבה  .3ז.
₪   5,000הימצאם בידי מנהלים ו/או עובדים במסגרת תפקידם, בעת הימצאם בחו"ל, זאת עד לסך 

₪ לתקופת הביטוח. סכומים אלה כלולים בגבולות האחריות   20,000לאדם אחד ומקסימום 
 הכלליים של הפוליסה. 

הביטוח  עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות כספים   -ת תשלום( )מזומנים במכונו  3.8הרחבה  .4ז.
בעת הימצאם במכונות תשלום אוטומטיות לתשלום דמי חניה ואו לרכישת כרטיסי צילום  

מסמכים, הנמצאות בתחום חצרי המבוטח. אחריות המבטח למכונות הנמצאות בתוך מבנים  
אות תחת כיפת השמים לא תעלה על  ₪ למקרה ולגבי מכונות הנמצ 20,000סגורים לא תעלה על סך 

₪ לתקופת   ₪20,000 למקרה וסה"כ. גבול האחריות להרחבה זאת לא יעלה ע"ס  10,000סך 
 הביטוח. 

גבולות האחריות של המבטח הנקובים בפוליסה, יוכפלו   –)גבולות אחריות מוגדלים(  3.9הרחבה  .5.ז
נם פתוחים לציבור עקב שביתת עובדים  במועדים בהם סניפי הבנק שבו מפקיד המבוטח את כספיו, אי

של היום   16.00של היום שקדם למועדים כאמור ועד לשעה  12.00ו/או השבתת הבנק, וזאת החל משעה  
  600,000הראשון לאחר המועד שבו נפתחו סניפי הבנק לציבור ובתנאי שסך גבול האחריות לא יעלה על  

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
ום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות אי קי   3.10הרחבה  .6ז.

האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה  
 והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה. 

, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה  טול הביטוח()בי  4.4.2בתנאי  ט.
בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  
המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם  

ות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל  נכללה התחייב 
הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או  

בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל  
וטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי  הפוליסה על פי בקשת המב

 דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  4.6.1בתנאי  י.

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב: "בגין    קיזוז(,)זכות ה 4.10בתנאי  יא.

 מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(,  4.11מתנאי   י.ב.

 ראשי...", נמחקה. 
ור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק  לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקש   4.16נוסף תנאי  י.ג. 

 כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 8' גמסמך 
 

 
 דף רשימה לפוליסה לביטוח סייבר 

 
מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 

 . הכלליים  לתנאים
 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 
  ₪  2,000,000.- האחריות גבול

 כל העולם למעט ארה"ב וקנדה.  - גבולות טריטוריאלים

 ₪.  20,000 .- עצמית השתתפות

 שעות.  12בהפרעה לפעילות אינטרנטית : 

 - הכיסוי כולל 

 אינטרנטית.הפרעה לפעילות 

 .בגין אבדן מידע אישי, מידע תאגידי והפרת אבטחת מידע  -תשלום נזקים לצד שלישי 

 . בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע -תשלום קנסות ברי ביטוח 

 במקרה של משבר -תשלום הוצאות מומחי סייבר ויועצי מדיה 

 .סייבר המחייב יידוע נשואי המידעבמקרה של אירוע  -תשלום הוצאות דיווח ללקוחות 

פיצוי בגין כספים ששלומו בעקבות סחיטה ונזקים הנלווים לה לרבות תשלום כופר,   -כיסוי לסחיטה 
 .הוצאות מומחה והוצאות ניהול המשבר

תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת כתוצאה ישירה   - פגיעה ברשת/אבדן רווחים 
 .  מכשל באבטחת מידע

 הוצאות משפטיות.

 לא ייחשבו לחריג בפוליסה. –התקפת סייבר/מלחמת סייבר 
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 9מסמך ג' 
 

 משרה  נושאי אחריות  לביטוח   מפרט -  רשימה

מדבר     – המבוטח שם נווה  אזורית    בנספח "  מבוטח"   בהגדרת  שנכלל  מי  וכל  מועצה 
 . הכלליים  לתנאים

 תלול -אבו               - כתובת
 30/09/2023 ועד  01/10/2022  מ החל    - ביטוח תקופת

 

      ₪ 8,000,000.- :האחריות גבולות
 

 . הפוליסה  לבעל עצמית השתתפות ללא :עצמית השתתפות
 ללא השתתפות עצמית של הדירקטורים ונושאי המשרה.    

 
 01/07/2013 :    רטרואקטיבי תאריך .1 :מיוחדות הרחבות
    

  משפטית  הגנה  בעניין הרחבה כוללת  הפוליסה כי בזאת ומוצהר מוסכם .2
  זהה  זאת הרחבה נוסח. המבוטחים כנגד  פליליים הליכים של במקרה

 .  המבוטחת  של האחרות  החבויות  לפוליסות בהרחבה המופיע לנוסח
 

  לחוק בהתאם תהיה " משרה"נושא  הגדרת כי בזאת ומוצהר מוסכם .3   
  או בשכר משרה נושא הינו  אם בין, העמותות לחוק  בהתאמה החברות

  העוסק אחר  משרה  נושא  כל וכן השונות  בוועדות חברים,  בהתנדבות
 . שונה תוארו אם אף ניהולי   בתפקיד

    
 

 משרה  נושאי אחריות לפוליסת והרחבות שינוים

 :הבאות ההרחבות  את תכלול  הפוליסה כי בזאת ומוסכם מוצהר

 

 מינית  והטרדה אפליה לכיסוי הרחבה

ומוסכם בזאת כי הפוליסה מורחבת לכסות תביעות והוצאות משפטיות נגד נושאי משרה בבעל   מוצהר
לאפליה על בסיס דת, מין, צבע עור, מוצא, מצב בריאות וכן תביעות בגין הטרדה    אחריותוהפוליסה בגין 

מינית. מוצהר במפורש כי לא תכוסה תביעה בגין הטרדה מינית שבוצעה ע"י נושא המשרה. לעניין תביעות  
 כמתואר בסעיף זה, לא יראו נזקים נפשיים כנזקים גופניים המוחרגים בפוליסה. 

