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 מסמכי המכרז  .1

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 
 מסמכי המכרז: 

 .הזמנה להציע הצעות  -   מסמך א'

   רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו. -    מסמך ב'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך זה( -    'גמסמך 

 . הצעת המציע  -  'דמסמך 

 . חוזה -   'המסמך 

 . דו"ח ניסיון תביעות -  'ומסמך 

 מפרט ביטוחים.     - 'זמסמך 

 תצהירים.              -ח' ךמסמ

 
   מכרזהבנוסף למסמכי  מכרז הרשימת הטפסים להגשה עם  -מסמך ב' 

 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   1.1

 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

 להוראות למשתתפים )מורשי חתימה ואישור תאגיד / שותפות(.  9אישורים כמפורט בסעיף   1.2

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.  1.3

 אישור ניכוי מס במקור.  1.4

 אישורים כדלקמן :     1.5

 ביטוח: חברת הינו והמציע במידה 1.5.1

 1981 -"אהתשמ )ביטוח( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק מכוח ישראלי  מבטח רישיון צילום 

 קיום הרישיון מהווה תנאי סף.  –  לעניין רכוש חבויות ותאונות  הנדרשים הביטוח סעיפי פירוט עם              

 ביטוח: סוכן הינו והמציע במידה 1.5.2

 ביטוח פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם,  תוקף  ברהעתק רישיון סוכן    1.5.2.1

   - ותאונות חבויות, רכוש קרירז, מכב הכלולים הביטוח ( בענפי1981 א")התשמ

 אהו  כי ,  ישראל במדינת לפעול המורשית  , מוכרת ביטוח חברת מאת חתום אישור 1.5.2.2

 המצורף למכרז. המוצעים, בנוסח   לתנאים מסכימה החברה וכי לייצגה מורשה
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בדבר ניסיון המציע  ,  המצורף למכרזאישור מאת רואה החשבון של המציע, בנוסח   1.5.2.3

  2022שנת הכספים  ל"אלמנטרי"    בשנים הקודמות וכן בנוגע להיקף הפרמיות בביטוח

 מיליון ₪ לפחות(.  10)

 
 .קיום הרישיונות/ ההרשאות / הניסיון  מהווה תנאי סף  

 

 

תהיה רשאית לדרוש השלמת מסמכים גם לאחר מועד נעילת המכרז ולבצע כל בדיקה    עירייהה

 ו.וחקירה נדרש על מנת לעמוד על טיב ההצעות ואיכות
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 עיריית יהוד מונסון

 
 מכרז
 

 עירייה ביטוח נכסים וחבויות עבור ה
 

 הוראות למשתתפים -   'גמסמך 
 

 כללי 
 
  עירייה( מזמינה בזה הצעות לביטוח נכסים וחבויות עבור העירייה"ה)להלן: " עיריית יהוד מונסון  .2

 זה.  מכרזכמפורט במסמכי 

 
 מכרז תנאים להשתתפות ב

 
 זה משתתפים העומדים בתנאים  המפורטים להלן:  מכרזברשאים להשתתף  .3

פיננסיים  שירותים על הפיקוח לחוק  בהתאם, ישראלי מבטח רישיון בעלת ביטוח חברת 3.1

 .וחבויות תאונות, שרכו הבאים: הביטוח ענפיב  1981, התשמ"א  ביטוח

 או
 

 :הבאים המצטברים התנאים את המקיים  מורשה ביטוח סוכן 3.2

 ביטוח פיננסיים שירותים על  הפיקוח לחוק בהתאם  ,תוקף בר סוכן רישיון בעל 3.2.1

 .ותאונות חבויות כוש, ר רי, ק מכרזב הכלולים הביטוח בענפי ,(1981 א")התשמ

 

הוא  כי ,  ישראל במדינת לפעול המורשית,  מוכרת ביטוח חברת מאת אישור בעל 3.2.2

 . התצהיר למכרז בנוסח מכרזה לתנאי מסכימה החברה וכי לייצגה מורשה

 

 מן אחד בכל ביטוח שירותי לפחות,  במתן האחרונות שניםבעשר ה מוכח ניסיון בעל 3.2.3

 בנוסח התצהיר המצורף למכרז.  מכרזב הכלולים הענפים

 

 הביטוח בתיק  הסוכן  י" ע ומכרז אשר אלמנטרי  בביטוח הפרמיות  של  הכספי היקפן 3.2.4

 בנוסח התצהיר המצורף למכרז. לפחות ₪  10,000,000 בגובה הינו 2022  לשנת שלו

 

 וועדת תהא,  אחת ביטוח מחברת יותר הכוללת הצעות   הסוכן הגיש  בו במקרה כי מובהר

 שיקול לפי ,  אחת להצעה להתייחס או ,   מקצתן  או כולן,  ההצעות את  לפסול רשאית מכרזיםה

  .הבלעדי דעתה

 לבין עירייהבין ה במישרין תיעשה מכרזה מכוח ההתקשרות כי במפורש, בזאת מודגש עוד

 .מכך המשתמע כל על הביטוח חברת

 
 מסמכי המכרז 

 
,  חוזהיהפכו למסמכי ה  מכרזעם הזוכה ב  חוזה , אשר אחרי החתימה על ה מסמכי המכרז .4

 הם אלה: 
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 הוראות למשתתפים.  4.1
 כתב הצהרה.  4.2

 

 :כולל הנספחים המצורפים אליו,  חוזה ה 4.3

 ביטוחים. –" 1נספח " 4.3.1

תנאי המכרז וכן תצהיר בדבר אי תיאום  בדבר עמידה בתצהיר  –" 2"  נספח 4.3.2

 הצעות. 

 
 

 בדיקות מוקדמות
 

 .  מסמכי המכרזהמציע יקרא ויבדוק את כל   .5

 לכתובת   בדוא"ל בלבדזה. שאלות ניתן להעביר  מכרזב  לא יתקיים מפגש מציעים
 mo.org.il-sarith@ye  12:00בשעה   13.02.23וזאת עד לתאריך . 

 

 . בשאלתו את שמו, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל להחזרת התשובה תעל כל פונה לציין  מפורשו

 שלא להשיב לה כלל. עירייההרשאית תהיה  ,פנייה אשר תעשה ללא אחד מפרטים אלה

 

 הבהרות
סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או פניה אחרת תובא  .א

ה  לב  לתשומת  המציע  מיום  עירייהע"י  יאוחר  לא  דואר    13.02.23  בכתב,  לכתובת 

 . ובאחריות המציע לוודא את הגעת הפניה בטלפון   mo.org.il-sarith@yeאלקטרוני: 

המכרז.  .ב ושם  מספר  עמו,  קשר  ליצירת  טלפון  המלא,  שמו  את  הפונה  יציין  בפנייתו 
, במבנה של טבלה כמפורט  בלבד   Wordקובץ  הפניות תשלחנה בכתב ובפורמט של  

 להלן: 

 

 

ה .ג מצד  התשובה  בקבלת  בהארכת   עירייהאיחור  המציע  את  יזכו  לא  קבלתה  אי  או 

המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה  

 כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

המכרז   .ד ממסמכי  חלק  יהוו  זה  בסעיף  כאמור  שניתנו  תיקונים  הבהרות,  תשובות, 

בין האמור במסמכי ההבהרות ובין  "(. בכל מקרה של סתירה  מסמכי הבהרות"  )להלן:

מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה  

 בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר. 

העירייה לא תענה לשאלות הבהרה , אלא אם נשלחו לנציג העירייה בפורמט ובמבנה  .ה

 זה. במפרטים בסעיף 

 אין העירייה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  .ו

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .ז

כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, 

ו/או לאחר תום המועד להגשת הצ לפי  לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע  עות, 

 הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד

1.   ________________  ____ 

mailto:sarith@ye-mo.org.il
mailto:sarith@ye-mo.org.il
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, ובעצם הגשת הצעתו מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז  מבניהםהמוקדם  

 במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.   עירייהובחוזה, על נספחיו ולהתקשרותו עם ה

 

 ובין   המסמכים  בגוף  בין  מכרזה  בחומר  הסתייגות  או  הערה,  מחיקה,  תוספת,  שינוי  לרשום  אין .6

  רישום  כל.  המכרז  מסמכיב  במפורש  נתבקש  הדבר  אם   אלא  שהוא  אחר  אופן  בכל   או  לוואי  במכתב

 .ההצעה לפסילת להביא עלול אך,  עירייהה את  יחייב לא , נתבקש  שלא כזה

 
 והמצאת אישורים מסמכי המכרזחתימה על  

 
שעליו להגיש,   מכרזעל המשתתף לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר ה .7

כגון הוראות   עירייהעמודי הוראות אלא וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי הלרבות על 

 נוספות וכד'. 

 
 עלולה להיפסל.  –הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן  .8

אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות   8.1

 שלו וכתובתו. 

 
וגשת על ידי שותפות, יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף אם ההצעה מ 8.2

בגוף    יייפו ירשום  וכן  השותפות  בשם  לחתום  זכותו  על  המעידה  אחרת  הוכחה  או  כוח 

 ההצעה את שמות יתר השותפים, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם. 

 

תמת התאגיד ויצורף אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתמו מורשי החתימה בצירוף חו 8.3

מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד. יש לצרף גם תעודת  

ורשימה   על רישום התאגיד  רו"ח או רשות מוסמכת(  עו"ד או  ידי  על  )מאושר  התאגדות 

 מאושרת של מנהליו. 

 

חד לשם אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיו 8.4

ה נשוא  העבודות  הוכחות  מכרזביצוע  ויצרף  מהשותפים  אחד  כל  של  אחד  נציג  יחתום   ,

מתאימות על קיום השותפות הנ"ל, על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת 

 ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

יחידים, יהיה חייב לפחות  במקרה של הצעה המוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים  

 . מסמכי המכרזאחד ממרכיביה של השותפות, לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו ב

 

 :להצעתו אישורים כדלקמןעל המציע לצרף  .9
 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול  פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  9.1

 . 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

 לעיל )מורשי חתימה ואישור תאגיד / שותפות(. 9אישורים כמפורט בסעיף   9.2

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.   9.3

 אישור ניכוי מס במקור.  9.4
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 מצורף בזה כדלקמן:  9.5

 לחברת ביטוח:  9.6

)התשמ"א  פיננסיים ביטוח שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם, ישראלי מבטח רישיון

 .רכוש , תאונות וחבויות הבאים:  הביטוח בענפי ( 1981

 :לסוכן ביטוח  9.7

   ביטוח פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם , תוקף בר סוכן רישיון  9.7.1

 .ותאונות חבויות ,רכוש קרי, מכרזב הכלולים הביטוח בענפי, ( 1981 "א)התשמ

 הוא מורשה כי, ישראל במדינת לפעול המורשית ,מוכרת ביטוח חברת מאת אישור 9.7.2

 .חוזהל ' גנספח   נוסח, מכרזה לתנאי מסכימה החברה וכי לייצגה

 שירותי לפחות, במתן האחרונות שניםעשר הב  מוכח ניסיון אישור רואה חשבון על 9.7.3

 . חוזהל ג' נספח   בנוסח מכרזב הכלולים הענפים מן אחד בכל ביטוח

 ומכרז אשר אלמנטרי בביטוח הפרמיות של הכספי אישור רואה חשבון על היקפן 9.7.4

באישור  לפחות ) ₪  10,000,000 בגובה הינו  2022 לשנת שלו הביטוח בתיק הסוכן י"ע

 (. חוזהל  'גנוסח נספח 

המכרז( וכן תצהיר בדבר אי תיאום תנאי המכרז )מצורף למסמכי בדבר עמידה ב תצהיר  9.8

 ) מצורף למסמכי המכרז(. הצעות

 

ו אליה כל המסמכים  לפסול הצעה שלא צורפ  - לפי שיקול דעתה הבלעדי    – תהיה רשאית    עירייה ה .10

לעיל בדיקה    המפורטים  כל  ולבצע  המכרז  נעילת  מועד  לאחר  גם  מסמכים  השלמת  לדרוש  וכל 

 וחקירה נדרשת על מנת לעמוד על טיב ההצעות ואיכותן. 

  בהתאם   מציעים  של  הצעות ,  דעתה  שיקול  לפי  להעדיף   הזכות   את  לעצמה   שומרת   עירייה ה .11

 . הכספית יכולתםאו /ו  מהימנותםאו /ו  ניסיונםאו  / ו לכישוריהם

 :הסף  על לפסול  רשאית עירייהה  כי, מובהר ספק   הסר  למען .12

 . מוצלח בלתיאו /ו מר  ניסיון  עמו לה היה שבעבר מציע של  ההצעה 12.1

  בעבירות   פלילית  בעבירה  הורשע ,  בתאגיד  מניות   בעל   או   המנהל   או   שהמציע  מציע   של   הצעה 12.2

 .  מכרזה  לנשוא רלוונטיים אשר"ב  וכיו מרמה

 עמידה בתנאי המכרז. בדבר  תצהיר  להצעתו יצרף  המציע .13

  עומדים הם  כמה עד  להתרשם מנת  על אישי  לראיון  המציעים  את להזמין  רשאית תהיה עירייהה .14

 .ובקריטריונים  מכרזה  בתנאי

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  .15

שאינה עונה על הנדרש  העירייה תהיה רשאית אך לא חייבת , לפי שיקול דעתה , לפסול כל הצעה  .16

 על פי מכרז זה. 

 העירייה תהיה רשאית לערוך את כל הביטוחים , או את חלקם כראות עיניה.  .17

מסוימים   יבוטח חלק מן הרכוש ו/או חבויות המתייחסות לאתרים  עירייהל פי דרישת ה ע .18

מבוטח  ביטוח, כאילו היה  בפוליסות נפרדות, ללא שינוי בתנאי הביטוח החלים על אותו תחום

 .בפוליסה אחת
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 חוזה ה  חתימת 

 
על חשבונו    עירייהעל כל נספחיו וימציא ל  חוזהעל ה  יחתום,  עירייהה  ידי  על  תתקבל  שהצעתו  המציע .19

 . חוזה, אשור על קיום ביטוחים, הכל כמפורט בעירייההוא, להנחת דעתה של ה

על קבלת    עירייה ההודעה מהימים ממועד קבלת    10על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך  

 .עירייההצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה

 

שור לקיום הביטוחים תוך הזמן  יו/או את הא  חוזהאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על ה .20

רשאית למסור את מתן השירותים למציע אחר אשר הצעתו    עירייהלעיל, תהיה ה  19הקבוע בסעיף  

ה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  מתאימה,  או  ביותר  כנוחה  לה  לגרוע  ,  עירייהנראית  מבלי  וזאת 

 לפרוע את כל נזקיה מכל סוג שהוא עקב התנהלות המציע כאמור . עירייהמזכותה של ה

 
 תוקף ההצעה

 
   30.4.2024ביום  וכלה 1.5.2023 מיוםהחל וזאת   חודשים  12לתקופה של תקופת הביטוח תהא  .21

 )להלן :"תקופת הביטוח הראשונה"(. 

להאריך המבטחים  להסכמת  ובכפוף  הראשונה"  הביטוח  "תקופת  תהיה    בתום  הביטוחים,  את 

לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, עד לתקופה   רשאית להאריך את תוקף הביטוחים  עיריהה

כל    שנים בסה"כ, בהודעה בכתב שתימסר למבטחים. בתקופות ההארכה יחולו  ( 5)  כוללת בת חמש

עד כמה שלא שונו בהסכמת    "התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה

 .הצדדים

יום נוספים לאחר מועד    60 -ב   את תקופת הביטוחהמבטח   אריךי  עירייהעל פי בקשה בכתב מאת ה .22

ללא   הביטוח  ובתמורהסיום  הביטוח  בתנאי  יחסית  שינוי  פרמיה  לתקופת    (רטה-פרו)  לתשלום 

 .ההארכה האמורה

סיום תקופת   על כך בכתב למבטח טרם  והעירייה תהיה מעוניינת להאריך החוזה, תודיע  במידה 

 ההתקשרות. 

וללא צורך בהנמקה וזאת בהודעה בכתב למבטח טרם סיום    בכל עתזה    חוזהרשאית לבטל    עירייה ה .23

 תקופת ההתקשרות. 

 
 המקום והזמן להגשת ההצעות

 
יהיה רשום שם ה  במסירה ידנית בלבדההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה   .24   עירייה, שעל גבה 

 ". 2023/2024לשנת  ביטוח נכסים וחבויות למכרזוהכיתוב: "מסמכי הצעה 

 

 . המכרזאת כל המסמכים אשר קיבל לצורכי   עירייהיחזיר המציע ליחד עם ההצעה   .25

והם מושאלים    עירייה, הינם רכושה של המכרזמובהר בזאת שכל המסמכים שקיבל המציע לצורכי ה

 . למכרזלמציע אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 

 הצעת מחיר ובין אם לאו. בין אם בחר להגיש   עירייההמציע יחזיר המסמכים ל
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זה,  .26 הכלולות במסמך  דרישות ההוראות  כל  לפי  וחתומה  ידנית תוגש    ההצעה, מושלמת    במסירה 

העירייה  במשרדי  במזכירות ועדת המכרזים  ותוכנס על ידה לתיבת ההצעות ש  עירייהלמזכירות ה

)להלן:    12.00שעה    23.02.23עד לתאריך  , יהוד מונוסון וזאת  6ברחוב מרבד הקסמים  ,  113בחדר  

 להגשת ההצעות"(.  אין לשלוח את ההצעות בדואר ו/או בפקס.   "המועד האחרון

 

 לעיל לא תובא לדיון.  24,26כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  .27

 

 הוצאות

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת הצעת מחיר,   עירייה ה .28

קניית   דמי  הערבויות,  המוקדמות,  הבדיקות  המכרזלרבות  אחרות    וא   מכרזה  ,מסמכי  הוצאות 

 כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 

 

 ובחירת ההצעה הזוכה    הבהרות ושינויים
 

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים    עירייה ה .29

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק    מסמכי המכרזב

מ  נפרד  המכרז בלתי  רוכשי    מסמכי  כל  של  לידיעתם  בכתב  המכרזויובאו  לפי    א"ל  בדו  מסמכי 

   .מסמכי המכרזהכתובות שימסרו על ידי רוכשי 

שיוגשו    מסמכי המכרזהמציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר   .30

 על ידם. 

ההסכם ונספחיהם, או כל  ,  אסור למציע למחוק, לתקן, לגרוע, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז .31

שהוא, בין בגוף המסמכים הנ"ל ובין מחוצה להם,    הצעתו בכל תנאיתנאי מתנאיהם ו/או להתנות  

 . כלשהם ובכל דרך שהיא  במסמכים נוספים

תנאי, שיעשו כאמור, משום     רשאית לראות כל שינוי, מחיקה, גריעה או הוספה, או הוספת  עירייהה .32

תייגויות.  רשאית לפסול הצעה כזו, ו/או להתעלם מן ההס  הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ותהיה

 חל לגבי הצעת המציע אשר תיכתב בגוף מסמכי המכרז אך ורק במקומות  אין האמור לעיל 

 .ההצעהת שנועדו לשם כך, אך גם באשר להן לא יותר תיקונן ושינוין לאחר הגש

אליהם, בין על ידי שינוי או    כל שינוי אחר או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או הסתייגות ביחס .33

 .בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה כים ובין בכתב לוואי אותוספת בגוף המסמ

במכרז  עירייהה .34 למציעים  לפנות  הצורך,  ולפי  דעתה  שיקול  לפי  פרטי    תהיה רשאית  בירור  לצורך 

 .ובירור פרטים על המציע כישוריו וניסיונו הצעתם, התאמת ההצעה לדרישות מפרט הביטוחים

 .זכייתו לא תנהל מו"מ כספי עם המציעים, למעט הזוכה במכרז לאחר  עירייהה .35

ביחס הן  זה  בסעיף  לאמור  המשתתף  של  הסכמה  משום  יש  למכרז  הצעה  ביחס    בהגשת  והן  לעצמו 

 .למשתתפים אחרים
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 הוראות שונות

 

גובה הפרמיות, הדמים, ההנחות והחזר   .36 עמלות  על המציע לפרט הצעותיו בדבר שיעור הפרמיות, 

ע"י   בשנית  תחושבנה  הפרמיות  וסכום  שיעור  במכרז.  הנזכרים  מהביטוחים  אחד  כל  על  בקשר 

העירייה , על בסיס פרמיה שנתית במזומן , בהתאם לנתונים שיפורטו ע"י המציע וחישוב זה יהיה  

 הקובע לצורך השוואת ההצעות.

ייחשב   .37 מזומן   , במזומן  הפרמיות  תשלום  בסיס  על  תוגש  שווים    5-כההצעה  חודשיים  תשלומים 

ורצופים החל מתום תחילת הביטוח , על התשלומים כאמור לא יחולו דמי אשראי או כל תוספת  

 אחרת בגין תשלום דמי הביטוח בתשלומים. 

במידה    עירייה ה .38 שהיא  הצעה  באיזו  פורמליים  בפגמים  להתחשב  לא  הזכות  את  לעצמה  שומרת 

לושו נזק  יגרום  לא  כזה  יול  עירייה יתור  חקירה  א  כל  לבצע  של המציעים,  בעקרונות השוויון  פגע 

ובדיקה נדרשת על מנת לעמוד על טיב ההצעה,  וכן לדרוש השלמת מסמכים גם לאחר מועד נעילת  

 .מכרזה

אי  שרות והנספחים לו, ובכל מקרה של  זה, חוזה ההתק  מכרז כלל פרשנות נגד המנסח לא יחול על   .39

 .  עירייהבהירות ו/או סתירה יכריע גזבר ה

הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל השירותים  שומרת לעצמה את הזכות לדחות    עירייהה .40

או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה    מכרזנשוא ה

 ההצעה הזולה ביותר. 

 המציע. , יחולו על חוזהומסמכים אחרים הקשורים בביצוע ה  עלויות אחרות .41

 .עירייהיחייבו אך ורק מסמכים החתומים כדין ע"י מורשי החתימה של ה  עירייהאת ה .42

 
 

 

 עירייה ראש  ה
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 טופס פירוט הצעת פרמיות ביטוח ל שנת  2023/2024-   מסמך ד'
 הצעת המציע  -  )רשימת הביטוחים(

 
שיעור פרמיה   פ ר מ י ה בש"ח  

)באחוזים/חלקי  

 אחוזים(  

ס כ ו ם   ב י ט ו ח /  

 גבולות אחריות 

 ס ע י ף 

 אש מורחב    
 )כולל רעידת אדמה ונזקי טבע(

 
  260,000,000  ₪  

 
0,000,0001   ₪  

תכולה ו  מבנים   
 

 תשתיות נזק ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר 
   

,000,0009   ₪  
,000,00018   ₪  

 צד שלישי  
אחריות למקרה גבול   

 לתקופה 
   

,000,00060   ₪  
 
 

20,000,000   ₪  

 חבות מעבידים 
 שכר עבודה שנתי )משוער(     

 
 גבולות אחריות לתובע למקרה ולתקופה 

   
 
 

00,00004,   ₪  
 

00,00004,  ₪  

ביטוח "אחריות מקצועית" והרחבה לביטוח  
 "חבות המוצר"

 
גבול אחריות למקרה ולתקופה  -מקצועית    

גבול אחריות למקרה ולתקופה  -מוצר   

   
 

100,000   ₪  

 ביטוח "כספים"
 

 סכום ביטוח  

   
 

275,000   ₪  

 ביטוח "נאמנות"  
 

 גבול אחריות למקרה ולתקופה 
   

 
 
 

,0000531,   ₪  
460,000   ₪  

,000050   ₪  
 

,000500   ₪  

ביטוח "ציוד אלקטרוני) כולל רעידת אדמה  
 ונזקי טבע( 

 
 פרק א –  

נייח ציוד   
 ציוד נייד  

 פרק ב' – שחזור נתונים כולל מורחב 
 פרק ג'  –  הוצאות תפעול נוספות 

   
 
 
 
 

100,000   ₪  
100,000   ₪  

לשבוע  800  

ביטוח "תאונות אישיות )סכומי ביטוח 
 למבוטח(  

X נבחרי ציבור  1  
Xעובדים  בכירים   2  

Xפקחים בשיטור עירוני    8  
  

 מוות מתאונה 
 נכות מתאונה 

 א.כ.ע 
 

 

 

 סה"כ פרמיה נטו

  12לתקופה של 

 חודשים 
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 בוד כל

 עיריית יהוד מונסון 
 
 
 
 

 א.נ.,
 

 _________ מס'  מכרז –כתב הצהרה והצעההנדון:   
 

 אני הח"מ __________________ מס' חברה/ שותפות/ __________________ 
 

 זהות____________________ 
 

 שכתובתנו ________________________מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנו  
 

 ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, כדלקמן: 
 

 "(.מסמכי המכרז על כל נספחיו )להלן: "  חוזהואת ה   מכרז קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים ב .1

 

כל   .2 ואופן ביטוח הנכסים,    חוזה על פרטיהם, לרבות ה  מסמכי המכרז הננו מצהירים כי הבנו את 

החבויות ומתן השירותים ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביטוח הנכסים , החבויות  

 ומתן השירותים ו/או הנובעים מהם.

 

כפי שיקבע    –להתחיל בביטוח הנכסים , החבויות ומתן השירותים בהיקפם המלא או בהיקף אחר   .3

או בתאריך אחר שתודיע לנו עליו במכתב רשום בהתאם לכל     .202351.מיום  לא יאוחר    -על ידכם  

 . עירייה, הכל לשביעות רצונה המלאה של החוזההתנאים שבמסמכי ה

 

אישור    –או במועד התחלת הביטוח, לפי המוקדם שביניהם    חוזהבמועד חתימת ה  -להפקיד בידיכם   .4

 .חוזהביטוחי וכן העתקי האישורים והמסמכים הנוספים מכוח ה  כיסוי 

 

על כל    חוזה הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על כתב הצהרה זה, מחייב אותנו ה .5

בכלל, תחשב    חוזה המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על ה 

ה ידי  על  וקבלתה  כ  עירייההצעתנו  ה  חוזהבכתב,  בין  יגרע  לביננו  עירייהמחייב  שהדבר  מבלי   ,

ה ב  עירייהמזכויותיה של  נדרש להתחיל בביטוח הנכסים, החבויות  מסמכי המכרזכמפורט  . אם 

על    חוזה, נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזהלפני חתימת ההמכרז  ומתן השירותים נשוא  

 כל המסמכים הכלולים בו. 

 

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא    עירייהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .6

 .חוזהל 9צו בתנאים ובהתאם להוראות סעיף  ילק  חוזהאת ה
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הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה למתן   .7

מיומנים ובעלי ניסיון במתן שירותים  , עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים  חוזההשירותים נשוא ה 

 ובכמות מספקת.  מכרזמסוג השירותים נשוא ה

 

 פיננסיים  שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם ,ישראלי מבטח רישיוןמצורף בזה   – לחברת ביטוח .8

 .וחבויות תאונות ,רכוש הבאים:  הביטוח בענפי(  1981,  א"התשמ ,(ביטוח           

 

 פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם  ,תוקף ברהעתק רישיון סוכן   בזהמצורף     -לסוכנים   .9

ותאונות כן מצורפים    חבויות, רכוש קרי, מכרז ב הכלולים הביטוח בענפי , (1981 א")התשמ  ביטוח

מורשה סוכן אשר  אני  כי  ביטוח  וכי  אישור חברת  ה  לייצגה  לתנאי  ,  חוזהוה  מכרזהיא מסכימה 

אישור רו"ח בדבר ניסיוננו בשנים הקודמות וכן בנוגע להיקף הפרמיות  בביטוח "אלמנטרי" לשנת  

   .מיליון ₪ לפחות( 10)  2022הכספים 

 

והננו    מסמכי המכרזבעצם הגשת ההצהרה זו, הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים ב .10

טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים  מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל  

 , לרבות סבירותם. מסמכי המכרזב

 

תיאור   ,עירייהה עיסוקי בדבר מלא  מידע קיבלתי  כי מאשר הנני לעיל  האמור  מכלליות לגרוע מבלי .11

או  /ו הכרוך או/ו לי הנחוץ או הדרוש שהוא סוג מכל פרט או/ו מידע וכל ,הסיכונים אופי  ,  החצרים

ניסיון   פירוט לרבות,  לעניין הנוגעים אחרים פרטים וכן לעניין, הנוגע או/ו הנובע או/ו הקשור

 בלתי נפרד חלק  ומהווה  מסמכי המכרז ל  ו'  כנספח המצורף הקודמות בשנים  עירייהה  של התביעות

 .הימנו

 

 הייתה שיכולה או/ו לי שהייתה או/ו לי שיש תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על מוותר הנני .12

 בכתב הועברו לא  אשר ,  ב"וכיו שגיאה ,  הבנה אי ,  טעות  לכל  בקשר ,לי שתהיה  או/ו להיות לי

 .לעיל כאמור

 

 הביטוח חברת ידי על או  ידי  על  שיופקו הרשימה  , דפימכרזב אזכה אם  כי בזאת  ומוסכם מוצהר .13

 .בלבד הפרמיה וחיוב הביטוח תקופת לצורך  הינם מייצגאני  אותה

 

 ההצהרה תופיע הרשימה מדפי אחד בכל , אזימכרזב אזכה אם בזאת, כי ומוצהר מוסכם עוד .14

 ידי על המופקים הרשימה בדפי אחר מקום בכל לאמור בניגוד כי בזאת ומוסכם "מוצהר  :הבאה

 בלתי חלק מהווה  ואשר המבטחים יע"   החתום המוסכם למפרט כפופה  הפוליסה  ,  המבטחים

 )מצ"ב(.  ממנה נפרד
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 הפרמיה וחיוב הביטוח  תקופת  לצורך הינם המבטחים ידי על המופקים הרשימה דפי  כי מובהר 

 או/ו לצמצם או/ו לגרוע בכדי הביטוח חברת  י" ע המופקים הרשימה בדפי  האמור  אין  .בלבד

 לרעת התניה או/ו סתירה של מקרה  בכל  .כאמור הביטוח מפרט פי  על הכיסוי  הניתן על להתנות

 .המבוטח לרעת השינויים או/ו ההתניות יחולו לא המבוטח

 

 .  חוזההננו מצהירים כי כל תנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע במסמכי ה .15

 

,   כפי  זה  מכרזב  חוזה במהלך תקופת המציעים את ביטוח הנכסים חבויות ומתן השירותים    אנו .16

 שנכתב בטופס ההצעה.

 
_______________________________ מתוך הבנה ורצון  הצהרתנו זו והצעתנו זו ניתנה ביום  

 החופשי. 

 
 ח.פ./ מס' שותפות ______________  /

 ________________ 
 

   _________________ פקס'  מס'   _________________ נייד  טל'  מס'   ___________ טל' 
 דואר אלקטרוני ______________. 

 
 

 בכבוד רב,         
 
 

        _________________ 
 חתימה                     

  
 
 
 
 
 
 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,  
 ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין. 

 
 

 ___________ 
 עו"ד
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 לביטוח נכסים וחבויות חוזה -   'הסמך  מ

 
 ביום _______בחודש_________ שנת________  יהודשנערך ונחתם ב 

 
 

 ב י ן
 יהוד מונסון  עירייה

 מרח' 
 

 "( עירייה)להלן : "ה        
 ו ב י ן

 
                                                           __________________ 

 )להלן : "המבטח"(         
 

 "(;הביטוחלביטוח נכסים וחבויות  )להלן " מכרזפרסמה  עירייהוה הואיל:

 

והסכים לקבל על עצמו ביצוע הביטוח  נשוא   מכרזוהמבטח הגיש הצעה במסגרת ה והואיל: 

 - ותנאיו  מסמכי המכרזם ל בהתא מכרזה

 

 והואיל:   והמבטח מצהיר כי הוא בעל היכולת, המיומנות והרישוי המתאימים לביטוח נכסים 

 זה.  חוזהוחבויות נשוא                  

 

 והואיל:    ובדעת הצדדים להתקשר בתנאים שיפורטו להלן: 

 
 
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 התחייבויות המבטח: 

 .חוזהל 1לביטוח נכסים וחבויות  כמפורט במפרט נספח  עירייההמבטח מתחייב בפני ה .1

המבטח מצהיר בזאת  בזה כי הינו  בעל ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה   .2

עובדים מקצועיים מיומנים  , עומדים לרשותנו  חוזהלביטוח נכסים וחבויות ומתן השירותים נשוא ה

 ובכמות מספקת.   חוזהובעלי ניסיון בביטוח נכסים וחבויות ומתן שירותים מסוג השירותים נשוא ה

 

 : איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

 , כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו חוזההמבטח מתחייב לא להסב ולא להעביר את ה  .3

 , מראש ובכתב. עירייהמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הלאחר, בין בת               

 

או יותר מהשליטה    25%היה והמבטח הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת   .4

בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת  

 לעיל. 2זכות המנוגדת לסעיף 
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 :הביטוח  /תקופת ההתקשרות

של    חוזה .5 לתקופה  נכרת  החל      םחודשי  12זה  )להלן    42.204.30ביום    וכלה   .23.2051  מיוםוזאת 

 .:"תקופת הביטוח הראשונה"(

להאריך המבטחים  להסכמת  ובכפוף  הראשונה"  הביטוח  "תקופת  תהיה    בתום  הביטוחים,  את 

לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, עד לתקופה    רשאית להאריך את תוקף הביטוחים   עירייה ה

כל    שנים בסה"כ, בהודעה בכתב שתימסר למבטחים. בתקופות ההארכה יחולו(  5)  כוללת בת חמש

עד כמה שלא שונו בהסכמת    "התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה

 .הצדדים

יום נוספים לאחר מועד    60  - ב    את תקופת הביטוחהמבטח    אריךי  עירייה על פי בקשה בכתב מאת ה  .6

ללא   הביטוח  ובתמורה סיום  הביטוח  בתנאי  יחסית   שינוי  פרמיה  לתקופת    (רטה- פרו )  לתשלום 

 .ההארכה האמורה

וה  ה  עירייהבמידה  להאריך  מעוניינת  טרם  חוזהתהיה  למבטח  בכתב  כך  על  תודיע  תקופת  ,  סיום 

 ההתקשרות. 

וללא צורך בהנמקה  וזאת בהודעה בכתב למבטח טרם סיום   בכל עתזה   חוזהרשאית לבטל  עירייהה .7

 תקופת ההתקשרות. 

 

 התמורה:

ל .8 בהתאם  תהיה  הבטוחי  הכיסוי  למתן  ההצעה  התמורה  המצורפת  טבלת  המציע  ד'של   כנספח 

 .למכרז

 

  סוג  מכל  תוספת  כל  אליה   תיווסף  ולא  ומוחלטת  סופית   תהא  לעיל  הנזכרת  הפרמיה  כי  בזאת   מודגש .9

   והשירותים ביטוח הנכסים והחבויות    בגין וסופי מלא תשלום מהווים ההצעה  מחירי וכי ,שהיא

 הכרוכות  ,שהוא וסוג מין מכל   כלליות ובין מיוחדות בין תההוצאו כל את   וכוללים   זה,    חוזה  נשוא

והשירותים  בביטוח והחבויות   לכל מלא כיסוי ומהווים בשלמות  חוזהה  תנאי פי על הנכסים 

 בקשר יעמוד אשר נציג העמדת , דיווחים ,ציוד  ,אדם כוח לרבות ,חוזהה   נשוא המציע התחייבויות

 .ב"וכיו ,עירייהה עם אישי

 

 הצעת  על   בהסתמך יתומחר הביטוח תקופת במהלך יתווסף אשר הנוסף הרכוש כי בזאת מובהר .10

 .חוזהב הקבוע המנגנון פי ועל מבטח ה

 

   תשלומים. 5- למבטח ב  עירייהתשלם האת הפרמיה  .11

 

 

 העדר יחסי עובד מעביד: 
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המבטח מתחייב לבצע התחייבויות שלקח על עצמו בצורה דייקנית ומושלמת ולשביעות רצונה של   .12

   .עירייהה

,  עירייההצדדים מסכימים ומצהירים בזה כי לא יהיו בין המבטח ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ובין ה .13

זה הוא מעמד של "קבלן עצמאי" על כל    חוזהמעביד" וכי מעמדו של המבטח עפ"י    – יחסי "עובד  

 הכרוך והמשתמע מכך. 

עובדי המבטח ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של המבטח בלבד והמבטח בלבד   .14

לרבות תשלום שכר   חוזהעל פי מסמכי ה   השירותיםישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן  י

עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין. כמו כן מתחייב המבטח לקיים בכל  

, את האמור בכל דין ולמלא אחר  השירותיםזה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן    חוזהתקופת תוקפו של  

 כל האמור בחוקי העבודה. 

בעד    עירייה הלבין    ושהתמורה שהוסכמה בינ ו  וע ל מאשר בזה כי יד    המבטחזה    חוזה עם חתימה על   .15

בגין    וולא יגיעו ל ומגיש לה, נקבעה בהתבסס על ההנחה וההסכמה כי לא מגיעים ל  הוא  השירותים ש

וסכמה בין הצדדים  כך, שהתמורה שעליה ה, , תשלומים נוספים כלשהםו ו/או סיום העסקת והעסקת

 גיש לה. י בכל הקשור בשירותים שהמבטח  ירייהעהיא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה ל

זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של המבטח שאין בין הצדדים יחסי    חוזהבמקרה, שעל אף האמור ב .16

עובד  – עובד   יחסי  שנוצרו  מוסמכת  שיפוטית  ערכאה  תקבע  ה  - מעביד,  בין  מי    עירייהמעביד  לבין 

על כל הוצאה ו/או תשלום    עירייה מעובדי המבטח ו/או מי מטעמו , אזי המבטח ישפה ויפצה את ה 

 .  עירייהשייגרמו לה עקב האמור, מיד עם דרישתה הראשונה של ה

 

זה,  ולשירותים הניתנים על    חוזה מים הנוגעים לביצוע  כל התוכניות, המסמכים, החשבונות הצילו .17

ואין המבטח רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או    עירייהידי המבטח או אחר, הם רכושה של ה

 למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג' כלשהו. 

 סודיות:  

מידע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין  וה  הידע  כל   את  מוחלטת  בסודיות   לשמור  מתחייב   המבטח .18

  עירייה הלות  י, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעפהובין עקי  הישיר  בצורהבעל פה ובין בכתב, בין  

טכניקות  ו ,  עובדים  וכמעסיקת  עסקית,  ציבורית  כרשות  לרבות,  המקומית בדבר  מידע  לרבות 

,  נתוניםוטכנולוגיות, שיטות עבודה, מקורות מימון ותנאיהם, תנאי עבודה, שכר, תוכניות, מפרטים,  

 (. המידע - ו/או  לעובדיה ו/או לתושבים בתחומה )להלן  עירייהל  הנוגעוכל מידע אחר  

 . חוזהוהפרתו מהווה הפרה יסודית של ה  חוזה סעיף זה הינו מעיקרי ה           

 

ידי אחרים, בין במישרין   מתחייב המבטח, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על  עוד .19

זה והן לאחר סיומו, מכל    חוזהזה, וזאת הן בתקופת    חוזה  הוראות  קיום  לצורךובין בעקיפין, למעט  
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סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, ו/או מידע אשר הפך  

 להיות נחלת הכלל 

 . חוזהוהפרתו מהווה הפרה יסודית של ה  חוזה סעיף זה הינו מעיקרי ה           

נגד   .20 המוגשות  שלישי  צד  תביעות  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ידי    - המבוטחפוליסת  על  תטופלנה 

ו/או הערכת הסיכון ידי מי מטעמו, אם סכומן  על  ו/או  נמוכה מסכום ההשתתפות    המבוטח  בגינן 

בה, אשר טופלו על ידי המבוטח או מי מטעמו עלו    הוצאות הטיפולו העצמית. ככל שסכומי התביעה 

  לצד ג' את הסכומים מעלההשתתפות העצמית ישלם המבטח למבוטח או    בסופו של יום על סכום

   .ההשתתפות העצמית, בכפוף לתנאי הפוליסה

בהתאם לשיקול    תביעות בשנה  10עד  למרות האמור לעיל , רשאי המבוטח להעביר לטיפול המבטח  

 .על ידי המבטח   דעתו של המבוטח והנ"ל יטופלו

 

 

 :שונות

מתחייב    המבטח .21 ביטוח(  בחברת  שמדובר  )ככל  מטעמו  מורשה  ביטוח  סוכן  ביקור  ו/או   לקיים 

 בעניינים טיפול לצורך עירייהה דרישת לפי  אחרת  בתדירות או/ו לרבעון אחת לפחות   עירייהה

 זה.  חוזהלתחומים במסגרת  הקשורים שוטפים

גזבר    ללכ .22 יכריע  סתירה  ו/או  בהירות  אי  ובכל  ונספחיו  זה  חוזה  על  יחול  לא  המנסח  נגד  פרשנות 

 .  עירייהה

 של עצמיים  בנזקים לטיפול שמאים ומינוי חבות בביטוחי בתביעות הטיפול   כימתחייב    המבטח .23

 .עירייה ה בכתב של  המפורשת בהסכמתה יעשו,   המבוטח

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת    חוזהכל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות   .24

 שני הצדדים. 

זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי    חוזהכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי   .25

 זה.  חוזההכתובת המצוינת במבוא ל

 לאחר שישלחה מבית דואר בישראל.  שעות 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  .26

 
 

 ולראייה באו על החתום,
 

 
 __________________    _____________________ 

 המבטח                                 יהוד מונסון                   עירייה
   

 
 
 
 
 
 

 לתאגיד  -אישור עורך דין 
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נחתם על ידי ה"ה ______________,    חוזהאני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי ה
 בהתאם לכל דין.  ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ 

 
 

 ___________ 
 עו"ד                                                                                                                                           

  
 
 
 

 :עירייהלשימוש ה
 סעיף תקציבי:________________ 

 
 : אישור יועץ משפטי

 
 .חוזהעל ה עירייהזה נבדק על ידי לפני חתימת מורשי החתימה ב חוזההריני מאשר כי תוכן 

 
 ___________ 
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יהוד מונסון  עירייה  
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ידי -נערך על   
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 הרחבות משותפות לכל הפוליסות 
 

חברת    של)שיקלית(",    2016"מהדורת "ביט    פוליסות  בסיס  על   הנן  הפוליסות  כל  -  הכיסוי  היקף
)למעט   המציע  של  דומה  נוסח  או  מקצועית""כלל"  המצורפת   –  "אחריות  הפוליסה  בסיס  על 

( ובלבד שהיקף  שעל המציע לצרף נוסח ) "תאונות אישיותביטוח "ו ההרחבות התנאים המיוחדים
ובשינוי "כלל"  מנוסח  נחות  אינו  המציע  פוליסות  של  מיוחדים הכיסוי  ותנאים  הרחבות  ים, 

 המפורטים להלן:
 

 מפרט: הרחבות משותפות לכל הפוליסות
 
באות לשפר את תנאי הפוליסה    , לרבות נספחי ההרחבות לכל פוליסה,הרחבות שבמפרט זהה .1

מהם. לגרוע  ולא  המבוטח  להרחבות    לטובת  הפוליסה  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
 . שלטובת המבוטחשבמפרט זה יגבר הנוסח 

  

,  המבטחים  עם  שסוכמו  לאחר,  והרחבותיה  שינוייה,  לה  הנוגעים  והמפרטים  הפוליסה  נוסח .2
 . ועניין  דבר לכל  ידם  על נוסח אשר המבטחים   של כנוסח ייחשבו

 

 בכל אחד מדפי הרשימה של המבטח תופיע ההצהרה הבאה: .3
בדפי   אחר  מקום  בכל  לאמור  בניגוד  כי  בזאת  ומוסכם  ידי  "מוצהר  על  המופקים  הרשימה 

  המבטחים, הפוליסה כפופה למפרט המוסכם החתום ע"י המבטחים ואשר מהווה חלק בלתי 
 נפרד ממנה )מצ"ב(. 

  הפרמיהמובהר כי דפי הרשימה המופקים על ידי המבטחים הינם לצורך תקופת הביטוח וחיוב   
 בלבד.

התנות  ל  ע ו/או לצמצם ו/אואין האמור בדפי הרשימה המופקים ע"י חברת הביטוח בכדי לגרו
 על הכיסוי הניתן על פי מפרט הביטוח כאמור. 

לרעת    ו/או השינויים  ההתניות  יחולו  לא  לרעת המבוטח  ו/או התניה  של סתירה  בכל מקרה 
 המבוטח". 