 

 עבודה יחסי בגין משפטיות הוצאות לכיסוי הרחבה

  לצורך משרה נושא שהוציא משפטיות הוצאות  לכסות  מורחבת הפוליסה כי בזאת ומוצהר מוסכם
  עם בקשר לעבודה   דין לבית  תביעה הגשתאו  /ו המדינה  למבקראו /ו  הרשות  למבקר פניה או /ו, התנגדות

  פגיעהאו / ו כדין של מתפקידו  העברה  או משרה נושא של כדין שלא פיטורין בעקבות לקדמותו  מצב החזרת
 .ברשות  תפקידו או / ו במעמדו אחרת
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  ייצוג  הוצאות. דין  עורך עם  התייעצות לצורך הוצאות משמען זו הרחבה  לצורך"  משפטיות"הוצאות 
 "ל. לנ הנלוות אחרות והוצאות משפטי

 

.  אחרים מקומי שלטון בגופי ומקביליהם ומעלה   אגף  מנהל מדרגת מבוטחים לעובדים   מתייחסת  ההרחבה
 . אגף מנהל יחשב ספר בית מנהל כי יובהר  זה לצורך

 

  לרבות,  מליאה  וחברי  מועצה חברי,  תנאיה  פי על,  לכסות  מורחבת הפוליסה כי בזאת ומוצהר מוסכם
  תפקידים מילוי  ולרבות ברשות  ועדות ראשיאו  / ו חברי, בשכר הרשות ראש של כסגנים בתפקידיהם
 . בשכר שלא הרשות במחלקות אופרטיביים

 

  בעל  נגד ומתנהלות המוגשות מנהליות ועתירות"צ בג בהליכי מבוטח ליצוג  משפטיות להוצאות הרחבה
 הפוליסה

 : הנדרשות המשפט  בהוצאות תשא המבטחת כי בזאת ומוצהר מוסכם

  בעל נגד המוגשות  מנהליות ועתירות)בג"צ(  לצדק  גבוה דין לבית המוגשות  עתירות בפני להגנה .1
  מתבקשת שבהןאו /ו, כמשיב להצטרף ביקש שאליהן או, כמשיב המשרה  נושא  נכלל  בהן, הפוליסה
  כספית תביעה להגשת לגרום עלולות שתוצאותיהןאו /ו  ברשות משרה כנושא מתפקידו  הרחקתו

"צ  בג בהליכי  ופסיקות   דיונים מתוצאות אחר באופן , בעקיפין או  במישרין, להפגעאו  /ו  נגדו
 .הפוליסה  בעל נגד  והמתנהלות  המוגשת מנהליות ועתירות

 

  על להשפיע העלולים  המדינה  מבקר"חות דו  של לטיוטות תגובות עם  בקשר משפטית להתייעצות .2
  תביעות   להגשת  להביא עלוליםאו  /ו  תפקידו  המשק על או /ו ברשות המשרה  נושא  של מעמדו

 . נגדו  אזרחיותאו /ו  פליליות
 

(,  10להוצאות משפטיות לבקשה להפעלת חסינות לפי חוק לתיקון פקודת הנזיקין )מס'  הרחבה
 2005 –התשס"ה 

בהוצאות המשפטיות הנדרשות להליכים להפעלת חסינות עובד   ומוצהר בזאת כי המבטחת תשא מוסכם
 . 2005 –(, התשס"ה 10ציבור לפי חוק לתיקון פקודת הנזיקין )מס' 

 

 עונשיים  בהליכים אותו ייצג אשר"ד בעו לבחור  המבוטח לזכות הרחבה

,  שייםהעונ בהליכים אותו ייצג  אשר  הדין בעורך לבחור   זכאי יהיה המבוטח כי בזאת ומוצהר מוסכם
 . כאמור המבוטח  ידי  על  ייבחר  אשר דין  עורך של טרחתו שכר הוצאות בתשלום תשא והמבטחת 

  תקנות פי על הטרחה  משכר  20 לפי השווה   לסכום מוגבלת  זאת הרחבה  פי על  החברה של אחריותה
 . הליך  אותו  לגבי, לזמן מזמן בתוקף שיהיו( ציבוריים לסנגורים טרחה)שכר  הציבורית  הסנגוריה
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 10מסמך ג' 
 המסמכים שעל המציעים לכלול במסמכי המכרזרשימת 

 
 

 הגורם עליו חלה חובת הצגת המסמך  המסמך 

 סוכן הביטוח חברת הביטוח  

 +   רישיון סוכן ביטוח 

 +   אישור היקף פרמיות 

 +   תעודת עוסק מורשה 

 +   אישור ניהול ספרים 

 +  +  הצהרה לפי חוק גופים ציבוריים 

 +   העדר הרשעה תצהיר 

 +  +  תצהיר אי תאום מכרז 

 +   ניסיון סוכן -רשימת התקשרויות

 +   המלצות מרשויות מקומיות 2

 +  +  אישור עו"ד למורשי חתימה 

  +  אישור מבטח מורשה לפי ענפים 
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 מסמך ד'
 

 בויותש וחרכו אישור ניסיון תביעות
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נושאי משרה  אישור ניסיון תביעות

 
 