 
 מובהר במפורש כי הכיסוי יחול גם על נזקי טבע ורעידת אדמה.  -בפוליסות הרכוש  .4

 
 :יכלול את הגופים הבאים לעניין מכרז זה  – שם המבוטח .5
 

 )לעניין מכרז זה :"העירייה"(;  עיריית יהוד מונוסון  .5.1

 ; ועד רובע עירוני מנהלת מקומית נוה אפרים מונוסון .5.2

 ; האגודה לפיתוח תרבות וספורט בנווה אפרים מונוסון .5.3
 ; בע"מ( 1996וד )החברה הכלכלית לפיתוח יה  .5.4
 בין אם הוקמו   העירייהחברות עירוניות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות של  .5.5

יש חובה חוקית ו/או    עירייהמשפטיים של   ופיםו/או ג  ;לפני תקופת הביטוח או אחריה
 ;(עירייה)לגבי ביטוחים בהיקף כיסוי ובתנאים בהם מחויבת ה לבטחםחוזית  

 :  עמותות המקיימות את התנאים החילופיים הבאים .5.6
ובהם יו"ר העמותה    עירייהמחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים על ידי ה .5.6.1

 . ו/או גזבר העמותה 
 .עירייה מחצית או יותר מתקציב העמותה ממומן על ידי ה  .5.6.2

בהיקף   לגבי ביטוחים)יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם    עירייה גופים משפטיים של  .5.7
 עירייה(. כיסוי ותנאים בהם מחויבת ה

 "ס(; מתנ)  מרכזי תרבות נוער וספורט .5.8
 ום"; גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים שאינם "ברי ריש  .5.9

 המגבית המאוחדת לישראל ו/או חברת מוסדות חינוך בע"מ ו/או הסוכנות  .5.10
לפי החלקי,  או  המלא  במימונם  הוקמו  אשר  חינוך  מוסדות  מבני  לגבי    היהודית, 

 ם;זיקת
 ית"(;אחריות מקצוע"למעט בביטוח )עדה המקומית לתכנון ובניה והו .5.11
 על פי כל דין לבטחם ו/או    עירייהבמידה בה חייבת ה (  הג"א ומל"ח ופס"ח) רח"ל .5.12

 דן ;ציו תא
 . עירייהחברי מועצת ה  ,יווסגנ עירייה, ראש ה עירייהעובדי ה .5.13

 
מבוטחים בפוליסות ספציפיות שנערכו על  כל הנ"ל על פי זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם 
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 . ו/או על ידי אחרים  עירייהידם ו/או על ידי ה
הביטוחים   יחולו  ספציפית,  בפוליסה  מבוטח  המבוטח  בשם  הנכללים  מהגופים  מי  היה 

זה, לפי העניין, מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות ותחול חובת    מכרזמפורטים בה
ע הביטוח  תגמולי  אותן  תשלום  פי  על  הביטוח  סכומי  ו/או  האחריות  שגבולות  לאחר  פיהן  ל 

 . עירייהפוליסות ספציפיות ימוצו ויהוו השתתפות עצמית בפוליסת הביטוח של ה
תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מבוטחים הנכללים בהגדרת המבוטח,    עירייהה

 בהודעה למבטח טרום קרות מקרה הביטוח. 
 

ו/או נהלים ו/או החזקת אישורים מרשויות מוסמכות, ככל שאלו נדרשים על    קיום תנאי מיגון .6
 ידי המבטח, לא יהווה תנאי מוקדם לתחולת הכיסוי. 

 

המבטח לא יתנה קיום תנאי ערובה כלשהם, וכן לא יעלה כל טענה של אי נקיטת אמצעי זהירות,   .7
 ו"ב.  ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינות ציוד וכי

 
איחור בהגשת התביעה בתום לב, לא יפקיע זכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי   .8

 על פי הפוליסה. 

 

תיאור בלתי מדויק או בלתי נכון בדבר מהות פעילות המבוטח ו/או ביחס לרכוש נשוא הביטוח,   .9
 לא יגרע מהכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה.  

 

עיסוק   .10 בדבר  מלא  מידע  קיבל  הוא  הביטוח,  חוזה  כריתת  טרם  כי  בזאת,  מאשר  המבטח 
ידי   על  לו  שנמסרו  נתונים  לרבות  לעניין,  הנוגעים  אחרים  ופרטים  הסיכון  אופי  המבוטח, 
המבוטח ו/או על ידי מי מטעמו, והוא מוותר בזאת על כל טענה שיש לו או שהייתה יכולה להיות  

 או בעקיפין.   לו בקשר לכך, במישרין

 

בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלו הקבועים בפוליסות, יחולו לפי   .11
 בחירת המבוטח הוראות החוק ביחס לאותו נושא. 

 
ת סעיף או חריג "רשלנות רבתי" הסעיף מבוטל בכפוף לכך שאין בביטול  וכולל   ותפוליסההיה ו  .12

   טחת וחובות המבוטח על פי דין.הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המב

 

במידה ובמסגרת התקשרות חוזית כלשהי נכללה הוראה חוזית ו/או מתפרש מכללא, במישרין   .13
ו/או בעקיפין, בדבר קיומן של דרישות ביטוחיות כמפורט כדלקמן, באופן חלקי ו/או מלא כלפי  

 צד אחר, מתחייב המבטח לקיים את הדרישות המפורטות להלן: 

 

 ד האחר בשם המבוטח. הכללת הצ .14

שיפוי הצד האחר ו/או את הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח   .14.1
 ו/או הבאים מטעמו.  

הכללת הצד האחר בשם המבוטח בביטוח ככל ומדובר במשכירים ו/או חברות ניהול   .14.2
ניהול, ואשר כרז בגין מבנים בבעלות אותם משכירים ו/או המ ים בידי אותן חברות 

 הביטוח לגביהם חלה על המבוטח.   חובת

שיפוי הצד האחר היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה, כי הוא נושא בחובות מעביד   .14.3
 כלשהן, כלפי מי מעובדי הצד האחר.  

ויתור על זכות התחלוף כלפי הצד האחר ו/או עובדיו ו/מנהליו ו/או הבאים מטעמו,  .14.4
 ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

והמבטח מוותר על כל  היות הביטוח קודם וראשוני לביטוחי הצד האחר    ציון עובדת  .14.5
 . דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור

מתן הודעה בדבר ביטול ו/או צמצום ו/או שינוי לרעה של תנאי הכיסוי הביטוחי, לצד   .14.6
ד  יום טרם ביצוע הנ"ל )לפי ההתחייבות(, וזאת בכפוף לכך שפרטי הצ  60או    30האחר,  

 האחר יועברו למבטח )לרבות במסגרת אישור ביטוח(. 

 

זכות המבוטחים הנקוב/ים בשם לקבלת שיפוי מאת המבטח )לרבות הוצאות הגנה בהליכים   .15
פליליים( על פי פוליסה זו תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי  

 לעיל. עיף זהעל פי האמור בס
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ומרכזו בנקודה    מטר  500  –הגדרת המונח "אתר" לצורך ביטוח "תשתית" שטח מעגלי שרדיוסו   .16

 .שתבחר על ידי המבוטח
 

פלקל   .17 מבנה,    –סייג  של  כתוצאה מהתמוטטות  הנגרם  נזק  או  אובדן  אינה מכסה  זו  פוליסה 
הפל בשיטת  נבנה  אשר  המבוטח,  ברכוש  בקיום  -הנכלל  יחול  לא  כאמור  החריג  אולם  קל, 

 אים הבאים: התנ
הפל .17.1 עומס  -יציקת  מאמצי  המפעיל  ציוד  כדוגמת  דינמי,  בעומס  מועמסת  אינה  קל 

 מחזוריים )כגון: מכבשים, אולמות ריקודים וכיו"ב(.
על   .17.2 יעלה  לא  לבנייה המקורית, העומס הסטטי המירבי  חיזוקים  הוספת   500לאחר 

  250עלה על  ק"ג/מ"ר. בהיעדר תוספת חיזוקים כאמור, העומס הסטטי המירבי לא י
 ק"ג/מ"ר. 

הנ"ל מותנה בקבלת אישור לכך ממהנדס אזרחי המתמחה בקונסטרוקציה, על יסוד  .17.3
אל בדיקת  ע"י  -דו"ח  או  הישראלי  התקנים  מכון  ע"י  שהוסמכה  מעבדה  של  הרס 

 הטכניון מכון טכנולוגי בישראל.
 

 :  כדלקמן יהיה  החריג  של המחייב  הנוסחטרור",  חריג " מופיע  בה פוליסה בכל .18
 

  באלימות  שימוש  לרבות,  פוליטיים  לצרכים   באלימותשימוש  -משמעו  לעיל  כאמור"טרור"  
 בקשר   או  מטעם   הפועלים  אנשים  או  איש  ידי על  ממנו  חלק  כל  או  הציבור  את  להפחיד  שמטרתו

 .המדינה את העוין  ארגון  עם
 

  אישור  רק,  ידה  על  המוחזקים  השטחיםאו  /ו  ישראל   מדינת  בשטח,  לעיל  כהגדרתו  טרור  לעניין
  כמוגדר  פיצויים  וקרן  רכוש  מס  מנהל  של   או  הביטחון  משרד   של  או  ישראל  משטרת  של   מפורש

-על במישרין  נגרם   הנזק  כי  המאשר,  תיקוניו   כל   על   1961-"אתשכ  פיצויים  וקרן  רכוש   מס  בחוק
 . זה סייג לפי  לנזקים  תביעה לדחיית  עילה ישמש, אלו מפעולות אחתדי י

 

   – תנאי ביטול .19
 

מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור תנאי הפוליסה בדבר זכות ביטול    –  ביטול הביטוח ע"י המבטח
הביטוח ע"י המבטח מכל סיבה שהיא, לא יהיה לביטול על ידי המבטח תוקף אלא ביום ובשעה  

 יום לפני אותו מועד. 90הנקובים בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות  
המבוטח ע"י  הביטוח  לאמור  –  ביטול  בניגוד  כי  ומוצהר  במקרה    מוסכם  הפוליסה  בתנאי  

שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מהביטוחים או כולם תוך תקופת הביטוח, יהיה חייב  
 בתשלום פרמיה לפי חישוב יחסי עבור תקופת הביטוח בפועל. 

 
עבור   .20 שנערכו  ביטוח  באישורי  צוינו  בו  מקרה  בכל  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם  ספק,  הסר  למען 

גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה    המבוטח לטובת גורמי חוץ, 
בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו  

 לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים. 
 

תשלום פיצוי ו/או   המבטח מוותר על זכותו לתחלוף המוענקת לו במפורש או מכללא בעקבות .21
 ולם למבוטח נגד:שיפוי שיש

 ; וגופים הנכללים תחת הגדרת "מבוטח" עירייהנבחרי ציבור של ה, ובדי המבוטח ע  .21.1

 חברות בנות, שלובות וקשורות למבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח;  .21.2

 בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות; .21.3

בתקצוב ותפעול    הנובעים ממעורבות המדינהמדינת ישראל, משרד החינוך בגין נזקים   .21.4
 ; מוסדות חינוך

המקובלים  המבוטח בקשרי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות  גופים הנמצאים עם .21.5
 במקצועם, אין כלפיהם זכות תחלוף; 

פה, במפורש או  גופים אשר המבוטח ויתר על זכותו לתבוע מהם פיצוי בכתב או בעל .21.6
 מכללא. 

 . בכוונת זדון שביטול התחלוף ו/או החזרה בתביעה לא יחול כלפי מי שגרם לנזקכל הנ"ל בתנאי 
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 הדבר לאחראי    ודעוכשי כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק  .22
 על נושא הביטוח אצל המבוטח". 

 
 מובהר כי סכומי הביטוח לרכוש כוללים את מרכיב המע"מ. .23

 

תטופלנה על ידי  ח  תביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוט  - פוליסת אחריות כלפי צד שלישי   .24
הסיכון הערכת  ו/או  סכומן  אם  מטעמו,  מי  ידי  על  ו/או  מסכום    המבוטח  נמוכה  בגינן 

התביעה   שסכומי  ככל  העצמית.  הטיפולכולל  ההשתתפות  ידי    הוצאות  על  טופלו  אשר  בה, 
בסופ עלו  מטעמו  מי  או  סכוםהמבוטח  על  יום  של  העצמית   ו  המבטח    ,ההשתתפות  ישלם 

 .השתתפות העצמית, בכפוף לתנאי הפוליסהה  את הסכומים מעלשלישי למבוטח או לצד 
בהתאם לשיקול  )  תביעות בשנה  10למרות האמור לעיל , רשאי המבוטח להעביר לטיפול המבטח  

 .והנ"ל יטופלו על ידי המבטח (דעתו של המבוטח
 

יובהר כי העלאת טענה כנגד המבוטח על ידי תובע התואמת, על פניה     - משפטי    וייצוג  הגנה .25
הסייגים המפורטים בפוליסה/ות, לא תשלול את זכותו של המבוטח להגנה    אחד או יותר מן 

בכפוף לכך שאם יקבע על ידי בית משפט בפסק דין סופי כי הנסיבות המוחרגות    וייצוג משפטי
 . המבוטח למבטח את הוצאות ההגנה/ייצוג אכן מתקיימות, יחזיר בפוליסה

 
 ר  ו ש י א .26

 חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים .26.1
שתצוין    הכלליים האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט, ולכל הערה

והנוסח   ומבוטלת על ידי המציע בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס, תהיה בטלה  
 . המקורי יהיה הקובע אלא אם ההערה אושרה על ידי הרשות/המבוטח

בכתב,    בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי הרשות הננו מאשרים כי אם תודיע לנו הרשות .26.2
שלשה חדשים    באמצעות פקס. או בהודעה בע"פ על עריכת הביטוחים באמצעותנו תוך

בתאריך שיקבע בהודעה    הביטוח לתוקף  מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה, ייכנס
 .בהתאם לכל תנאי המכרז הזה

 
 
 
 
 
 
 

 __________________    _____________________ 
 חתימת המציע                                תאריך                                
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 "אש מורחב"לביטוח  מפרט   - רשימה 

 
 : המבוטחשם 

 
מונסון    תעיריי "יהוד  בהגדרת  שנכלל  מי  המבוטחוכל  בסעיף  שם  המשותפות  ל  5"  הרחבות 
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל  ות החל

 
 הרכוש המבוטח:

 
,  (כולל גנרטורים(  מבנים מכל סוג ותאור לרבות סככות וצריפים וצמודותיהם לרבות מתקני חוץ

כל  סת, מקוואות, בתי כנ מתקני ספורט ומשחק, לרבות  קיימים,מתקנים פוטו וולטאיים ככל ו
ציוד ומתקנים    תכולת המבנים הנ"ל ומבנים אחרים בהם מנהלים המבוטחים פעילות לרבות

למבנים הנ"ל בכל מקום בשטח מדינת    , בהימצאם מחוץ לעיל  שאינם כלולים ברכוש המתואר  
 .ישראל

 
   ₪ 260,000,000............................................................ .......................בסך  סכום ביטוח

 
 

בשכירות או בחכירה או  ,  ןבפיקדומוחזק על ידם  רכוש המבוטחים ו/או  המצוין לעיל הינו  כל  
או   דין  מכוח  עבורו  אחראים  סי  חוזה שהמבוטחים  מכל  אחרתאו  נזק    , בה  או  אבדן  במקרה 

הג"א  רכוש  גם  במפורש  )כולל  זו  בפוליסה  ופס"חהמבוטחים  מל"ח  מקום    ( ,  בכל  בהימצאו 
 . בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים

 
 :תמוניציפאליו ת וביטוח תשתי

 
לרבות  מכל סוג ותיאור  ת מוניציפאליהביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה תשתית 

כבישים, שבילים, מעברי מים,  )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( גדרות, שערים, מדרכות, 
,  עירייהעצים, צמחים וצמחי נוי שנשתלו ו/או נטעו בידי ה   ,יייעודמקלטים שאינם בשימוש שוטף 

עמודי חשמל וטלפון, עמודי  מתקני חוץ, ספורט, גנים ציבוריים, משטחים, משחקים ומגרשי 
    תקשורת, דלק, גז, חשמל,וביוב   ,מיםחשמל, תאורה ורשתות תת קרקעיות ועל קרקעיות של  

אוטובוס  , תחנות  פרסוםשלטי פסלי חוצות, רמזורים, מכלי אשפה, שלטי הכוונה, תמרורים, 
  מאגרי  יהורהסעה, מתקני חשמל, מתקני תקשורת, מתקני ביוב, מתקני ומאגרי מים, מתקני ט ו

   . מים, גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים
 

 
" שאינו כפוף נזק ראשון"על בסיס  ₪   10,000,000אחריות החברה לפי סעיף זה לא תעלה על 

  לסעיף "ביטוח חסר".
 

 אינו כלול בסכומי הביטוח.זה ערך הרכוש המתואר בסעיף  
 

 
 :  למקרה השתתפות עצמית

 
 למעט:   הראשונים מכל תביעה העומדת לתשלום  ₪  40,000 -שא ב ימבוטח יה

 לאתר. ₪  5,000,000 'מקס ₪   40,000  'מסכום הביטוח, מינ 10%  – רעידת אדמהנזקי 
 .  ₪  250,000מקסימום  ₪  100,000מסכום הנזק , מינימום  5% –נזקי טבע 
₪    ₪250,000  מקסימום  100,000מסכום הנזק , מינימום  5% –לתשתית מוניציפלית נזקי טבע 

 לאירוע.
 

 :"ביטוח חסר "שאינן כפופות לסעיף "נזק ראשון"הרחבות על בסיס 
 הסטנדרטי   האחריות  מגבול תפחת לא ל" הנ  ההרחבות לגבי המבטח אחריות גבול מקרה בכל
 ביט.  בתנאי מצוין שהוא ככל

 
 ₪ לתקופה   2,000,000 -למקרה ו  ₪  1,000,000     :ושוד פריצה .1

     ₪   80,000    גניבה פשוטה: .2
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    ₪ 400,000     : בהעברהרכוש  .3

 ₪   2,000,000    ם:חצרירכוש מחוץ ל .4

 ₪   1,000,000    :   *שיחזור מסמכים .5

 ₪   400,000   : *הכנת תביעהלהוצאות   .6
כאמור, התבצעות לצורך הליך משפטי ו/או בוררות ו/או גישור  )ההגבלה לעיל על בסיס נזק ראשון  אינה חלה על הוצאות 

 בגין תשלום תגמולי הביטוח.( 

 4,000,000   :  *הריסותופיקוח פינוי הוצאות ל .7

 ₪   4,000,000  :*לאחר נזק   הוצאות מיוחדות .8

   הוצאות שכר אדריכלים .9
 4,000,000    :   *רו"ח, מומחים ויועצים

 ₪   1,000,000  :*רשויותעל פי דרישת שיפורים   .10

 150   :ספרים )למעט ספרי קודש( לכל כרך .11

 חפצים אישיים של עובדים   .12
   לאדם  ₪  2,500    :ואורחים  מתנדבים

 ₪   1,000,000    :מדפים התמוטטות .13

 ₪   1,000,000   ושלטים: שבר שמשות .14
 על פי הפוליסה  המכוסיםשלא כתוצאה מהסיכונים האחרים 

 
 ובהריסה רכוש בהקמה  .15

 ₪   4,000,000    )עבודות עד לסך(: 

 פיקוד  ,חשמל לוחות)ב.ס.ח  .16
   ₪  1,000,000    : (ובקרה ושנאים

 ₪ לתקופה  2,000,000 -למקרה ו ₪  1,000,000      :הסיכונים-כל .17

 ₪   100,000    :*כולת מקרריםת .18
 להלן  5כהגדרתו בסעיף  

 ₪   500,000    : *מוצגים ותערוכות .19
 להלן  6  הגדרתו בסעיףכ

 ₪   500,000    *: ציוד מיוחד  .20
 להלן ב  7כהגדרתו בסעיף  

   ₪  000,0002,     התמוטטות: .21

 ₪   00,0004    עצים וצמחי נוי :  .22

 
 

 תנאים מיוחדים 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 
 המבוטח.

 
 

 .  ₪ חטיבת ביניים סביונים ופסגות  51,350,000   -מקסימום לאתר  .1

 חב לכלול גם ו/או בעלי הרכוש". שם המבוטח מור –לעניין רכוש בבעלות אחרים   .2

 למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על נזקי ברק ישירים, כולל גם למוצבה חשמלית ואלקטרונית.  .3

מען הסר ספק, מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים, מיכלי  ל .4
ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון באתרי ה  בהיותם  עירייהמים ומתקנים  , הן 
 באחסון כאמור והן בהיותם מחוץ לאתרי האחסון, בגרירה ו/או במנוחה. 

כמו כן, הפוליסה מורחבת לכסות מלגזות, מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה שאינם בעלי כושר הנעה  
 . עירייהבאתרי ה מאוחסניםעצמי בהיותם 

 בפוליסת "ביט"(:  3.1סעיף  פריצה ושוד )במקום   .5
חצרים מגודרים   פריצה גניבת רכוש מתוך מבנים, מכל סוג ותאור ו/או מתוך מכולות או מתוך

במהלך הגניבה ו/או לאחר   לבד שנשארו סימנים המעידים על שימוש בכוחוב   ,ו/או שמורים
ברשימה בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין   שהחדירה אל המבנים ו/או החצרים המתוארים

מכלליות האמור כולל על ידי שימוש בכרטיסים מגנטיים או   ומבלי לגרוע) במפתחות המבנים  
קודי או  א אלקטרוניים  דרך  כל  ו/או  של  כניסה  בעסקו  הנהוגה  לכניסה  הרשאה  של  חרת 

 החצרים ו/או לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה   ו/או(,  המבוטח
על בסיס    ₪ למקרה   250,000עד לסכום של    ןמכולות עצמ הגניבת מבנים יבילים ו/או     ם.ליהע
ראשון" ל  " נזק  כפוף  המבנהסעיף  שאינו  צמודות  גניבת  וכן  חסר"  מתקנים   או  "בטוח 

ונטילתם, וכן גניבת   המותקנים במבנה או מחוברים לצידו החיצוני של המבנה על ידי פירוקם
 .  מתקני מזוג אויר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים

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

, בשטח הפתוח תחת כיפת השמים  הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא  
 .  או מחסן פתוח  בחצר, סככה

 :ספרים .6
יהיה לספרים  ו, מוסכם ומוצהר כי לצורך קביעת סכומי ביטוח ותשלום תביעות לפי פוליסה ז 

 .לכרך ש"ח 150של  מכל סוג שהוא למעט ספרי תורה וספרי קודש אחרים ערך מוסכם
סכום האמור לכל ספר ויפוצו  ה  המבוטחים יהיו רשאים להוכיח כי נזקם עלה עלמובהר כי  

 .בהתאם

יוחלפו המילים  "(  "נזקים למתקנים חשמליים)  4.2  -הסייגים לחבות המבטח לפרק א', סעיף   .7
השני בפסקה  ברק"  במיליםי "כולל  הסעיף,  של  כתוצאה"  ה  ברשימת    למעט  הנכלל  מסיכון 

 ". הסיכונים המכוסים בפוליסה

 :תכולת מקררים .8
המוחזק  מ לרכוש  קלקול  או  נזק  או  אבדן  מכסה  זו  פוליסה  לפי  הביטוח  כי  ומוצהר  וסכם 

 בקירור מחמת הפסקה פעולת הקירור כתוצאה מן הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

 וצגים ותערוכות: מ .9
אמנות וכו'    מוצגים, חפצי נוי, דברי  מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות

השייכים לאחרים ו/או    המוצגים לציבור בתערוכות המתקיימות מזמן לזמן, לרבות מוצגים
. הרחבה זו לא  כולל פריצה"  הסיכונים  כל", כנגד  עירייהמוצגים לציבור דרך קבע במתקני ה 

 תיגרע מכל כיסוי ספציפי שנערך לציוד .

  :יוד מיוחדצ .10
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות ציוד אלקטרוני, ציוד עיבוד נתונים,  

אור ציוד  נגינה,  רפואי,  -כלי  ציוד  והקלטה(,  וידיאו, מכשירי שמע  )טלוויזיות, מכשירי  קולי 
ציוד משרדי, ציוד צילום, פקסימיליות, מערכת כריזה כולל רמקולים, מסרטות, מקרנות, ציוד  
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" תחת  כל הסיכונים "טלוויזיה, ציוד מעבדות ספרי תורה וספרי קודש אחרים כנגד    להפקות
 . בפוליסה  DICהרבת 

 ציוד נייד ונגררים  .11
 
מים ומתקנים    וסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים, מכלימ

 עירייה. ה ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון באתרים סגורים של 
מכסחות דשא זות,  הפוליסה מורחבת לכסות כלי צ.מ.ה. שאינם בעלי כושר הנעה עצמי מלג

 עירייה.   בהיותם מאוחסנים באתרים סגורים של ה
כמו כן החריג לא יחול על ציוד שאין    .לא יחול על הציוד האמור(  "כלי רכב מנועי")    1.2.4סעיף  

  (,1970  –נוסח חדש תש"ל  )פקודת רכב מנועי    פי  לגביו חובת ביטוח ו/או שלא ניתן לבטחו על
 .ובהח  למעט ציוד שנערך עבורו בפועל ביטוח

המבוטח יהיה    תגמולי הביטוח לגבי כלי רכב יהיו בערכי שיפוי, תגמולי ביטוח לגבי יתר הציוד
 .בערכי כינון

 

 תתווסף מדינת ישראל לשם המבוטח. מוסכם ומוצהר כי לעניין רכוש הג"א מל"ם ופס"ח .12

השלמת   מובהר כי    פיקוד העורף. הנו   ג"א  המוטב לתגמולי ביטוח בקשר למבנים ותכולה של  ה .13
 הציוד תעשה גם ממלאי של צה"ל. 

תורה בכתב ,   עירייהו/או למי שה  עירייהתגמולי הביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו ל  .14
אם קיימת זיקת    עירייהה של העדר זיקת ביטוח של הטח מוותר על כל טענ ב מהולעניין זה  

 ביטוח למי מהגופים הנכללים בהגדרת המבוטח. 

"תשתית"   .15 ביטוח  לצורך  "אתר"  המונח  שרדיוסו    –הגדרת  מעגלי  ומרכזו    500שטח  מטר 
 בנקודה שתבחר בידי המבוטח. 

 : פרויקטים בהם מקצה מפעל הפיס מענקיםבקשר ל .16

למבנים ו/או למתקנים, לרבות צמודותיהם ומערכותיהם, וכל רכוש אחר  לעניין ביטוח   .א
המובא למבנים על ידי המבוטח ו/או עבורו )לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, 
ידי  על  יעשו  ו/או  שנעשו  כאמור  למתקנים  ו/או  למבנים  ותוספת  שיפור  שינוי,  וכל 

עיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי  המבוטח ו/או עבורו, הביטוח יכלול ס
 מפעל הפיס ו/או כלפי מי מהבאים מטעמם. 

הפוליסה תהנה קודמת לכל ביטוח הנערך על ידי מפעל הפיס והמבטח מוותר על כל  .ב
 דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מפעל הפיס.  

ל ידי מי מטעמו  אי קיום תנאי הפוליסות והתניותיהן בתום לב על ידי המבוטח ו/או ע .ג
 פי הפוליסה. -לא יגרע מזכות מפעל הפיס לקבלת שיפוי על

בגין  .ד הביטוח  דמי  תשלום  חובת  חלה  בלבד  המבוטח  על  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
 הפוליסה וחובת הנשיאה בהשתתפות העצמית. 
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה המשולבת לביטוח "אש מורחב ואבדן תוצאתי"  
 מהדורת "ביט  2016"

 

 

 . "מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים" לאחר המילים -מבוא  .א

 

 אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".  –מבוא  .ב
 

 יבוטל.  1.2.2סעיף  .ג
 3.20ליצירות אומנות, יהיה במתכונת "כל הסיכונים" בהתאם לסעיף מובהר כי הכיסוי  

 ". לעיל  7בסעיף לפוליסה והשינויים 
 

המילה "מלגזות" הוחלפה במילים "ציוד שינוע והנפה, לרבות עגורנים, מנופים   – 1.2.4סעיף  .ד
 ומלגזות". 

 
 : 1.2.5סעיף  .ה

 ₪ .  200,000המילה "צמחיה" נמחקה עד   (1

לאחר המילים "בעלי חיים" התווספו המילים "אלא אם הם מהווים מלאי עיסקי של   (2
 המבוטח". 

 
 בסיפא התווספו המילים "ו/או שרכוש המבוטח מצוי בהם".  –)חצרי המבוטח(  1.5סעיף  .ו

 
 

 )סיכון נזקי נוזלים והתבקעות(: 2.6סעיף  .ז

 או אבקה". לאחר המילים "ו/או גזים" התווספו המילים "ו/ – בשורה הראשונה  (1

 לאחר המילים "ו/או הגזים" התווספו המילים "ו/או האבקה".   -בשורה האחרונה  (2

 

 )סיכון תסיסה והתחממות עצמית(:  2.9סעיף  .ח

 " התווספו המילים "או נזק לו". ולאחר המילים "או הידלקות  (1

 המילה "פתאומי" נמחקה.  (2

 

לאחר המילים "של עובד" התווספו המילים "או של   –)סיכון שביתות ופרעות(  2.10.3סעיף  .ט
 כל מועסק אחר". 

 

 בסיפא התווספו המילים "למעט רכוש שניזוק, אך לא נגנב".  –)סיכון נזק בזדון(   2.11סעיף  .י

 
 

 )הרחבת רכוש בבניה, הקמה או הריסה(:  3.4סעיף  .יא

 ה "העברה". לאחר המילה "פירוק" התווספה המיל (1

 לאחר המילים "בחצרים המשמשים" התווספו המילים "או ישמשו".  (2

 ₪".  4,000,000" -₪" נמחק והוחלף ב 2,000,000" (3

 נמחק.  – 3.4.2סעיף  (4

 המילים "שנקבע לכיסוי זה" נמחקו והוחלפו במילים "בו נשא המבטח".  (5

 

 )הרחבת חפצים אישיים(: 3.6סעיף  .יב

לאחר המילים "של עובדי המבוטח" התווספו המילים "ו/או מי שמועסק על ידו ו/או    (1
 דירקטורים ו/או מתנדבים". 

"ביטוח חסר" מהתנאים    5.7סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי  (2
 המיוחדים בפרק א'". 

 

 )הרחבת רכוש רשויות ציבוריות(: 3.7סעיף  . יג
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 התווספו המילים "חברות גז, דלק וכבלים".  אחרי המילים "רשות מקומית(" (1

 אחרי המילה  "לשימושו" התווספו המילים "ו/או לשימוש אחרים בחצריו".  (2

 

 )הרחבת שבר זכוכית(: 3.17סעיף  .יד

 ₪".  400,000" -₪" נמחק והוחלף ב 200,000"  (1

ו/או   (2 בדרגנועים  וזכוכיות  תקרות  "ו/או  המילים  התווספו  מסך  "קירות  המילים  אחרי 
 ת". מעליו

 

 )הרחבת נזק ללוחות חשמל(:  3.18סעיף  .טו

לאחר המילים "נזק ללוחות חשמל" התווספו המילים "לשנאים, ללוחות בקרה וללוחות   (1
 פיקוד".

 בהתאם לסכום הנקוב במפרט לעיל". " -₪" נמחק והוחלף ב 200,000" (2

חל  לאחר הפסקה הראשונה התווסף המשפט  "מודגש במפורש כי הכיסוי על פי הרחבה זו  (3
 גם על הוצאות פירוק, הרכבה ושכירת מתקן חלופי לתקופת תיקון הנזק". 

 

 לאחר "כהגדרתם להלן" יבוא "ושל כל רכוש אחר".  –)הרחבת התמוטטות מבנים(  3.19סעיף  .טז

 

 )הרחבת השלמת "כל הסיכונים"(:  3.20סעיף  .יז

מתאימ (1 בלתי  או  לקויים  עבודה  או  חומרים  תכנון,  שטבעו  נזק  או  "אבדן  ים"  המילים 
 נמחקו.  3.20.1שבסעיף 

 לאחר המילה "הנגרם" התווספה המילה "במישרין".  – 3.20.3סעיף  (2

 נמחקו.   3.20.4המילים "ו/או חשוד שנגרם" שבסעיף  (3

 נמחק.   – 3.20.6סעיף  (4

בסיפא התווסף "עקב טעות בתהליך או עקב פעולה לא תקינה של מערכת   –   3.20.8.1סעיף  (5
 העיבוד". 

 התווספו המילים "מחוץ לחצרי המבוטח". בסיפא   – 3.20.11סעיף  (6
 

הסיפא החל מהמילים "מוסכם בזה"   –)הרחבת השבת סכום הביטוח לקדמותו(     3.21סעיף   . יח
 נמחקה. 

 

 לפרק א' התווספו ההרחבות הבאות:  .יט

 
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  .  3.22

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

 הפוליסה. 
 

ברכוש   . 3.23 האגורים  והתוכנה  הנתונים  שיחזור  הוצאות  גם  לכסות  מורחבת  הפוליסה 
מ  הביטוח  בתקופת  ניזוקו  או  אבדו  אשר  תופעות   -המבוטח  תקשורת;  ליקוי 

באספקת  סדירות  אי  או  כשל  מברק;  נזק  אלקטרומגנטיות,  ו/או  אלקטרוסטטיות 
החשמל כולל שינוי מתח; התקנה או יישום לקוי של תוכנות; נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל  
באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה; וירוסים מכל סוג; הפעלה לקויה. אחריות המבטח 

₪ למקרה )על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף   200,000בלת לסך של  בגין הרחבה זו מוג
"ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק א'(. אין בהרחבה זו בכדי לגרוע    5.7לתנאי  

 מכל כיסוי אחר הקיים במסגרת הפוליסה. 
 

פוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים כתוצאה ה . 3.24
 . ים המכוסים בפוליסה על הרחבותיהמהסיכונ

 
במקרה של נזק או אבדן הן לרכוש המבוטח תחת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח תחת  . 3.25

 הגבוהה מביניהם.  – הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני", תחול השתתפות עצמית אחת  
 

יל, יילקחו לע  3.13  -ו  3.11,  3.7הסכומים המפורטים בסעיפים    –סעיפי ברירה/בחירה   . 3.26
 בחשבון בסכומי הביטוח )לצורך קביעת ביטוח חסר( רק אם המבוטח תובע על פיהם. 
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 )סעיף שומה(:   5.8סעיף  .כ

 ". 15%"  -" נמחק והוחלף ב10%" (1

 המילה "הנמוך" נמחקה והוחלפה במילה "הגבוה". (2
 
 

 –כמפורט להלן   13.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כא
הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק  כל מידע   .  13.17"

 כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 " אחריות כלפי צד שלישי "לביטוח  מפרט   - רשימה 

 
 : שם המבוטח

 
  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחוכל מי שנכלל בהגדרת "יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

      :גבולות אחריות
 

 ₪   9,000,000... .................................................. למקרה
 

  ₪   18,000,000......... .......................................... לתקופה                                    
 
    מבוטח:ה של ויסוקע
 

 בגין כל פעילויות המבוטח, מעשים ו/או מחדלים וזיקתו לנכסים, מקרקעין, ציוד ומתקנים 
, על כל  עירייההחוקית של המבוטח על פי כל דין כ  ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו 

במישרין, ו/או   עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה
החוקית בגין    בעקיפין על ידה, על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה, וכן זיקתה וחבותה

ומקורות מים, ולמען   ת, נחלים וואדיותמקרקעין, נכסים, מבנים, ציוד ומתקנים, אגמים, נהרו
אצטדיונים, אולמות ספורט ומתקני   הסר ספק כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין

מוזיאונים וכיו"ב לרבות  , פארקים ציבוריים, אולמות מופעיםבריכות שחייה, ספורט לסוגיהם, 
  הנכללים בהגדרת "מבוטח"( עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של גופים משפטיים אחרים

 ם(. למעט מוסדות רפואה ובתי חולי
 

 . ₪ למקרה 200,000כל נזק אחר  ,₪ בקשר להצפות מנזק טבע 1,000,000 :השתתפות עצמית
 
 

 רחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. ה
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 

 המבוטח.
 
בוטחו   .1 אשר  לאתרים,  רק  מוגבל  אינו  הביטוחי  הכיסוי  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  למען 

 מורחב". במסגרת הפוליסה לביטוח "אש 

 

למען הסדר הטוב, מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות גם עובדים "פרילנסרים" המועסקים   .2
 ע"י המבוטח באמצעות חשבוניות )היה ולא יחשבו כעובדי המבוטח(. 

 
גופים שהמבוטח התחייב   .3 לשפותם ו/או  בכתב  שם המבוטח מורחב כדי לכלול בני אדם ו/או 

 . טרם קרות מקרה הביטוח  התחייב לכלול אותם כמבוטחים נוספים בפוליסה
 
,  כולל במפורש גם נבחרי הציבור  ,של עובדי המבוטחהחוקית  אחריותם  הפוליסה כוללת את   .4

 מטעמו.ו/או  עבור המבוטח    םעיסוקבשכר, במהלך  ואחרים, בשכר ושלא  חברי מועצת מנהלים  
 
מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה על פי דין של מדינת ישראל בגין   .5

ו/או מי    עירייההמעשה או מחדל של  עקב  מקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זאת שנגרם  
 מטעמה. 

 
את אחריותו החוקית של המבוטח בגין וכלפי אנשים שכירים ו/או  מורחבת לכסות  הפוליסה   .6

מוזמנים ע"י המבוטח והפועלים בשמו ו/או עבורו כגון: מדריכים ומלווים למיניהם,  העצמאיים  
הנ"ל ייחשבו כצד שלישי לגבי פוליסה זו ובתנאי    ובשים, שומרים עם או בלי נשק וכדומה.ח

 יטוח עבורם למוסד לביטוח לאומי. ב- שלא חלה על המבוטח חובת תשלום דמי
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מנהלי בית ספר, מורים, מדריכים, ועדי  ם החוקית של  אחריותאת  מורחבת לכסות  הפוליסה   .7
, לרבות  אצל המבוטח מוסדות חינוך ומוסדות אחריםפעילותם בבגין , סייעות רפואיות, הורים

 הלמודים המקובלות.  מחוץ לשעותאלו הפעילים 
 

 : מתנדבים /)לרבות ילדי גנים (  תלמידים .8

  של   מחדליםאו  /ו  פעולות  בגין  המבוטח  אחריות   את  גם  כוללת   הפוליסה .8.1
 , הפועלים מטעמו ו/או במסגרתו.  מתנדביםתלמידים/ 

  בגינם   המבוטח  של  אחריותו  אשר  שלישי  כצד  ייחשבומתנדבים  תלמידים/  כי  מובהר .8.2
 . זו פוליסה פי על מכוסה

מתנדבים  תלמידים/  של האישית אחריותם את גם במפורש לכלול תורחב הפוליסה .8.3
 .ובכלל זה פרויקט מחויבות אישית  המבוטח עבוראו / ו מטעם בפעילות בהיותם

 
לכסות  הפוליסה   .9 או  מורחבת  המבוטח  ע"י  הנשלחים  אדם  וכל  משלחות  תלמידים,  עובדים, 

ו/או בשיתוף עימו ו/או עובדים ו/או תלמידים וכל אדם הנשלח ע"י המבוטח  מטעמו   נוסעים
 .והשיפוט לכל העולם גבול הטריטוריאליהלמטרה זו הורחב  .לחוץ לארץ

 

וכל עובד של  ,  כל אדם שאינו מופיע ברשימת מקבלי המשכורת של המבוטח יחשב כצד שלישי .10
 המבוטח.  בפועל עבורהמבוטח יחשב כצד שלישי בכל זמן שאינו עובד 

 

את   .11 לכסות  מורחבת  המבוטח  הפוליסה  כל  ן  כמארגהחוקית  אחריות  כולל  קייטנות  ומפעיל 
 המאורגנות בקייטנות.  הפעילויות

 
בשליטה    למען הסר ספק, כלי רכב בחניונים )לרבות רכבי עובדים( לא ייחשב לרכוש בפיקוח ו/או .12

 ו/או בהשגחה של המבוטח. 
 

זו מורחב לכלול ספורטאים וכן מתאמנים בחדר כושר כהגדרתם    שם המבוטח עפ"י פוליסה  .13
בחוק הספורט ובחוק מכוני כושר בגין אחריותם כלפי צד שלישי בעת ו/או בקשר עם פעילותם  

 במכוני כושר בבעלות המבוטח.
 

יום ממועד קבלת דרישת המבוטח,    30המבטח מתחייב להעביר אל המבוטח מעת לעת ותוך   .14
נתונים מלאים אודות תביעות המטופלות תחת ביטוח זה, מהמועד בו נערך הביטוח לראשונה  

 על ידי המבטח ועד למועד הדרישה.  
 

לותם במסגרת  בגין פעי  עירייההפוליסה מורחבת לחול על חבותם של פעילי בתי הכנסת בשטח ה .15
 . כנסתבית ה
 

   -ל לא יחול על פעילות ש (בפוליסה  3.3.1חריג )למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר  .16

 ; תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד .16.1

 .הכנה ואספקה של מזון ומשקה .16.2
 .ובהר כי הפוליסה מכסה אחריות בגין האמור לעילמ

 

 בסייג זה לא יחול לעניין נזקי גוף.האמור  -אחריות מקצועית  3.3.2חריג  .17
 

 :לפרק ההרחבות בפוליסת ביט יתווסף 4.7לסעיף   .18
לרכוש צ"ג    בגין נזקים אשר נגרמו  עירייהמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מכסה את אחריות ה 

ו/או מי    עיירה על ידי ה   כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי נייד לסוגיו במהלך ביצוע עבודות
נזק לרכוש כאמור לעיל, לא תעלה    תה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו, בגיןמטעמה. אחריו

 .כלול בגבולות האחריות הכללים בפוליסה ₪ למקרה אחד. הכיסוי הנ"ל 1,000,000על 
 

 אקסס  פוליסת מבטחי עם פעולה  שיתוף –  מיוחד תנאי

 )שכבה שניה)מוסכם ומוצהר כי אם יודיע המבוטח למבטח כי נערכה עבורו פוליסת אקסס 
 :אזי יחולו התנאים הבאים
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מבטחיישתף    המבטח .1 עם  מלא  באופן  התביעה    פעולה  לניהול  הנוגע  בכל  האקסס  פוליסת 
וישובה התביעה  מסידור  וימנע  הסכמת    וישובה,  ללא  אחריותו  גבול  על  העולים  בסכומים 

 .מראש ומבטחי פוליסת האקסס  המבוטח

אינה   .2 פוליסת האקסס  כי  לו  ידוע  כי   NON CONTRIBUTING      "משתתפת"המבטח מאשר 

POLICY    
 .ראשוני ביחס לפוליסת האקסס הנ"ל וכי הביטוח על פי פוליסה זו הינו ביטוח

 
בנטל החיוב על פי    המבטח מאשר כי הוא מוותר על זכות תביעה ממבטחי פוליסת האקסס לשאת 

 1981  –לחוק חוזה הביטוח ה' תשמ"א  59סעיף 
 
 

 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי"  
 מהדורת "ביט  2016"

 
 

 . "מהותיים""מידע אחר" התווספה המילה:  לאחר המילים -מבוא  .א
 

 אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".  –מבוא  .ב
 

 בסיפא יתווסף  "אלא אם הוסכם אחרת".  –)הגדרת גבולות טריטוריאליים(  2.2סעיף  .ג
 

 בסיפא יתווסף  " אלא אם הוסכם אחרת ".  –( דין)הגדרת  2.3סעיף  .ד
 

המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו   –ט( )הגדרת הוצאות משפ 2.4סעיף  .ה
 במילים "הוצאות סבירות". 

 
 בסיפא  התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך".  –)הגדרת נזק(  2.7.1סעיף  .ו

 
 . )הגדרת נזק(: 2.7.2סעיף  .ז

 המילים "צד שלישי" נמחקו. (1
 במילים "אבדן גרר הנובע מכך".המילים "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו  (2

 
 )האחדת נזקים(:    2.7סעיף  .ח

 המילה "אם" נמחקה.   (1
 המילים "גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים, אזי" נמחקו.   (2
 

 המילים "או בקשר עם" נמחקו.  –  3סעיף  .ט
 

 – )סייג נזק לעובד(  3.1סעיף  .י
 המילים "תוך כדי ו/או עקב" התחלפו במילים "תוך כדי ועקב".  (1
המילים "שהמבוטח אינו חב בתשלום" הוחלפו במילים "שהמבוטח סבר בתום לב   (2

 שאינו".
המילים "וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסה לביטוח חבות   (3

מעבידים" הוחלפו במילים "וזאת בתנאי שהחבות כלפיו אינה מבוטחת בפוליסת חבות 
 מעבידים".  

 
₪   1,000,000המילים  "סייג זה מבוטל עד לגבול אחריות של   בסיפא התווספו – 3.2.2סעיף  .יא

 למקרה. 
 

בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעל כלי הרכב המנועי, ולא על   – 3.2.3סעיף  .יב
 המבוטחים האחרים תחת הפוליסה". 

 
בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי ומפעילי הרכבת, כלי הטיס   – 3.2.4סעיף  . יג

 וכלי השיט המנועי, ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה. 
ג לא יחול על אחריותו של המבוטח בקשר עם הובלות של מטענים בכלי  למען הסר ספק, החרי 
 טיס, רכבת, כלי שיט. 

 ". מובהר במפורש כי חריג זה לא יחול על חבות המבוטח בגין או בקשר עם רחפנים
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 )סייג חבות מוצר(: 3.3.1סעיף  .יד

 אחרי המילה "מוצרים" התווספו "מוחשיים".  (1
בבעלות המבוטח לא ייחשבו כמוצרים שיצאו  בסיפא התווסף "למען הסר ספק, מוצרים (2

 מחזקתו הישירה של המבוטח" 
 

אחרי המילים "לצד שלישי" התווספו המילים "תמורת   –)סייג אחריות מקצועית(  3.3.2סעיף  .טו
 שכ"ט". 

 
 )סייג נושאי משרה(: 3.3.3סעיף  .טז

 המילים "הניתנת לכיסוי" הוחלפו במילה "המכוסה".  (1
 פו המילים "ברת שיפוי". אחרי המילה "הפוליסה" התווס (2
 אחרי המילים "נושאי משרה" התווספו המילים "הנהוגה אצל המבטח".  (3
 

 בסיפא יתווסף "חריג זה לא יחול בחצרי המבוטח".  –)סייג נזק כתוצאה מזיהום(  3.4סעיף  .יז
 

 )סייג נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו(:  3.5סעיף  . יח
פוליסה לביטוח רכוש" התווספו המילים "של  אחרי המילים "תחת  -. 3.5.1סעיף  (1

 המבוטח". 
בניגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם  " –בסיפא התווספה הפסקה הבאה  - 3.5.1סעיף  (2

  25%  -ל של המבוטח וזאת עד ובמקרה של נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטת 
 ₪".  1,000,000  -שבפוליסה, אך לא פחות מאחריות הגבול  מ

 נמחק.  – 3.5.2סעיף  (3
 

   :)חבות חוזית( 3.6סעיף  .יט
 המילה "כל" נמחקה.  (1
 המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".  (2
 בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש"  (3
 

 המילה "ישירה" נמחקה.  –)סייג נזק פיננסי(   3.13סעיף  .כ
 

 )הרחבת נזק בעת שהות זמנית בחו"ל(:   4.1סעיף  .כא
 אחרי המילים "על ידי" התווספו המילים "המבוטח ו/או על ידי"  (1
לאחר המילים "אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים" התווסף "וכן אחריותו כלפי האנשים   (2

 שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".
 נמחקה. הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק"   (3
 

 המילים "גם אם" הוחלפו במילים "למעט אם". –. )הרחבת אחריות צולבת( 4.2סעיף  .כב
 

בסיפא התווסף "אלא אם  –)הרחבת חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה(  4.4סעיף  .כג
 הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה". 

 
הסעיף נמחק והוחלף בנוסח   –ניה ושיפוץ" )הרחבת חבות המבוטח בקשר לעבודות ב 4.5סעיף  .כד

"למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הבא 
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה,  

לו ע"י  הרחבה, שיפור, שיפוץ, התאמה, פירוק, הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות כא
המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. כמו כן, מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י  

המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל, אזי תחול  
פוליסה זו כרובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר  

 כאמור". 
 

אחרי המילים "לרווחת הקהילה" יתווסף "ו/או   –)הרחבת חבות בגין אירועים(  4.6עיף ס .כה
 שהמבוטח נותן להם חסות". 

 
 )הרחבת פגיעה אישית(:4.8סעיף  .כו

 המילים "והטרדה מינית" נמחקו.  (1

 ₪".  1,000,000 - ₪" הוחלו ב 200,000" (2
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 הכיסוי כפוף לתנאים הבאים :   -לעניין הטרדה מינית  (3
המבוטח נקט את כל  הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדה מינית  -

 . 1998 – התשנ"ח 

כיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע או הגיע  ה -
 להסדר פשרה עם צד התביעה

 
הסר   "למען נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא   –)הרחבת מניעת גישה לחצרים(  4.9סעיף  .כז

ה מורחבת לכסות גם מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד סספק מודגש במפורש כי הפולי
שלישי ו/או אובדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש המבוטח ו/או  

 מאירוע בלתי צפוי".  –באחריותו 
 

לאחר המילים "הפועל מטעמו" התווסף "ו/או עבורו    –)הרחבת אחריות שילוחית(  4.10סעיף  .כח
 ו/או בשירותו".  

 
  "בניגוד לאמור בסעיף  –נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא    – )הרעלת מזון(  4.11סעיף  .כט

, מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות הנובעת ממזון  לסייגים  3.3.1
שים ע"י המבוטח ו/או מטעמו, וכן חבות המבוטח ומשקאות לרבות אריזותיהם , המוג

 ". הנובעת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו
 

לאחר "וקבלני משנה ועובדיהם" התווסף "אלא   -)הרחבה לחסות עובדי המבוטח(   4.12סעיף  .ל
 אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה". 

 
   -  )הרחבת ויתור על תחלוף(  4.13סעיף  .לא

אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  (1
 האמור עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי". 

 של כל הנ"ל". " התווספו המילים "אחרי המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם (2
 

התווסף "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על   ""וקבלני משנהלאחר  - 4.14סעיף  .לב
 קבלנים ו/או קבלני משנה". 

 

  –)הרחבת כלי נשק(  4.15סעיף  .לג

 המילים "ובאישור המבוטח" נמחקו. (1

בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם   (2
תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על  למחזיק בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר 

 כך".
 

   –הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים( ) 4.16סעיף  .לד
התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים  4.16.3לסייג  .1

 ו/או קבלני משנה". 
 ₪ למקרה".   ₪400,000 למקרה" הוחלפו במילים " 200,000המילים " .2

 
 הרחבות התווספו הסעיפים הבאים:  לפרק ה . לה

 
הוצאות מנע שיוצאו ע"י צד ג' בעקבות אירוע בלתי למען הסר ספק, מודגש במפורש כי  .4.17

ידית וממשית לרכוש או לגוף צד ג' לא ייחשבו  יצפוי אצל המבוטח והמהווה סכנה מ 
 כנזק כספי טהור לעניין פוליסה זו.  

 
לסייגים לחבות    3.3.1למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" כאמור בסעיף  .4.18

המבטח אינו חל על נכסים אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלותו 
 ו/או חזקתו ו/או שימושו של אחר.

 
ה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח הפוליס .4.19

  עובדיושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח, בגין מקרה  , מנהליו,  המבוטח

 ביטוח הנגרם בעת פעילותו בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. 
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היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה  .4.20

קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור  
 והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.

 
ה לקבלת שיפוי מאת  זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליס .4.21

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

 
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  .4.22

איחור    הודעה ו/או-האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי 
בהגשת תביעה, 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 ביטוח שנערכו   .4.23
עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות  

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

 
למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח   .4.24

 בקשר עם פעולות הובלה, פריקה וטעינה. 
 

אינם בבעלות המבוטח  למען הסר ספק, מובהר במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר ש .4.25
הנמצאים 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. 

 
במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח   .4.26

ימים מראש   30המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות על המקרה, על  
 טרם התשלום.  

 
למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות גם תביעות המוסד ביטוח  .4.27

לאומי כלפי המבוטח במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע 
 בפועל ע"י מעסיק אחר. 

 
התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין   –)תנאי תשלום לשיעורין(  5.1.2סעיף  . לו

 הצדדים". 
 

 המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקו.– 5.1.7סעיף  .לז
 

   -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא   –  - 5.4.2סעיף  . לח
 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. 

יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  הביטול 
ו/או  המבטח. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח  

לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל של המבטח התחייבות  נכללהבהם שיעבוד 
שצוינה כמועד  אחר תום התקופה כאמור, לבכפוף למתן הודעה ההתחייבות, תבוטל הפוליסה 

 . ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד
 הביטוח היחסיים." -בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 
המילה "לו" הוחלפה במילים   –)הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  5.6.1סעיף  .לט

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 

 המילים "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו.  – 5.7סעיף  .מ
 

 המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר". – 5.8סעיף  .מא
 

המילים "בנוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית"   –)תנאי השתתפות עצמית(  5.9סעיף  .מב
 הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
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המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו   –)תנאי זכות קיזוז( 5.10סעיף  .מג

 ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
 

המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם   - אי טיפול בתביעות()תנ  5.11.3סעיף  .מד
המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך  

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

 
הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח  -)תנאי מבוטח ראשי( 5.13עיף ס .מה

 ראשי" נמחקה. 
 

 בסיפא התווסף "למעט אם צוין אחרת בדפי הרשימה".  – 5.15סעיף  .מו
 

 – כמפורט להלן  5.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .מז
ח רק כשייוודע הדבר  כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוט .  5.17"  

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. " 
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 לביטוח חבות המעבידים  מפרט   - רשימה 
 

 : שם המבוטח
 

  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחוכל מי שנכלל בהגדרת "יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

 של  ועיסוק
    מבוטח:ה
 

 פעילויות המבוטח, מעשים ו/או מחדלים וזיקתו לנכסים, מקרקעין, ציוד ומתקנים בגין כל 
, על כל  עירייהומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כ 

במישרין, ו/או   עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה
החוקית בגין    די עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה, וכן זיקתה וחבותהבעקיפין על ידה, על י

ומקורות מים, ולמען   מקרקעין, נכסים, מבנים, ציוד ומתקנים, אגמים, נהרות, נחלים וואדיות
אצטדיונים, אולמות ספורט ומתקני   הסר ספק כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין

מוזיאונים וכיו"ב לרבות  , פארקים ציבוריים, אולמות מופעיםבריכות שחייה, ספורט לסוגיהם, 
  הנכללים בהגדרת "מבוטח"( עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של גופים משפטיים אחרים

 ם(. למעט מוסדות רפואה ובתי חולי
 
 

      גבולות אחריות:
 

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

  ₪   20,000,000......... .......................................... לתקופה                                    
 

 השתתפות 
 ₪ (  20,000)מחלה מקצועית ₪  10,000     :למקרה עצמית

   
 בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין  סקים  ועהכל עובדי המבוטח     העובדים:

 בעיסוקו של המבוטח.                                          
 

   שכר עבודה שנתי
     ₪ 60,000,000     :(משוער)
 
 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 

 המבוטח.
 
 

 תנאים מיוחדים: 

שכורתם מאשר   פוליסה מכסה גם עובדים המועסקים על ידי המבוטח על פי חוזים מיוחדיםה .1
שכרם את  משלם  אינו  המבוטח  אשר  ו/או  אחרים,  ע"י  זרים משתלמת  עובדים  ו/או    ו/או 

 . ומשולם ביטוח לאומי בגינם  עירייהפנסיונרים המקבלים שכר מה

ועבור המבוטח בפעולות שונות .2   מכוסים עפ"י   ,מתנדבים מחו"ל ומהארץ המועסקים מטעם 
 לגביהם.  חוק הביטוח הלאומי חל ככל והפוליסה, 

סה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח כלפי פנסיונרים המועסקים על ידי המבוטח  הפולי .3
 תמורת שכר.  
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ידי .4 על  המתבצעים  סוג  מכל  חקירה  הליכי  ותכלול  תורחב  פליליים  הליכים  רשות    הגדרת 
   .מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה

עם בקשר  וטכני  משפטי  יעוץ  עבור  הוצאות  ותכלול  תורחב  משפט  הוצאות  חקירת    הגדרת 
   .תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת

העבודה    המבוטח מצהיר כי שכר העבודה הרשום בדף הרשימה הוא, למיטב הערכתו, שכר .5
תקופת הביטוח    הנכון לשנת הביטוח השוטפת, ולפיכך לא תעשה התאמת שכר עבודה בסוף 

 .השוטפת  והפרמיה המשולמת היא הפרמיה הסופית בגין תקופת הביטוח

 : מענקים הפיס מפעל  מקצה בהם רויקטיםלפ בקשר .6

  תאונת  קרות  לעניין,  ונטען  היה  מטעם  מיאו  /ו  הפיס  מפעל  את  לשפות  מורחב  הביטוח 6.1
  מעביד   בחובות  נושאים  מטעמו  מיאו  /ו  הפיס  מפעל  כי,  כלשהי  מקצועית  מחלהאו  / ו  עבודה
 . המבוטח מעובדיה מי כלפי כלשהן

תהנה קודמת לכל ביטוח הנערך על ידי מפעל הפיס והמבטח מוותר על כל דרישה    הפוליסה 6.2
 ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מפעל הפיס.  

קיום תנאי הפוליסות והתניותיהן בתום לב על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעמו לא    אי 6.3
 פי הפוליסה.  -יגרע מזכות מפעל הפיס לקבלת שיפוי על

  הפוליסה  בגין  הביטוח  דמי  תשלום  חובת  חלה  בלבד  המבוטח  על  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 6.4
 . העצמית  בהשתתפות הנשיאה  וחובת

 

 
 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות מעבידים"  

 מהדורת "ביט  2016"
 

 
 . "מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים" לאחר המילים -מבוא  .א
 
אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו   –מבוא  .ב

 לפוליסה". 
 

בסיפא יתווסף  "למעט אם לא הוסכם   –)הגדרת גבולות טריטוריאליים(  2.1סעיף  .ג
 אחרת". 

 
המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו   –)הגדרת הוצאות משפט(  2.3סעיף  .ד

 במילים "הוצאות סבירות". 
 

 "דיני מדינת ישראל". -הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא   –)הגדרת חוק(  2.5סעיף  .ה
 

הנובע  בסיפא  התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר  –( מקרה הביטוח)הגדרת  2.6סעיף  .ו
 ".מכך

 
 –)סייג חבות חוזית(   3.1סעיף  .ז

 המילה "כל" נמחקה.  (1
 המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".  (2
 . בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש" (3

 
 לה "ובהסתמכו" הוחלפה במילים "או בהסתמכו". המי –)סייג ביטוח לאומי(  3.2.1סעיף  .ח
 
 נמחק.  –)סייג ביטוח לאומי(  3.2.2סעיף  .ט
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המילים "או    –)סייג פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי(  3.3סעיף  .י
 שעשוי היה להשתלם" נמחקו.

 
 נמחק.  –)חריג קרינה ושדות אלקטרומגנטיים(  3.8סעיף  .יא

 
בסיפא התווספו המילים  "סייג זה   - )סייג כלי רכב מנועי ותאונת דרכים( 3.9.2סעיף  .יב

 . "₪ למקרה 1,000,000מבוטל עד לגבול אחריות של 
 
הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק מובהר"  –)הרחבה שהות זמנית בחו"ל(  4.1סעיף  . יג

 נמחקה. 
 

 נמחק.  –)הרחבת עובדים על פי חוזים מיוחדים(  4.2.1סעיף  .יד
 

המילים "או שעשוי היה להשתלם"   –)הרחבת עובדים על פי חוזים מיוחדים(  4.2.1סעיף  .טו
 נמחקה. 

 
 המילה "ועקב" הוחלפה במילים "ו/או עקב".  –)הרחבת חבות של עובד(  4.4סעיף  .טז

 
  –)הרחבת כלי נשק(   4.5סעיף  .יז

 מבוטח" נמחקו. המילים "באישור ה (1

בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע   (2
אם למחזיק בנשק לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח  

 לא ידע על כך". 

 

   –)הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלנים/ קבלני משנה ו/או עובדיהם(  4.6סעיף  . יח

 ת" התווסף "המבוטח". לאחר המילים "המכסה חבו  (1
"היה וקיים ביטוח כזה אזי הכיסוי תחת  אחרי המילים "עובדים אלה" התווסף  (2

 פוליסה זו תהיה שיורי ו/או עודף לאותו ביטוח". 
 

בסיפא התווסף "במקרה כזה   –)הרחבת עובדים תושבי השטחים המוחזקים(  4.7סעיף  .יט
 מבוטל".  3.2סייג  

 
 –)הרחבת פגיעה אישית(  4.10סעיף  .כ

 המילים "והטרדה מינית" נמחקו.  (1
 ₪".  1,000,000 - ₪" הוחלו ב 200,000" (2
 הכיסוי כפוף לתנאים הבאים :   -לעניין הטרדה מינית  (3
המבוטח נקט את כל  הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדה   (4

 . 1998  –מינית התשנ"ח 
אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע או הגיע  הכיסוי כאמור לא יחול על   (5

 להסדר פשרה עם צד התביעה
 

   -)הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהלתיים(  4.11סעיף  .כא
התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול    בסיפא - 4.11.3סעיף  (1

 גם על קבלנים ו/או קבלני משנה". 
 ₪ להליך".  400,000חלפו במילים "₪ להליך" הו 200,000המילים " (2

 
 – )הרחבת ויתור על תחלוף(  4.12סעיף  .כב

אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים   (1
"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדיו, מנהליו,  

 עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי". 
אחרי המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם" התווספו   (2

 ל הנ"ל". המילים "של כ
 

   –לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן  .כג
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הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של   (1
של כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  והמבוטח  

נהליו, עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של  מהאמור עובדי המבוטח, 
המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור  

 בעיסוקו של המבוטח.
 

ב מקרה ביטוח אשר  פי פוליסה זו, עק- מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על (2
לדעת  המבטח הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת  

ביטוח זה  לראשונה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות  
 לשפות את המבוטח  בגין מקרה הביטוח כאמור, בתנאי כי: 

i.  ה  במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביע
 בגין מקרה הביטוח כאמור.  

ii.   המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד
לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד  

 תחילת תקופת הביטוח.  
- האמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא היתה מבוטחת על (3

אינו קיים יותר או שהפך לחדל פירעון במשך  די מבטח כלשהו או שהמבטח י
 פי פוליסה זו." - התקופה שקדמה לתקופת הביטוח על

 
היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו   (4

יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר  
טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר  כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או 

 כאמור. 
 

זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי   (5
מאת המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי  

 לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה. 
 
 

ל הודעה  במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיב (6
מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות   

 ימים מראש טרם התשלום.  30
 

לא יחול לעניין תביעה העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח   3.9.1 האמור בסעיף (7
על ידי "קרנית" בעקבות פגיעה גופנית שנגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר  

הג ברכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו, בתנאי כי המבוטח  רישיון נהיגה של הנו
לא ידע עובדת היעדר הרישיון של הנוהג כאמור. אחריות המבטח עלפי הרחבה זו  

 ₪ למקרה ביטוח אחד.   1,000,000מוגבלת לסך של 
 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   (8
הודעה  -תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי מכלליות האמור הפרת 

ו/או איחור בהגשת תביעה, 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 ביטוח   (9

יות הנמוכים מגבולות  שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות אחר
האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח  
 אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.  

 
התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת  –)תנאי תשלום לשיעורין(  5.1.2סעיף  .כד

 בין הצדדים". 
 

 המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקו. – 5.1.8סעיף  .כה
 

   -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – )תנאי ביטול הביטוח( 5.4.2סעיף  .כו
 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.  (1
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הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת   (2
מבטח. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום  ההודעה ע"י ה

לבטל הביטוח  של המבטח התחייבות  נכללהבהם ו/או שיעבוד על אישורי ביטוח 
בכפוף למתן  רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה 

שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או  אחר תום התקופה הודעה כאמור, ל
 . דבסעיף שיעבו

הביטוח  -בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי (3
 היחסיים." 

 
המילה "לו" הוחלפה    –הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות( תנאי ) 5.6.1סעיף  .כז

 במילים "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 

  –)תנאי הודעה  על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת(  5.7סעיף  .כח
 המילים "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו. 

 
המילה "מיד" הוחלפה במילים  –)תנאי העברת מסמכים מהמבוטח למבטח(  5.8סעיף  .כט

 "תוך זמן סביר". 
 

בהשתתפות עצמית"   המילים "בנוסף, המבוטח יישא –)תנאי השתתפות עצמית( 5.9סעיף  .ל
 הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".

 
המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת"   –)תנאי זכות קיזוז( 5.10סעיף  .לא

 נמחקו ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 
 

"יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המילים   - )תנאי טיפול בתביעות( 5.11.3סעיף  .לב
המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה 
כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו  

 ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי". 
 

הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   -)תנאי מבוטח ראשי(  5.13סעיף  .לג
 ראשי" נמחקה. 

 
בסיפא התווסף "אלא אם צוין אחרת בדפי   –)תנאי דין וסעיף שיפוט( 5.15סעיף  .לד

 הרשימה". 

 

 נמחק.  –)תנאי התאמת שכר לתקופה קודמת( 5.16סעיף  . לה

 

 – כמפורט להלן  5.18לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  . לו

הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק  כל מידע   .  5.18 (1
 כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. 
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 "אחריות מקצועית" עם הרחבה  לביטוח  מפרט   - שימה ר
 " חבות המוצר"ל

 
 : שם המבוטח

 
  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחוכל מי שנכלל בהגדרת "יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

     :מבוטחה של  ועיסוק
 

שונים המועסקים על ידי המבוטח ו/או  וע חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין בעלי מקצ
את המפורטים מטה, הנובעת ו/או   הכוללים בין השאר(  4ק "בהתאם לס)על ידי הפועלים מטעמו 

ו/או מחדלים של בעלי המקצוע הנ"ל ו/או זיקה לנכסים, למקרקעין,   בקשר עם ו/או בגין מעשים
כל דין    ולמתקנים, ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי  לציוד

ותפקידים מכל סוג ותאור    ילויותכרשות מקומית, בגין ו/או בקשר עם עיסוקיה, פעולותיה, וכן פע
 :בעלי המקצוע הנ"ל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המבוצעים על ידי 

,  פקחים,  ממוני בטיחות, מהנדסים,  אירועים מנהלי, במות נהלי רואי חשבון,  , גזברי העירייה .1
, ממונה על  1לרבות פיקוח ואכיפה, שיטור עירוני ופיקוח תנועה, אחראים על הטרדה מינית 

ים המועסקים כעובדים משפטיצים יועחשמלאים,  ,  נים, תברואיםוטרינר ביטוחי הרשות 
  נחשים י, לוכד יםמדביר מגשרים, עובדי מחלקה טכנית,  , פסיכולוגים,שכירים של המבוטח

פיזיותרפיסטים,   ריפוי בעיסוק, מצילים, התעמלות, מאמני כושר, , מדריכי ספורט, וזוחלים
עורכי דין, מגשרים מתנדבים שהינם , ועובדי רווחה  עובדים סוציאלייםרת, קלינאי תקשו

ממונים על בטיחות בתעבורה, יועץ בטיחות, פקיד היערות   ,העירייה ימבקר  עו"ד מגשרים, 
מחייב   ובדים אחרים של הרשות המפעילים ידע מקצועי ספציפי אחר שעיסוקםע ו  העירוני

 .רישוי על פי דיןהסמכה או 
הרשות בגין עבודתם של  הפוליסה מורחבת לכסות את האחריות השילוחית ו/או הישירה של .2

 .הרשות נותני שירותים מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי
או מחדל רשלני,   הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח בגין מעשה .3

 רים במהלך עיסוקםרפואה אח טעות או השמטה של רופאים, אחיות, חובשים ועובדי
הפוליסה איננה מכסה אחריות המבוטחים בגין    במקצועם עבור הרשות. מובהר בזאת כי

חולים וכן לא אחריות בגין פעילות המתבצעת במסגרת קופות  פעילות המתבצעת בבתי 
חלב   ו/או שירותי רפואה של מדינת ישראל ו/או מוסדות רפואה לרבות טיפות ,החולים

 . ישראל  ון באם ובילד אשר מופעלות על ידי מדינתותחנות טיפול ואבח 
עורכי דין בפנסיה ) או שאינם פעילים כעו"ד( המתנדבים במסגרת פעילות שי"ל ומרכז גישור   .4

 הפועלים בעיר. 
מובהר בזאת כי הפוליסה מורחבת לכסות גם את אחריותם האישית של הנ"ל בעת פעילותם  

 עבור העירייה בלבד. 
 מטעם העירייה. ו/או ים במסגרת התנדבותם עבור חבות אישית של מתנדב  .5
 
 

 :חבות המוצר

 
 :הכיסוי ביחס לממונה על הטרדה מינית יהיה בהתאם לתנאים שלהלן 1
 מעסיק הכיסוי הביטוחי יחול רק אם נקט המבוטח או בעל התפקיד בצעדים שעל  . 1

 1998 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח )ב(   7 -)א( ו  7לנקוט לפי סעיפים 
 הכיסוי בגין חבות בקשר עם הטרדה מינית כאמור לא יחול כלפי המבוטח ו/או בעל  2

 תפקיד אשר נטען לגביו כי הטריד מינית או התנכל כאמור, אלא אם זוכה מהאישום 
 שנפתח נגדו בעקבות תלונה נסגר ללא הגשת כתבבדבר הטרדה מינית או שהתיק 

 אישום או שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 מודגש, כי הכיסוי לא יחול במקרה בו המבוטח הגיע להסכם פשרה בקשר עם

 .ההטרדה או ההתנכלות כאמור
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לתנאים הכללים( ועל   5ו של המבוטח )סעיף  בעיסוק   כהגדרתםחבות המבוטח בגין מוצרים פגומים  
 . 1981פי חוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א 

 
 

   ת:גבולות אחריו
     

   ולתקופת ביטוח   מקרה₪ ל 4,000,000 –ביטוח "אחריות מקצועית"  
  
   

   ולתקופת ביטוח   מקרה₪ ל 4,000,000 –הרחבה לביטוח "חבות המוצר" 
 
 

 השתתפות עצמית 
₪   ₪250,000 ונזקי טבע  100,000למעט בגין אספקת מים  ₪   50,000        :למקרה

  
 

 .  01.04.1995       תקופה למפרע:
 

   טריטוריאלייםגבולות 
 גבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, אלא אם נאמר אחרת בפוליסה.       : דין ושיפוט

 
 

 
 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 
 המבוטח.

 
 המבוטחת בנפרד.  יחול עבור הוועדה המקומית לתכנון הבניה לא  הכיסוי מובהר כי 
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 מקצועית  אחריות  לביטוח  פוליסה

 
 
 

 הכלולים   במפרט  או  ברשימה  הנקובים  הביטוח  דמי  לתשלום  התחייבות  תמורת   כי  מעידה  זו  פוליסה
 בזה

  לידי,  ברשימה נקוב ששמו המבוטח ידי על"( הרשימה " - להלן)
 
 
 
 

 ( המבטח להלן) מ"בע  לביטוח  חברה ________   
 
 
 
 

 : ש לכך בכפוף הביטוח מקרה בשל הדין פי  על המבוטח של אחריותו בגין המבוטח את המבטח ישפה
 
 .הביטוח תקופת בתוך לראשונה נגדו הוגשה המבוטח נגד התביעה .
 
  הביטוח  לתקופת  הקודמת  בתקופה,  ברשימה  צויין  אם  או  הביטוח  תקופת  בתוך  ארע  הביטוח  מקרה .

 (.רטרואקטיבי כיסוי להלן) הרטרואקטיבי התאריך לפני לא אך
 
ב/ו  המוחזקים  השטחים   או/ו  ישראל  מדינת  בשטח  ארע  הביטוח  מקרה .  האוטונומיה   שטחיאו 

 , אלא אם צוין אחרת בדפי הרשימה.הפלסטינית
 
 
 

 אחריות  גבולות
 

 :על   תעלה לא המבטח אחריות
  מקרה   מאותו  הנובעות  תביעות  למספר  או  אחת  לתביעה  האחריות  כגבול  ברשימה  הנקוב  הסכום .

 .ביטוח
 . זו פוליסה לפי התביעות לכל האחריות  כגבול ברשימה הנקוב הסכום .
 
 
 

  למבטח   שהוגש  אחר  חליפי  מסמך  כל  או/ו   ביטוח  הצעת  סמך  על  המבטח  ידי  על  הוצאה  זו  פוליסה
 . זו מפוליסה נפרד בלתי חלק והמהווים
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 הגדרות
 זו  פוליסה  למטרת

 
 
 

,  טעות,  ברשלנות  שמקורם  שנטען  או  שמקורם  טעות  או  מקצועית  חובה  הפר :  הביטוח מקרה
 המפורטים   ידו  משלח  או  מקצועו  במסגרת,  המבוטח  של  השמטה  או  מחדל

אחריותו זו  פוליסה  לפי  הביטוח  ניתן  עבורם  ואשר  ברשימה גם  זה  ובכלל   ,
מודגש  מטעמו.  מי  ע"י  לעיל  כאמור  חובה  הפר  בגין  המבוטח  של  השילוחית 

 במפורש כי הכיסוי חל גם על אובדן גרר הנובע מכך.
 
 

 .דיו כל : דין
 
 

  מועצת   חברי,  מניות  בעלי,  מנהלים,  שותפים:  כולל,  ברשימה  נקוב  ששמו  המבוטח : המבוטח
 .המבוטח של בשרותו שנמצא אדם וכל עובדים, המנהלים

 
 

  או   מקצועית  לישכה,  מקצועי  גוף  במסגרת  המאוגד במקצוע  עוסק  והמבוטח  היה :  העיסוק
  של   למקצועו  ביחס  עיסוק   ותחומי  התנהגות  כללי  הקובע   אחר  סטטוטורי  גוף  כל

 כל   על  גם,  ברשימה  לאמור  בנוסף  זו  פוליסה  פי  על   הכסוי  יחול  אזי,  המבוטח
 או   המקצועי  האיגוד  הנחית  פי  על  לעסוק  המבוטח  רשאי  בהן  הפעילות  תחומי

 . לעיל כאמור הסטטוטורי הגוף או המקצועית הלשכה
 
 

 מידע   או  דרישה  מכתב,  תובענה,  תביעה  כתב  היתר  בין  יכלול  תביעה  המונח : תביעה
 קרות   על  הודעה  או  הביטוח   מקרה  קרות  בדבר  המבוטח  ידי  על  כלשהו  ממקור

 . המבוטח כנגד לתביעה בעקבותיו להביא  שעלול רועיא
 
 

,  הסופית   לערכאה  עד משפטיים  הליכים  בניהול  הכרוכות  הסבירות  ההוצאות  כל :  משפטיות  הוצאות
  פוליסה  לפי  המכוסים  האחריות  לגבולות  בנוסף  שהינן,  הפוליסה  לתנאי  בהתאם

 שכר ,  פרוטוקולים  העתק,  מסמכים  ביול  דמי,  אגרות,  הדין  עורך  ט"שכ  לרבות,  זו
 '. וכד מומחים טרחת שכר, עדים טרחת

 
 

  המבטח   ידי  על  שישולם  הפיצוי  סכום   מתוך  המבוטח  שא יי  בו   הראשוני   הסכום :  עצמית השתתפות
  לפי   ות/והמכוסה  אחת  מקורית  מסיבה  הנובעות  תביעות   מספר  או  תביעה  עקב

 . זו פוליסה
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 המבטח  לחבות סייגים
 
 

 
 :בגין - לפוליסה  בתוספות או/ו בהרחבות אחרת הוסכם אם אלא - אחראי יהיה לא המבטח

 
  באימון מעילה , ביודעין מסמכות חריגה, הונאה, תרמית, פשע, פלילי זדון ממעשה הנובעת תביעה .1

  כללי   מנהל  אוששמו נקוב ברשימה    המבוטח  של  השותפים  מן  אחד  ידי  על  שנעשה  במתכוון  ומעשה
 .ששמו נקוב ברשימה המבוטח של

 
ששמו נקוב ברשימה    המבוטח  של  מהשותפים  אחד  ואשר  הביטוח  תחילת  למועד  שקדם  אירוע  כל .2

  זה   מקרה  כי,  הביטוח  הצעת  הגשת  בעת  ידעששמו נקוב ברשימה    המבוטח  של  הכללי  המנהל  או
 הסכמתו   אישר  והמבטח  למבטח  בכתב  כך  על  נמסר  אם  אלא,  תביעה  להגשת  עילה  לשמש  עלול

 . מכך הנובעת חבות בגין המבוטח את לשפות
 
  חבלה   פעולות,  איבה  פעולת ,  זר  אויב  פעולת,  פלישה,  מלחמה   ידי  על  במישרין  שנגרמה  כלשהי  חבות .3

 השמדה  או  החרמה,  חוקית  בלתי  שלטון  תפישת,  מרד,  מהפכה,  מרידה,  אזרחים  מלחמת,  וטרור
 .ציבורית רשות או ממשלה ידי על

  באלימות   שימוש  לרבות,  פוליטיים  לצרכים  באלימות  שימוש  משמעו  -"  טרור "  זה  סייג  לעניין
 עם   בקשר  או  מטעם  הפועלים  אנשים  או  איש  ידי  על  ממנו  חלק  כל  או  הציבור  את  להפחיד  שמטרתו

 .המדינה את העוין ארגון
  של  או  הביטחון   משרד   של  או  ישראל  משטרת   של  מפורש  אישור   רק,  לעיל  כהגדרתו"  טרור"  לעניין
 המאשר ,  תיקוניו  כל  על  1961  פיצויים  וקרן   רכוש  מס  בחוק  כמוגדר  פיצויים   וקרן   רכוש  מס  מנהל

 . טרור לנזקי תביעה לדחיית עילה ישמש, טרור פעולת י"ע במישרין נגרם הנזק כי
 

 האחריות   או  ההתחייבות  כן  אם אלא, חוזה  לפי עצמו על  מקבל  שהמבוטח  אחריות  או  התחייבות .4
 . אישית ערבות, כזה חוזה בהעדר גם עליו מוטלים היו

 
 .אקטיבי-רדיו זיהום או גרעיני ביקוע, מייננת קרינה .5

אקטיביים במעבדות מחקר  -חריג זה לא יחול על שימוש בקרני רנטגן ועל שימוש בחומרים רדיו
 ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה.  

 
 
  ושטחי  המוחזקים  השטחים,  ישראל  למדינת  מחוץ  שנגרם  ביטוח  ממקרה  הנובעת  תביעה .6

 ., אלא אם צוין אחרת בדפי הרשימההפלסטינית האוטונומיה
 
 . תאונתי  אירוע  ידי  על  נגרמו  אם  אלא   קרקע   של   או/ו  מים  של  או/ו  אויר  של  זיהום  בגין  כלשהי  חבות .7
 
 אחריות לביטוח פוליסה פי-על והמכוסה "משרה  נושא"כ  המבוטח  של  מעיסוקו  הנובעת  חבות  כל .8

 . משרה נושאי
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 הרחבות 
 
 

  או  ממעשיו  הנובעת  המבוטח  של  אחריותו   את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסהמודגש במפורש כי   .1
מטעמו של המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,   הפועל  גוף  או  אדם  כל   של  מחדליו

  אוו/  נציגוו/או כ  מורשוכ  ו/או  כסוכנוכל אדם או גוף שנמצא בשירותו של המבוטח ו/או הפועל  
 . וז פוליסה פי על הכסוי ניתן בגינו העיסוק במסגרת המבוטח של כוחו מיופהכ
 

 מסמכות  חריגה .2
 

 יצוג   מסמכות  לב  בתום  מחריגה  הנובעת  חבות  בגין  המבוטח  את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה
 . המבוטח של עיסוקו במהלך אחר ידי על לו שהוקנתה

 
 מסמכים אבדן .3

 
  מסמכים   אבדן  בגין  המבוטח  של  אחריותו   את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה  כי  במפורש  מודגש

 . אחרים מידע ואמצעי
 

 דיבה  וצאתה .4
 

  נגדו   תביעות  בגין  המבוטח  של  אחריותו  את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה  כי   במפורש  מודגש
 השמצה  או/וו/או פגיעה בפרטיות    דיבה  הוצאת  או/ו  הרע  לשון  או/ו  רע  שם  מהוצאת  הנובעות

 .שהיא צורה בכל
 

 נכנסים שותפים .5
 

 תביעה  בגין", מבוטח" ה אצל" שותף"כ המוגדר  אדם כל לשפות מורחב זו פוליסה לפי הביטוח
 בפוליסה   המוגדר  מהעיסוק  הנובע  ביטוח  מקרה  בשל  הביטוח  תקופת  במשך   נגדו  שתוגש

 לאחריות  וקודם  מפורש  בתנאי,  זאת ".  מבוטח "כ  הצטרפותו  בטרם   שנעשה,  ובהרחבותיה
 . חבות אותה את המכסה אחר ביטוח כל קיים לא כי זו הרחבה פי  על המבטח

 השותף  היה,  למבוטח"  שותף"ה  של  הצטרפותו  שקודם   בכך  מותנה  זו   הרחבה  פי  על  הכסוי
 על  יעלה לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבול. המקצועית חבות לביטוח בפוליסה מכוסה

 מוגשת  בגינו"  הביטוח  מקרה"  קרות  ביום"  שותף"ה  של  בפוליסה  מכוסה  שהיה   האחריות  גבול
 הרטרואקטיבית  התקופה  לפני  תהיה  לא  נכנס  לשותף  הרטרואקטיבית  התקופה,  התביעה
 . זו בפוליסה

 
 למבטח   שינתנו  המפורשות  להוראות  בהתאם  ורק  אך  תעשה  זו  הרחבה  פי  על  הכסוי  הפעלת
 . הרשימה בדף נקוב ששמם, המבוטח מטעם האנשים מאחד

 
 יוצאים  שותפים .6

 
  של   תוקפו  במשך"  מבוטח"ל  שותף להיות  שחדל  אדם  כל  לשפות  מורחב  זו  פוליסה  לפי  הביטוח

 ביטוח   מקרה  בשל  הביטוח  תקופת  במשך  נגדו  שתוגש  תביעה  כל  בגין,  תחילתו  לפני  או  זה  ביטוח
 ". מבוטח"ל שותף היותו בעת שנעשה, ובהרחבותיה בפוליסה המוגדר מהעיסוק הנובע

 
 

 גילוי  תקופת .7
 

 נגד  תוגשנהש  תביעות בגין  המבוטח  את  לשפות  מורחב  זה  ביטוח  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם
  בוטלה   הפוליסה  אם   בין )  הביטוח  תקופת תום  לאחר  חודשים   12  של  תקופה  במשך  המבוטח

 חבות  אותה  את  המכסה  אחר  ביטוח כל  קיים  לא  כי   מפורש  בתנאי זאת(,  חודשה  לא  אם   ובין
 הביטוח   תקופת  תום  לפני  שעילתם  אירועים  על  ורק  אך יחול  זו  הרחבה  פי  על  הכיסוי  וכי

 המקורית 
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 פליליים בהליכים הגנה .8
 

 באופן   פליליים  בהליכים  משפטית  להגנה  הוצאות  בגין  המבוטח  את  לשפות  מורחבת  הפוליסה
 עורך,  מעובדיו  מי  לרשות  או/ו  המבוטח  לרשות  יעמיד,  חשבונו  על ,  המבטח :  כדלקמן  ובהיקף

 ביטוח  מקרה  בעקבות,  מהם  מי  נגד  שיוגשו ,  פליליים  בהליכים  משפטית  הגנה  מתן  לשם   דין
או בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח אך לא    זו  פוליסה  של  הביטוח  בתקופת  שאירע  מכוסה

 .לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה
 לשם  דין  עורך  מעובדיו  מי  לרשות  או/ו  המבוטח  לרשות  יעמיד,  חשבונו  על,  המבטח,  כן  כמו

  שיוטל   דין   גזר  או/ו  דין  הכרעת  על,  האפשרית  הסופית  לערכאה  עד  בו   וייצוגם  ערעור  הגשת
 . הערעור בהוצאות גם וישא פליליים בהליכים עליהם

 המבוטח  רשאי,  המבטח  לרשותו  שהעמיד  הדין   עורך  של  בשירותיו  מעוניין  אינו   והמבוטח  היה
 הטרחה  בשכר  המבוטח  את  המבטח  ישפה,  כזה  במקרה.  בחירתו  פי  על  דין  לעורך  לפנות

 .  המבטח אחריות לגבול  בכפוף ל"הנ כל, המבוטח ידי על ששולמו ההגנה ובהוצאות
  ההליכים  בתום  הערעור  הוצאות  או/ו  ההגנה   והוצאות  הטרחה  שכר   את  ישלם  המבטח

   או הפליליים
 . העניין לפי  הכל, הערעור

 
 : זו הרחבה לעניין ת ו ר ד ג ה
 

 כתב   מוגשנפתחת חקירה פלילית, לרבות הליכים בהם    בהם  הליכים :פליליים הליכים
,  מוות  סיבת  חקירת  ו/או  מטעמה  או  ישראל   מדינת  ידי  על  אישום

  ביטוח  מקרה   בעקבות  מעובדיו  מי  או  המבוטח  נגד  המוגשים
  . זו פוליסה לפי המבוטח

 
  העתקת ,  מסמכים  ביול  דמי,  אגרות,  טרחה  שכר (: ערעור  כולל) הגנה הוצאות

  ידי   על  שיקבע  כפי   מומחים  ושכר   עדים   שכר,  פרוטוקולים
  הפלילי   הדין  בסדרי  לקבוע  בהתאם  או  המשפט  בית

על   ערעור  כולל  פליליים  בהליכים  הגנה  בעבור  הנדרשים 
אך   הדין,   עונש   תשלום  או  פיצוי,  קנס  כל  למעטפסק 

 .הדין בגזר המוטלים
 

 - עורכי  לשכת  בכללי  הקבוע  משפטיים  הליכים  לניהול  דין  עורך  טרחת  שכר : טרחה שכר
  שכר   של  מינימאלי  תעריף  כללי  או,  2000  -התש"ס  (  המינימאלי  התעריף)  הדין

 . לעת  מעת יחייב שהחוק כפי הדין עורכי טרחת
 

 :זו להרחבה סייגים
 :באם כלשהו בתשלום לשאת או  משפטית להגנה דין עורך להעמיד חייב יהיה לא המבטח

 . בפוליסה מפורשות המוחרג  אירוע בגין הינם המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב. 1
( במחדל  ובין  במעשה  בין)  פעל  בו  אירוע  בגין  הינם  המוות  סיבת  חקירת  או/ו  האישום  כתב.  2

 .ביטוח למקרה לגרום כוונה מתוך  מעובדיו מי או המבוטח
 

 המקרים    כ"ולסה  למקרה₪    400,000  על  יעלו  לא  זו  הרחבה   פי  על  המבטח  אחריות  גבולות
 . הביטוח בתקופת

 
 . המבוטח של מטעמו הפועלים כל של האישית חבותם את לכסות  מורחבת פוליסה .9
 

  כל  על הפוליסה פי-על הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או מאדם יותר כולל המבוטח שם אם .10
 על ,זו  פוליסה בלבד שמו  על הוצאה כאילו (צולבת אחריות)  בנפרד המבוטח מיחידי אחד

 ,האחרים המבוטחים  של בקיומם תלויה-ובלתי נפרדת כשהיא ,והוראותיה סייגיה ,תנאיה
 האחריות גבולות   על תעלה  לא יחד המבוטח יחידי כל את לשפות המבטח של אחריותו אולם

 . ברשימה הנקובים
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מודגש במפורש כי הסכמי בוררות הקיימים בין המבוטח לצדדים שלישיים לא יגרעו מהיקף  .11
 הכיסוי על פי הפוליסה ולא יפטרו את המבטח מחבותו. 

 
 היפר חובת סודיות  .12

 מוסכם ומוצהר בזב כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח 
 בגין תביעות נגדו המוגשת נגדו הנובעות מהיפר חובת סודיות. 

 
 מירמה ואי יושר  .13

מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח הנובעת 
רבות מי שמועסק או היה מועסק על ידו, בקשר עם מכל מעשה או מחדל של כל אדם, ל

מעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, מעילה או מעילה באימון,  
 כוונת זדון וכד'. 

 לרשימת הסייגים של פוליסה זו.  1אין בהרחבה זו בכדי לשנות האמור בסעיף 
 

או גוף משפטי שהמבוטח התחייב  מוצהר בזה ומוסכם כי הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם  .14
בכתב לפני קרות מקרה הביטוח לבטח את חבותו בביטוח "אחריות מקצועית" בגין עבודה 

אותה ביצע המבוטח עבורו ו/או שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב 
וקו של לשפותו, וזאת בגין פעילות הנעשית ע"י המבוטח עבור אותו אדם או גוף בקשר לעיס

 המבוטח כמוגדר ברשימה.
 

 האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, בפוליסה מהמבוטחים מי ידי על הביטוח תנאי קיום אי .15
, תביעה בהגשת איחור או/ו הודעה-אי או/ו כלשהי חובה קיום  אי או/ו הפוליסה תנאי הפרת

 . הפוליסה פי על שיפוי או/ו לפיצוי האחרים המבוטחים של מזכותם יפקיע לא
 

  קודם יהיה ידו על הנערך הביטוח כי הביטוח מקרה קרות לפני  בכתב התחייב והמבוטח היה .16
 מוותר והמבטח כאמור האחר לביטוח כקודמת זו פוליסה תיחשב אזי, כלשהו אחר לביטוח

 .כאמור האחר הביטוח שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על
 

 המבטח מאת שיפוי לקבלת לפוליסה שבכותרת המבוטח בשם ים/הנקוב ים/המבוטח זכות .17
 האמור פי על לשיפוי הזכאי משפטי גוף או/ו אדם כל של לזכותו קודמת תהיה תמיד

 . לפוליסה בהרחבות
 

  עבור שנערכו  ביטוח באישורי צוינו  בו מקרה בכל כי בזה ומוצהר מוסכם,  ספק הסר למען .18
 יהיה לא,  בפוליסות האחריות מגבולות הנמוכים אחריות גבולות, חוץ גורמי לטובת המבוטח

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

 
במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על  .19

ימים מראש טרם  30 לפחות הודעה בדואר רשום למבוטחהמקרה, על המבטח לשלוח 
 . התשלום
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 הפוליסה   תנאי
 
 

 נזק  מקרה על הודעה .1
 

 להוות   העלול,  ביטוח  מקרה  קרות  על  לו  מהיוודע  סביר  זמן  תוך,  למבטח  להודיע  המבוטח  על
 מקרה   על  המבוטח  של  ידיעה  תחשב,  תאגיד  הינו  המבוטח  באם.  זו   פוליסה  פי-על  לתביעה  עילה

 . ששמו נקוב ברשימה המבוטח אצל הביטוח נושא על לאחראי שנודע מרגע, ל"כנ הביטוח
 

 הודעות   למתן כתובת .2
 

   – למבוטח הודעות
 .לו הידוע האחרון מענו לפי תינתן, לפוליסה  הקשור בכל למבוטח המבטח של הודעה

 
   - למבטח הודעות
 או , לפוליסה בכותרת המצוין, הראשי משרדו במען למבטח תינתן למבטח המבוטח של הודעה

 . לזמן מזמן(, בכלל אם) בכתב המבטח הודיע עליו, בישראל אחר מען בכל
 

 הליכים  על הודעה .3
 

 חקירה  הליכי  על  או  נגדו   שהוגש   אישום   כתב  על,  האפשרי  בהקדם,  למבטח  יודיע  המבוטח
 שעומדת   או  נגדו  המתנהלת  אחרת  חקירה  כל  על  או  מוות  סיבות  חקירת  על  או  משטרתית

  באם.  זו  פוליסה  י"עפ   תביעה  תיתכן  בגינו   אשר,  ביטוח  מקרה  כל  עם  בקשר  נגדו  להתנהל
 שנודעו   מרגע,  לעיל  המנויים  העניינים  על  המבוטח  של  ידיעה  תחשב ,  תאגיד  הינו  המבוטח
 . המבוטח אצל הביטוח נושא על לאחראי

 
 למבטח מהמבוטח מסמכים העברת .4

 
 או ,  דיון  על  והודעה  צו,  לדין  הזמנה,  מכתב  כל,  מקבלתם  סביר  זמן  תוך,  למבטח  יעביר  המבוטח

 .הביטוח- מקרה קרות עקב פיצויים-תביעת עם בקשר, כלשהו הליך
 

 הודאה  איסור .5
 

 יינתנו  ולא  יעשו  לא  כלשהו  פיצוי  או  התחייבות,  הבטחה,  הצעה,  ADMISSION))  הודאה  שום
 חלות   זה  סעיף  הוראות  אין.  המבטח  של  ובכתב  מראש  הסכמתו  בלי,  מטעמו  או  המבוטח  י"ע

  על   וכן,  דרישתו  לפי,  דין  כל  י"עפ   מוסמך   גורם  לכל  או  במשטרה  התאונה  עובדות  מסירת  על
 . פלילי  במשפט עדות מתן

 
 מהותי  בעניין שינוי .6
 
, מהותי  בעניין   שינוי  כל,  הביטוח  תקופת  במשך ,  בכתב  יגלהששמו נקוב ברשימה    המבוטח .א

 המבטח   יהיה,  כזה  שינוי  למבטח  המבוטח  גילה  לא;  כך  על  לו  שנודע  מעת  סביר  זמן  בתוך
 .החוק הוראות פי-על חבותו היקף את להקטין  או הפוליסה את לבטל רשאי

 
  אחר כתוב במידע מופיע או הביטוח-בהצעת הוצגה לגביו ששאלה עניין הינו מהותי עניין .ב

  סביר מבטח על להשפיע כדי  בו ויש, הביטוח עריכת לצורך המבוטח י"ע  למבטח שהועבר
  .שבו בתנאים לכרותו או בכלל הביטוח חוזה  לכרות האם ממש של השפעה
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 בתביעות  טיפול .7
 

 בשם   ולנהל  לידיו  ליטול,  דעתו-שיקול  לפי  רשאי  יהיה,  הפוליסה  י"עפ  בחבותו  המבטח  הכיר .א
 בשם  ולקבל  לתבוע  וכן  תביעה  כל  של  יישובה   או  תביעה  כל   כלפי  ההגנה  את  המבוטח
 לניהול  בנוגע  מוחלט  דעת-שיקול  יהיה  למבטח.  נזק-דמי,  השתתפות,  פיצוי,  שיפוי  המבוטח

  שיש  המידע  כל  את  לו  למסור  המבוטח  ועל  תביעה  כל  לישוב   או  לסידור  בנוגע  או   הליכים  כל
  עם  יחד .  זה  בסעיף  הנדונים   העניינים  עם   בקשר  ממנו  שתידרש  עזרה  כל  לו  ולהושיט  לו

 שלא   כך  התביעה  את   ולנהל  המבוטח  עם  בתיאום  לפעול  מתחייב  המבטח  כי  מוסכם,  זאת
 ובשמירת שלו במוניטין, המסחריים בקשריו התחשבות ותוך המבוטח של זכויותיו ייפגעו

 . נזק לו לגרום או הטוב בשמו לפגוע שלא בכדי וזאת מעסקו המתחייבת הסודיות
 
  תאום   תוך  והמבוטח  המבטח  יפעלו   המבטח  של  האחריות  מגבולות  חורג  התביעה  וסך  היה .ב

 באופן  ההגנה  בניהול  להשתתף  זכות  למבוטח  תנתן  האמור  בכלליות  לגרוע  ומבלי,  הדדי
 . פעיל

 
 אחריות  בגבול סכום תשלום .8

 
 ומתן   משא  או  הליכים  ניהול  כדי  תוך  או  לפני  המבטח  רשאי  לעיל   8  בסעיף  האמור  אף  על

 גבולות   או  גבול  סכום  את  למבוטח  לשלם,  תביעות  של  סדרה  או  תביעה  כל  עם  בקשר,  לפשרה
- תגמולי  בתור  שולמו  שכבר   סכומים  או  סכום   כל  ממנו  שנוכה  לאחר,  המתאימים  האחריות

 פטור   ויהיה  כאלו  תביעות  או  תביעה  על  והפיקוח  הניהול  על  המבטח  יוותר  כזה  ובמקרה,  ביטוח
 .אליהן או אליה בקשר נוספת אחריות מכל

 
 כפל  ביטוח .9
 

 כך  על  יודיע,  חופפות  לתקופות  אחד  ממבטח  יותר  אצל  אחד  סיכון  בפני  אחריות  בוטחה
 . עליו לו שנודע לאחר או הכפל ביטוח שנעשה לאחר סביר זמן בתוך למבטח המבוטח

 
 אחרים ודמים הביטוח- דמי תשלום .10
 
 . למבטח המבוטח בין שהוסכמו  ובשיעורים במועדים המבוטח י"ע ישולמו הביטוח דמי .א
 
 ריבית-הפרשי  שבפיגור  הסכום  ישא,  במועדו  למבטח  מהמבוטח  המגיע  כלשהו  סכום   שולם  לא .ב

-בלתי  וכחלק,  שבפיגור  הסכום  של   סילוקו  בעת  למבטח  ישולמו  אשר,  הפיגור  תקופת  עבור
 ממנו נפרד

 
, לשלמו  מהמבוטח  דרש  שהמבטח  לאחר  יום   15  תוך,  כאמור,  שבפיגור  כלשהו   סכום  שולם  לא .ג

  הסכום   אם.נוספים  ימים  21  כעבור  יתבטל  הביטוח   כי  בכתב  למבוטח  להודיע  המבטח  רשאי
 המבוטח   מחובת  לגרוע  כדי  זה  סעיף  פי-על   הביטוח  בביטול  אין.  כן  לפני  יסולק  לא  שבפיגור

. המבטח  הוצאות  לרבות,  האמור  לביטול  שעד  לתקופה  המתייחס  שבפיגור  הסכום  את  לסלק
 שקרה   ביטוח  מקרה  בגין  הפוליסה  י"עפ   התביעה  בזכויות  יפגע  לא,  כאמור,  הביטוח  ביטול
 .הביטוח לביטול קודם

 
 והצמדה  הביטוח תגמולי .11
 

 של  בדולר  למבוטח  המגיעים  הביטוח  תגמולי  יחושבו,  זו  פוליסה  פי- על  המכוסה  נזק  בקרות .א
 לידי  בפועל  התשלום  במועד   החל  ישראל  בבנק  הדולר  של  היציג   לשער  בהתאם  ב"ארה

 של   היציג  לשער  בהתאם  הם  אף  יחושבו  העצמית  ההשתתפות  דמי.  השלישי  הצד  או  המבוטח
 .  ל"הנ במועד ישראל בבנק הדולר

 
 לצרכן  המחירים  מדד  שבין  ליחס  בהתאם  יוצמדו  הם,  בשקלים  נקובים   האחריות  גבולות  אם .ב

 לפני   סמוך  שיפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לבין  הביטוח  תקופת  תחילת  לפני  סמוך  שפורסם
 ליחס   בהתאם  יוצמדו  בשקלים  הנקובים  העצמית  ההשתתפות  דמי.  התביעה  תשלום  מועד
 סמוך  שפורסם  המדד  לבין  הביטוח  תקופת  תחילת  לפני  סמוך  שפורסם,  האמור  המדד  שבין
 . העצמית ההשתתפות תשלום לפני
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 הקיזוז  זכות .12
 

 סכום  כל  הביטוח  מקרה  בקרות  למבוטח   המגיעים  הביטוח  מתגמולי  לקזז  רשאי  המבטח
 . בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו למבטח חייב שהמבוטח

 
 הביטוח  תקופת הארכת .13

 
 במפורש  תינתן  אשר ,  המבטח  של  בכתב  הסכמה  טעונה,  הפוליסה פי  על  הביטוח   של  הארכה  כל

 . זו למטרה
 

 הפוליסה  ביטול .14
 
 נקב   בו   מהמועד  יחול  הביטול;  למבטח  בכתב   בהודעה  זו  פוליסה  לבטל  רשאי  המבוטח .א

 היה לעיל האמור אף על.  המבטח  י"ע ההודעה  קבלת  תאריך  לפני  לא  אך,  בהודעתו  המבוטח
 רק הביטוח לבטל התחייבות  ישנה בהם  ביטוח אישורי על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח

 המצוינת התקופה תום לאחר רק הפוליסה  תבוטל ,ההתחייבות למקבל מראש הודעה לאחר
 .אישור באותו

 . היחסיים הביטוח-דמי את לעצמו המבטח ישאיר המבוטח דרישת פי על בביטול
 
 המבטח  יהיה, בפוליסה כלשהי אחרת הוראה י"עפ או דין" עפ ,  המבטח מזכויות  לגרוע מבלי .ב

 כך  על  שהודעה  ובלבד,  הביטוח  תקופת   תום  לפני,  שהיא  עת  בכל   הביטוח  את  לבטל  רשאי
, הביטוח  ביטול.  הביטוח  יתבטל  בו  התאריך   לפני  יום  60  לפחות  בכתב  למבוטח  תימסר
  לביטול   קודם  שאירע  ביטוח  מקרה  בגין  הפוליסה  י"עפ   התביעה  בזכויות  יפגע  לא,  כאמור

 .כאמור, הביטוח
 
 אינה   לביטול  והעילה  המוסכמת  הביטוח  תקופת  תום  לפני  החוזה  את  יבטל  המבטח  אם .ג

  הסכום  את  למבוטח  המבטח  ישלם,  המבטח  את  להונות  ניסה  או   החוזה  את  הפר  שהמבוטח
 תום עד שנותרה לתקופה יחסית, הביטול ביום  ביטוח סוג לאותו דומה ממבוטח דורש שהיה

 . המוסכמת הביטוח תקופת
 

 חלוף ת על ויתור .15
 

 של  לשיפוי זכות כל למבטח תעבור ,זו פוליסה פי-על תביעה עקב תשלום של מקרה בכל
  כל  כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב המבטח אך ,אחר גוף או אדם כל כלפי המבוטח

 האמור   מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  ,מטעמו הפועל או המבוטח של בשירותו הנמצא אדם
  חברי,  המבוטח  של  מניותיו  בעלי  כלפי  וכן,  משרה  נושאי,  בחוזה  עובדים,  מנהליו,  עובדיו

 להפעיל  שלא  מתחייב  גם  המבטח.   ל"הנ  כל  של  משפחותיהם  בני  כלפי  וכן  המבוטח  דירקטוריון
 בכתב   המבוטח  התחייב  הביטוח  מקרה  לקרות  קודם  אשר  גוף  או  אדם  כל  כלפי  כזו  זכות  כל

  לא   הויתור  אולם ,לשפותו  שהתחייב  או  לטובתו  תחלוף  זכות על ויתור  יכללו  ביטוחיו  כי  כלפיו
 .זדון בכוונת לנזק שגרם מי לטובת יחול

 
 מקרה   קרות  לפני,  שהמבוטח  כך  עקב  תפגע  לא  זו  פוליסה  פי  על  שיפוי  לקבלת  המבוטח  זכות

, לשפותו  בכתב  שהתחייב  או/ו  כלשהו  גוף  או/ו  אדם  כלפי  תביעה זכות  על  בכתב  ויתר,  הביטוח
 אותו   כלפי  תחלוף  זכות  למבטח  להיות  הייתה  עשויה  התחייבות  או  ויתור  אותו  אלמלא  אשר
 .גוף או אדם

 
 על   לאחראי  הדבר   עכשיווד  רק  המבוטח  לידיעת  הגיע  כי  ייחשב  זו  בפוליסה  הקשור  מידע  כל .16

 . המבוטח אצל הביטוח נושא
 

 החוק  תחולת .17
 

  שיתחייב  ככל  זו  לפוליסה  הקשור  בכל  תחולנה  -1981א"התשמ  הביטוח  חוזה  חוק-הוראות
 . המבוטח לטובת  זו בפוליסה אחרת הותנה כן אם אלא, העניין י"עפ 
 
 

 **************************** 
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות המוצר"  
 מהדורת "ביט  2016"

 
 

 
 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.
 
 

 . מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים" לאחר המילים"  -מבוא לפוליסה  .א
 

 ה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה". אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליס –מבוא  .ב
 

 . )הגדרת גבולות טריטוריאליים(:2.2סעיף  .ג
לא נכלל בגבולות הטריטוריאליים לצורך פוליסה זו"    Aהמשפט "למען הסר ספק, שטח  (1

 נמחק. 
 בסיפא התווסף המשפט הבא: "הנ"ל יחול למעט אם הוסכם אחרת".  (2
 

   :)הגדרת המוצר( 2.4סעיף  .ד
והוחלפו במילים "של מוצר  המילים "של המוצר, בתחום הפעילות של המבוטח" נמחקו (1

 . בקשר עם עיסוקו של המבוטח"
 אחרי המילים "ו/או משווק" התווסף "ו/או ספק ו/או מוכר". (2
לאחר המילים "או מיכל של המוצר" התווסף "ו/או פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או   (3

 ו שירות".טיפול ו/או תיקון של המוצר ו/א
 הסיפא החל מהמילים "במידה שפעילות" נמחקה.  (4
 

המילים "הוצאות משפט סבירות" נמחקו והוחלפו   –)הגדרת הוצאות משפט(  2.5סעיף  .ה
 במילים "הוצאות סבירות". 

 
 בסיפא התווספו המילים "ולרבות אובדן גרר הנובע מכך".  – (הגדרת נזק). 2.7.1סעיף  .ו

 
לים "שהינו תוצאה ישירה שלהם" נמחקו והוחלפו במילים  המי –)הגדרת נזק(  2.7.2סעיף  .ז

 "הנובע מכך". 
 

 המילים "למספר תובעים" נמחקו.     –)האחדת נזקים(  2.7סעיף  .כב
 

 )הגדרת תביעה(:   2.8סעיף  .ח
המילים "במידה שנמסרה" נמחקו והוחלפו במילים "אם תימסר במהלך תקופת   (1

 הביטוח". 
 והוחלפו במילים "העלולות להביא לתביעה". המילים "לגרום נזק" נמחקו  (2
 המילים "ופירוט המועדים והאירועים הרלבנטיים" נמחקו. (3
 המילים "בצירוף פירוט הנסיבות והסיבות שבגינן יש לצפות לתביעה" הוכנסו לסוגריים. (4

 
 נמחקו המילים "או בקשר עם".  –)סייגים(  3סעיף  .ט

 
 )חבות חוזית(:   3.2סעיף  .כג

 המילה "כל" נמחקה.  (1
 המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".  (2
 בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש"  (3
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נמחקו המילים "ו/או יובא ו/או   – )סייג יצור שלא על פי חוק, תקנה או כללים(  3.3סעיף  .י
 שווק" וכן המילה "מי". 

 
 נמחקה המילה "מי".  – ייג מוצר פגום( )ס 3.4סעיף  .יא

 
המילים "עקב פגם במוצרים" נמחקו והוחלפו  –)סייג אי התאמת המוצר לייעודו(  3.5סעיף  .יב

 במילים "על ידי המוצרים".
 

 : 3.6.1סעיף  . יג
 המילה "בין" נמחקה.  (1
 המילים "או ע"י צד שלישי" נמחקו.  (2
 

 : 3.6.2סעיף  .יד
 המילה "בין" נמחקה.  (1
 צד שלישי" נמחקו. המילים "או ע"י  (2

 
 בסיפא התווספה הפסקה הבאה:  – 3.6.3סעיף  .טו

"מובהר בזאת במפורש כי "נזק למוצר עצמו" כמשמעותו בסעיף זה הינו נזק לרכיב  
הפגום עצמו, וסעיף זה יחול רק לגבי הרכיב הפגום עצמו ולא יחול לגבי נזק שנגרם  

ר נבע מהרכיב הפגום  לרכיבים אחרים של המוצר אשר נפגעו ע"י מקרה הביטוח אש
 או הנגרם על ידו." 

 
 בסיפא התווספו המילים "למעט אם הנ"ל הוא בתחום עיסוקו של המבוטח".  – 3.9סעיף  .טז

 
 )סייג ידיעה קודמת(:  3.11סעיף  .יז

 המילים "או היה עליו לדעת" נמחקו.  (1
המילים "מי מהנהלת המבוטח" הוחלפו במילים "האחראי על נושא הביטוח אצל   (2

 המבוטח". 
 

 נוסח הסייג נמחק והוחלף בנוסח הבא:  – 3.16סעיף  . יח
 "נזק ע"י מוצרים שבידיעת המבוטח מיועדים להרכבה למבנה או למערכות של כלי טיס". 

 
 המילה "ישירה" נמחקה.  –)סייג נזק פיננסי טהור( 3.19סעיף  .יט

 
 נמחק והחולף בנוסח הבא:   – חודשים(  12)הרחבת תקופת גילוי   4.2סעיף  .כ

"מוסכם ומוצהר בזה כי ביטוח זה מורחב לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגד  
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )בין אם הפוליסה בוטלה   12המבוטח במשך תקופה של  

קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות   ובין אם לא חודשה(, זאת בתנאי מפורש כי לא
בגין מוצרים שנמכרו או שווקו עד למועד הביטול או  וכי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק 

 . "אי החידוש
 

 המילים "גם אם" נמחקו והוחלפו במילים "למעט אם". –)הרחבת אחריות צולבת(  4.3סעיף  .כא
 

 יכים מנהליים(: )הרחבת הגנה בהליכים פליליים והל 4.4סעיף  .כב
התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני   3לסייג  .6

 משנה". 
 ₪ להליך".  ₪400,000 להליך" הוחלפו במילים " 200,000המילים " .7

 
 ₪".  600,000" -₪ הוחלף ב  200,000" –)הרחבת פגיעה אישית(  4.5סעיף  .כג

 
המילים "אם נרשמו ברשימה כי הרחבה זו נרכשה  –)הרחבת עבודות שנמסרו(  4.6סעיף  .כד

 ובתוקף, ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו. 
 

 לפרק ההרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן: .כה
 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הגבלת הכיסוי לתחום הגבולות   .4.7
המבוטח הנובעת ממוצר אשר יוצא  חלה רק לעניין חבות והדין הטריטוריאליים  
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ע"י המבוטח במישרין מחוץ לתחום הגבולות הטריטוריאליים, ואינה חלה על  
חבות הנובעת ממוצר שהועבר מחוץ לתחום הגבולות הטריטוריאליים שלא ע"י  

 המבוטח. 
 

הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של   .4.8
ק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  המבוטח ושל כל אדם המועס

האמור עובדי המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של  
המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור  

 בעיסוקו של המבוטח.
 

יום אחרי תקופת   60מוסכם ומוצהר בזה כי אם במשך תקופת הביטוח או עד   .4.9
הביטוח, יחדל המבוטח לעסוק בעיסוק המוגדר בפוליסה, הזכות בידו לפנות  

שנים, וזאת   7למבטח בדרישה להאריך את תקופת הביטוח לתקופה נוספת של 
על מנת לכסות תביעות שתוגשנה נגדו במשך התקופה המוארכת בגין מקרה  
סוק  ביטוח כהגדרתו בפוליסה, וזאת גם אם הנזק קרה אחרי שהמבוטח חדל לע

בעיסוקו.  המבטח חייב להאריך את תקופת הביטוח כאמור לעיל, וזאת בכפוף  
  7להתחייבותו של המבוטח לשלם פרמיה חד פעמית )עבור מלוא תקופת  

 מהפרמיה השנתית האחרונה.  170%השנים( בשיעור של  
 

היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על   .4.10
קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח  ידו יהיה 

האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח  
 האחר כאמור. 

 
זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי   .4.11

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

 
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   .4.12

- מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי 
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים  

 שיפוי על פי הפוליסה. לפיצוי ו/או 
 

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח   .4.13
שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות אחריות הנמוכים מגבולות  

האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של  
ו לביטוח מכוח אותו אישור  המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספ 

 ביטוחים. 
 

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה   .4.14
מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  

 ימים מראש טרם התשלום.  30
 

כם אחרת בין  התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סו –)תנאי תשלום לשיעורין(  5.2.2סעיף  .כו
 הצדדים". 

 
 נמחקו.  "הקשורות בגביית החוב שבפיגור המילים "וכן את הוצאות המבטח – 5.2.7סעיף  .כז

 
   -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא   –  )תנאי ביטול הביטוח( 5.5.2סעיף  .טו

 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. 
א לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך ל

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

ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד  
 ולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד. ביט

 הביטוח היחסיים." -בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי
 

 המילה "לו" הוחלפה במילים "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".  – 5.7.1סעיף  .טז
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המילים   –)תנאי הודעה על הליכים פליליים או הליכים מנהלתיים או חקירה אחרת(   5.8סעיף  .יז

 "למי מהנהלת המבוטח או" נמחקו. 
 

המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך   –)תנאי העברת מסמכים מהמבוטח למבטח(  5.9סעיף  . יח
 זמן סביר".

 
תפות עצמית"  המילים "בנוסף, המבוטח יישא בהשת  –)תנאי השתתפות עצמית(  5.10סעיף  .יט

 הוחלפו במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
 

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו   –)תנאי זכות הקיזוז(  5.11סעיף  .כ
 ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".

 
המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם   -)תנאי טיפול בתביעות(   5.12.3סעיף  .כא

המבוטח כדי" הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך  
שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו  

 . ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי"
 

 נמחק.   –)תנאי קיום הוראות בטיחות(  5.13סעיף  .כב
 

הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה   -)תנאי מבוטח ראשי בפוליסה(   5.15סעיף  .כג
 מבוטח ראשי" נמחקה. 

 
 )תנאי תחלוף(:  5.16.4סעיף  .כד

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מנהלי המבוטח, כל   (1
אדם אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים 

 בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".  

אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל. בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף   (2
לפי חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמצאות באותה  כ

בעלות ו/או כלפי כל מי שהמבוטח לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות  
 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לקוחות המבוטח".

 המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".    (3

ספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך  התוו (4
שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף  

כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה  
 או גוף".הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם 

 
הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "הפוליסה מכסה תביעות   –)תנאי דין ושיפוט(  5.17סעיף  .כה

המוגשות נגד המבוטח בתחום הגבולות הטריטוריאליים המוגדרים ברשימה וזאת על פי הדין  
פרשנות   –הקיים במקום הגשת התביעה, אולם במקרה של מחלוקת שבין המבוטח למבטח 

 י דין ושיפוט ישראלי". הפוליסה תהיה לפ 
 

 – כמפורט להלן  5.19לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כו
יוודע הדבר  י כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כש .  5.19"

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 " כספים"לביטוח  מפרט   - רשימה 

 
 : שם המבוטח

 
  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחוכל מי שנכלל בהגדרת "יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

 ₪ למקרה ולתקופה.   100,000כספים בסך של   :   סכום הביטוח
 

 השתתפות 
 עצמית

 ₪.  10,000 :   למקרה ביטוח
 
 

 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "כל הסיכונים - כספים"
 מהדורת "ביט  2016"

 
 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.

 
 
 המילים "ובכללותה במצטבר במשך כל תקופת הביטוח על סכום ביטוח הכללי הנקוב ברשימה"   –מבוא   .א

 .נמחקו
 

 "מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים".  לאחר המילים -מבוא  .ב
 

 אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה".  –מבוא  . ג
 

 נמחקה המילה "פתאומי". כן נמחקו המילים "של העסק המבוטח".   -( הגדרת מקרה ביטוח) 1.1סעיף  .ד
 

 התווספו המילים ")בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני(".   סיפאב  –  (הגדרת חצרי המבוטח)  1.3עיף  ס .ה
 

  – (הגדרת כספים) 1.5סעיף  .ו
 לאחר המילים "המחאות דואר" התווספו המילים "המחאות נוסעים, שוברי אשראי".  (1
 "אך למעט במפורש המחאות ריקות )שלא צוין בהם סכום(" נמחקה.  פאסיה (2
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פריצה(    1.7סעיף   .ז "  סיפאב   –)הגדרת  ע"י שימוש במפתחות התווסף:  לחצרים  חדירה  של  או במקרה 
העסק ו/או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה  

 ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין.שהושגו ו/או הועתקו 
למען הסדר הטוב, הפוליסה מורחבת לכסות פריצה לכספת ו/או למכונת תשלום אוטומטית  גם אם 

לחצרים   והחדירה  באלימות  בוצעה  לא  מהם  היציאה  ובתנאי  ובכ או  או שח,  עצמה  לכספת  החדירה 
או במקרה    ונשארו סימנים המעידים על כךלמכונת התשלום האוטומטית עצמה בוצעה באלימות ובכוח  

שימוש במפתחות ו/או בכרטיסים מגנטיים  פתיחה של הכספת או מכונת התשלום האוטומטית ע"ישל 
 ". או אלקטרוניים ו/או קוד שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין

 
נמצאים   כספת מקובעת והכספים  ברכב  קיימתש  התווסף "סייג זה לא יחול במקרים  סיפאב  –.  2.2סעיף   .ח

 באותה כספת".
 

 אחרי המילים "אבדן או נזק לכספים" התווספו המילים "מחוץ לשעות העבודה".  – 2.8סעיף  .ט
 

 נמחק. – 2.9סעיף  .י
 

 נמחק.  – 2.10סעיף  .יא
 

  –)כספים בעת המצאם בבתי מנהלים(  3.1סעיף  .יב
 המילה "פתאומי" נמחקה.  (1
 המבוטח" נמחקו.המילים "של העסק  (2
 הביטוח" נמחקו.תקופה לכל כל המילים "ובסך ה  – 3.1.2סעיף  (3
 

 –. )הרחבת העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מוניות ומשרדי שליחויות( 3.2סעיף  . יג
 המילים "ממסרים משורטטים" הוחלפה בהגדרה "כספים".  (1
 המילה "רשום" נמחקה.  (2
 לים "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית".אחרי המילים "משרדי שליחויות" התווספו המי (3
 הפסקה האחרונה )החל מהמילים "כל העברה" ועד המילים "מקרה הביטוח"( נמחקה. (4

 
נוסח ההרחבה נמחק והוחלף בנוסח הבא "מודגש במפורש כי הכיסוי    –)הרחבת זיוף המחאות(    3.3סעיף   .יד

 חל גם על זיוף שיקים, המחאות ומסמכים אחרים".
 

 –)הרחבת נזק לכספת(  3.4סעיף  .טו
 כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.  המילים "אם נרשם ברשימה"  (1

₪    20,000התווספו המילים "בהיעדר סכום ברשימה אחריות המבטח בגין הרחבה זו היא עד לסך    סיפא ב (2
 למקרה, וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר, ואף מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה".

 
 יפים כמפורט להלן: לפרק הרחבות התווספו סע .טז

לקדמותו   .3.5 הביטוח  סכום  נזק   -השבת  או  אבדן  קרות  לאחר  לקדמותם  יוחזרו  האחריות  גבולות 
מכוסה החל מיום האבדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת, אלא אם יורה המבוטח אחרת. סך  

גבול  סכומי הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של מלוא  
 האחריות.

הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטח  .3.6
כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך, בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים, זאת עד לסך של 

 ₪ לאדם אחד. 5,000

דים במסגרת תפקידם, בעת  פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת הימצאם בידי מנהלים ו/או עוב .3.7
 ₪ לאדם אחד.  5,000הימצאם בחו"ל, וזאת עד לסך של 

גבולות האחריות של המבטח שבפוליסה יוכפלו במועדים בהם סניפי הבנק אינם פתוחים לציבור  .3.8
וזאת החל משעה   ו/או השבתה של הבנק,  עובדים  של היום שקדם למועדים   12:00עקב שביתת 

 ום הראשון לאחר המועד שבו נפתחו סניפי הבנק לציבור. של הי 16:00כאמור ועד לשעה 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת  .3.9
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא יפקיע -תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 ו שיפוי על פי הפוליסה.מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/א

 
לשיעורין(    4.1.2סעיפים   .יז תשלום  בין    סיפאהתווספה    –)תנאי  אחרת  סוכם  שלא  "ובלבד  כדלקמן 

 הצדדים". 
 

 "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקה.  סיפאה – 4.1.7סעיף  . יח
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  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – )תנאי ביטול הביטוח( 4.4.2סעיף  .יט

 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על 

ביטוח   אישורי  על  לחתום  מהמבטח  דרש  והמבוטח  היה  לעיל  האמור  שיעבוד  אף    נכללה בהם  ו/או 
מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה    לבטל הביטוח רק לאחר הודעהשל המבטח  התחייבות  

 . שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבודאחר תום התקופה  בכפוף למתן הודעה כאמור, ל
 הביטוח היחסיים." - בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 
לו" הוחלפה במילים "לאחראי על המילה "  –חבות(  ה) הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור    4.6.1סעיף   .כ

 נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם    –)תנאי זכות הקיזוז(    4.10סעיף   .כא
 התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 
 מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" נמחקה.   החל מהמילים "אם לא  סיפאה  –)תנאי מבוטח ראשי(  4.11סעיף   .כב

 
   -)תנאי תחלוף( 4.13.4סעיף  . כג

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מנהלי המבוטח, כל אדם אשר  (5
ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי ו/או חברי הדירקטוריון  בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה  

 משרה במבוטח". 

אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל. בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי חברות   (6
ו/או כלפי כל מי  ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות  ו/או חברות שלובות  ו/או חברות בת  אם 

נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים   לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  שהמבוטח לא היה מגיש 
 לקוחות המבוטח". 

 המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".    (7

התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני   (8
וף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב  קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או ג

ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי   לשפותו, אשר אלמלא אותו 
 אותו אדם או גוף".

 
התווספו המילים "אך במקרה של נזק לכספים של אחרים   סיפאב  –)תנאי תקופת התיישנות(  4.14סעיף   .כד

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". –

 

 – כמפורט להלן  4.16לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כה
יוודע הדבר לאחראי יכל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כש .  4.16"

 הביטוח אצל המבוטח". על נושא 
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 " נאמנות"לביטוח  מפרט   - רשימה 

 
 : שם המבוטח

 
  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחוכל מי שנכלל בהגדרת "יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

 של  ועיסוק
    מבוטח:ה

 מחדלים וזיקתו לנכסים, מקרקעין, ציוד ומתקנים בגין כל פעילויות המבוטח, מעשים ו/או 
, על כל  עירייהומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כ 

במישרין, ו/או   עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה
החוקית בגין    מה, וכן זיקתה וחבותהבעקיפין על ידה, על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטע

ומקורות מים, ולמען   מקרקעין, נכסים, מבנים, ציוד ומתקנים, אגמים, נהרות, נחלים וואדיות
אצטדיונים, אולמות ספורט ומתקני   הסר ספק כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין

מוזיאונים וכיו"ב לרבות  , יםפארקים ציבוריים, אולמות מופעבריכות שחייה, ספורט לסוגיהם, 
  הנכללים בהגדרת "מבוטח"( עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של גופים משפטיים אחרים

 ם(. למעט מוסדות רפואה ובתי חולי
 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח   000752, :   גבול אחריות
 

 1.7.1997 :   תאריך רטרואקטיבי
 

 ₪     10,000 :        השתתפות עצמית
 

 הרחבות מיוחדות:
 
   .חודשים 12קופת הגילוי המוארכת תהיה בת ת .1
 :המלה "עובד" מורחבת לכסות גם .2

 .עירייהובדים של חברות השמה וחברות כח אדם שמוצבים ב ע  .2.1
 .עירייהעובדים של קבלנים וקבלני משנה שמוצבים/פועלים ב   .2.2

 :מוסכם ומוצהר בזאת כי .3
אותו   הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י אם המעשה שבמסגרת  .3.1

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

הכנת   המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך .3.2
 ( ,נזק ראשון  על בסיס)וליסה מגבול האחריות שבפ  10%התביעה, וזאת עד לשיעור של 

 .הוצאות אלה כלולות בגבולות האחריות
 

)שיקלית(", אשר יערכו   2016תנאי הפוליסה לביטוח "נאמנות" מהדורת "ביט  - תנאי כיסוי 
 בהם השינויים הבאים:

 
 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "נאמנות"  

 " 2016מהדורת "ביט 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 

 המבוטח.
 לאחר המילים "מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים".  -מבוא  .א

 
   –)הגדרת עובד(  2.3סעיף  .ב

 מעביד" נמחקו.  –המילים "שמתקיימים ביניהם יחסי עובד  (1
אחרי המילה "בשכר" התווספו המילים "לרבות עובדים זמניים,  עובדי קבלני    -סעיף א' (2

במבחן   העומדים  עצמאיים  עובדים  המבוטח,  אצל  קבוע  באופן  העובדים  אדם  כוח 
 ".   תנדביםההשתלבות הפועלים באמצעות חשבונית, מ 

 המילים "כעובד של" הוחלפו המילה "אצל".   –סעיף ב'  (3
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 – . )הגדרת מעשה אי יושר( 2.4סעיף  .ג
 המילה "במרמה" הוחלפה במילים "זיוף, מרמה".  (1
במהלך   (2 "וכן  המילים  התווספו  המבוטח"  בשירות  עבודתו  "במהלך  המילים    12אחרי 

 חודשים לאחר פרישתו". 
 הוחלפו במילה "בשיתוף". המילים "כחלק מקנוניה"   (3

 
   –)הגדרת נזק(  2.5סעיף  .ד

 המילים "כתוצאה בלעדית" נמחקו.  (1
 המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף".  (2

 
  –)הרחבת תקופת גילוי(  4סעיף  .ה

 המילים "על ידי המבטח" נמחקו.  (1
 ".12המילה "ששה" הוחלפה ב" (2

 
 לפרק ההרחבות יתווספו גם ההרחבות הבאות: .ו

לגרוע  אי   (1 ומבלי  לרבות  לב,  בתום  בפוליסה  מהמבוטחים  מי  ידי  על  הביטוח  תנאי  קיום 
אי ו/או  כלשהי  חובה  קיום  אי  ו/או  הפוליסה  תנאי  ו/או  - מכלליות האמור הפרת  הודעה 

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

לשפות (2 מורחבת  זו  ידו    פוליסה  על  שיוצאו  סבירות  חיצוניות  הוצאות  בגין  המבוטח  את 
לתשלום שכ"ט רו"ח, יועצים משפטיים ומומחים אחרים וכן להוצאות חקירה לשם בירור  
לשם  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  כולל  זו  פוליסה  פי  על  מכוסה  להיות  העשוי  אירוע 

חבה זו לא תעלה על סך של  קביעת גובה ההפסד, וזאת בתנאי כי אחריות המבטח על פי הר
נזק ראשון שאינו    100,000 וזאת על בסיס  ולתקופת הביטוח,  ₪ בגין מקרה ביטוח אחד 

 כפוף לתנאי ביטוח חסר. 
הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על אירוע לגביו לא ניתן לקבוע בוודאות מי העובד שביצע   (3

 דעת נגדית.  את המעשה בגינו הוגשה תביעה על פי פוליסה זו, ולמעט חוות
 

 – )תנאי הודעה בקשר עם מעשה אי יושר(  5.1סעיף  .ז
 המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".  - 5.1.1סעיף  (1
 המילים "או עם גילוי חשד סביר לנזק בגין מעשה אי יושר" נמחקו.  – 5.1.1סעיף  (2
 המילה "מיד" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".  - 5.1.2סעיף  (3
 המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.  – 5.1.4סעיף  (4

 
המילים "מסכום    - )הפחתת סכומים שאינם מגיעים לעובד עקב מעשה אי היושר(    5.2סעיף   .ח

זו" הוחלפו במילים "מסכום הנזק הכספי הישיר   פוליסה  פי  על  השיפוי שעל המבטח לשלם 
 שנגרם למבוטח". 

 
התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין    –)תנאי תשלום לשיעורין(     5.3.2סעיף   .ט

 הצדדים". 
 

   -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  –)תנאי ביטול הביטוח(  5.6.3סעיף  .י
 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. 

הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  
האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או  המבטח. על אף 

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

 ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד. 
 הביטוח היחסיים." -פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי בביטול על

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" יתווסף   –)תנאי זכות הקיזוז(  5.10סעיף  .יא
 "למעט תשלום שטרם הגיע מועד פרעונו". 

 
אשי"  הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ר  –)תנאי מבוטח ראשי(  5.11סעיף   .יב

 נמחקה. 
 

   - )תנאי תחלוף( 5.12.4סעיף  . יג
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מנהלי   .א המבוטח,  "בעלי  התווסף  המבוטח"  של  מניותיו  "בעלי  המילים  לאחר 
חברי   ו/או  הנהלה  חברי  ו/או  המבוטח  של  בשירותו  אשר  אדם  כל  המבוטח, 

 הדירקטוריון ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".  
ה  .ב "של  התווסף  משפחותיהם"  "בני  זכותו  אחרי  על  מוותר  המבטח  בנוסף  נ"ל. 

חברות   ו/או  שלובות  חברות  ו/או  בת  חברות  ו/או  אם  חברות  כלפי  לתחלוף 
נגדו תביעה   כל מי שהמבוטח לא היה מגיש  ו/או כלפי  הנמצאות באותה בעלות 

 מחמת קשרי עסקים. 
 המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".    .ג

 
 – כמפורט להלן  5.17הפוליסה התווסף סעיף לפרק תנאי  .יד

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר   . 5.17"
 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח או למנכ"ל או לגזבר".

 "ציוד אלקטרוני "לביטוח  מפרט   - ימה רש

 
 

 : שם המבוטח
 

  ותהחלהרחבות המשותפות ל  5" בסעיף שם המבוטחשנכלל בהגדרת "וכל מי  יהוד מונסון   עיריית
 .פוליסות הביטוח במכרז זהעל כל 

 
 

 כולל רעידת אדמה ונזקי טבע  -נזק לרכוש - 1פרק 
 

 הרכוש המבוטח :   
 ₪  1,530,000       : ציוד נייח  .א
 ₪  460,000       : ציוד נייד .ב

 
 נתונים מורחב בנפרד( שיחזור נתונים ותוכנה )לרבות שחזור – 2פרק 

 ₪   460,000        סכום הביטוח:  
 )על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר(. 

 
 הוצאות תפעול נוספות – 3פרק 

 ₪   460,000        סכום ביטוח 
 )על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר(. 

 
 השתתפות עצמית  

 ₪   5,000    נייח : 1פרק 
 ₪    760    נייד 

 
 ₪  5,000      : 2פרק 

 
 ימי עבודה  3     :  3פרק 

 
 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 
 המבוטח.

 
 הרחבות מיוחדות: 

 
 יתווסף לשם המבוטח "ו/או בעלי הרכוש". לעניין רכוש בבעלות אחרים   .א
ניידים וציוד אלקטרוני נישא אחר, בהימצאם   .ב הביטוח מורחב לכסות מחשבים 

 ₪. 50,000לחצרי המבוטח עד לסך מחוץ  
ניידים וציוד אלקטרוני נישא אחר, בהימצאם   .ג הביטוח מורחב לכסות מחשבים 

 ₪.  50,000בחו"ל באופן זמני, עד לסך 
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ציוד   . ד בסיס  על  הביטוח  תגמולי  יחושבו  המבוטח  לרכוש  מוחלט  נזק  במקרה 
או אם הרכש שניזוק יצא מכלל יצור שוטף והוחלף על ידי    \מיחשוב חדש דומה

 ציוד חדיש יותר, על בסיס הציוד החדיש יותר. 
 לפוליסה 2לפרק   6הביטוח מכסה שיחזור נתונים ותוכנה בהתאם לאמור בסעיף  .ה

  "כלליות האמור , לרבות כיסוי "הוצאות שיחזור נתונים מורחב ומבלי לפגוע ב  ,
 (. 6.2עיף ס)כאמור בפוליסה

 ₪. 20,000הפליסה מורחבת לכסות גניבה שלא במהלך פריצה עד לסך  . ו

 
 

 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני"  
 מהדורת "ביט  2016"

 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.
 
 

 . "מידע אחר" התווספה המילה: "מהותיים" לאחר המילים -מבוא  .1

 

 ווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה". אחרי המילים "בלתי נפרד מפוליסה זו" הת –מבוא  .2
 

 נוסח הסעיף נמחק והוחלף במילים "כל העולם".  –)גבולות טריטוריאליים(  2.3סעיף  .3
 

 או /ו המבוטח בבעלות הינם אשרו/או  בסיפא התווספו המילים " –)חצרי המבוטח(  2.4סעיף  .4

ו/או שרכוש המבוטח  .אחרים  ידי על לו הושכרו או/ו באחריותו או/ו בשליטתו  או/ו  ידו על מוחזקים
 מצוי בהם". 

 

   -)פריצה(  2.6סעיף  .5

 המילים "מתוך המבנים" הוחלפו במילים "מתוך החצרים".  .5.1

לאחר המילים "במפתחות העסק" התווסף " ו/או קוד מערכת האזעקה ו/או קוד מערכת   .5.2
 ההפעלה ו/או מפתחות אלקטרונים ו/או". 

מתוך חצר מוגנת באמצעים פיזיים ו/או   "גניבת רכוש-בסיפא התווספה הפסקה הבאה  .5.3
אלקטרוניים שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכאניים כגון מנופים ומלגזות מחוץ לגדר ו/או  

מעליה ו/או מתחתיה ללא חדירה פיזית וללא השארת סימנים המעידים על חדירה בכוח  
 ובאלימות תחשב לצורך פוליסה זו כפריצה." 

 
המילים "ו/או מי מטעמו" התווספו המילים "ו/או מי שמועסק על ידי חברת לאחר  -)שוד(  2.7סעיף  .6

 הניהול או התפעול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה".

 

כי פוליסה זו שיורית   הרשימה בדף צוין  "אם נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא:  – 3.1סעיף  .7
   ותהיה כדלקמן תשונה זה בפרק" סויהכי" הגדרתהמבוטח אצל המבטח, אזי  לפוליסת אש מורחב של

: 
 אמצעי  כולל, המבוטח לרכוש אשר יגרם צפוי בלתי פיזי נזק  או אבדן בגין המבוטח את ישפה המבטח

למעט במידה בה קיים כיסוי בפוליסת אש  , כלשהיא מסיבה, כמפורט ברשימה חיצוניים מידע אגירת
 מורחב של המבוטח אצל המבטח". 

 
 נמחק. –)רכוש המורכב או נישא בכלי טיס או כלי שיט(  3.7סעיף  .8

 
"אבדן או   –נוסח הסייג הוחלף בנוסח הבא  -)נזק לחומרים ברי חילוף / חומרים מתכלים(  3.9סעיף  .9

, שמנים המוחלפים תקופתיתאחרים  בני חילוףנזק לנורות, שפופרות, סרטים, רצועות, ואביזרים 
 ו בהמשך ועקב נזק בלתי צפוי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח". וכימיקלים, אלא אם נגרמ

 

 נמחק. –)גניבה פשוטה(  3.11סעיף  .10
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פינוי הריסות,  4.2אחרי המילים "תוספות לרכוש המבוטח" התווספו המילים "הרחבה  - 4סעיף  .11
 ". הוצאות להתאמת תוכנה 4.9הרחבה 

 

 "בלתי צפוי".  הוחלפו במילים"תאונתי"  המילה -)כשל תאונתי של מערכת מיזוג האויר(  4.1סעיף  .12
 

 המילה "הכרחיות" המחקה  –. )הוצאות נוספות( 4.3סעיף  .13

 

 המילים "פתאומי ובלי צפוי" נמחקו. –)נזק לרכוש סמוך(  4.5סעיף  .14
 

₪" הוחלפו במילים "לסך  160,000המילים "לסך של  –)הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד(  4.6סעיף  .15
 ". ₪ 200,000של 

 

₪" הוחלפו במילים "לסך של  80,000המילים "לסך של  –)הוצאות להתאמת תוכנה(  4.9סעיף  .16
200,000  ."₪ 

 
פרק זמן    "אם לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך  -בסיפא התווספה הפסקה הבאה   –)אבדן מוחלט(     5.3.2סעיף   .17

סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס, יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל פיצוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש 
לא יטען המבטח להקטנה  דומה ככל האפשר לרכוש שניזק או אבד. מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל  

מחדש יבוצעו אצל יצרנים או  רכישתו יחסית של הפיצוי עקב כך. מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או
 ספקים או נותני  שרות איתם נוהג המבוטח לעבוד, אם ירצה בכך המבוטח".

 
 -)כיסוי הוצאות שחזור נתונים מורחב(  6.2סעיף  .18

 המילים "כיסוי אופציונלי" נמחקו. .18.1

המילים "אם צוין ברשימה שכיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים לאלו הנקובים עבור  .18.2
 לעיל, בנוסף לכיסוי הבסיסי הנ"ל" נמחקו.  6.1יסוי הבסיס המפורט בסעיף  הכ

 

 נמחק והוחלף במילים "תוכנות גנובות ו/או מועתקות". –)הגדרת תוכנות בלתי חוקיות(  8.3סעיף  .19

 

 נמחק. – 9.1סעיף  .20
 

 נמחק. – 9.6 סעיף .21
 

 נמחק. – 9.7 סעיף .22
 

 הסיפא החל מהמילים "עדכניות ו/או" נמחקה.  – 9.8 סעיף .23
 

 נמחק. – 9.9 סעיף .24
 

המילים "סכום השיפוי היומי על פי פרק זה לא יעלה על סכום השיפוי היומי  - (הכיסוי)סעיף  10 סעיף .25
 נמחקו. ברשימה" 3הנקוב בפרק 

 

סכום הביטוח הנקוב  " –נמחק והוחלף בנוסח הבא  –)הבסיס לקביעת סכום הביטוח(  11.1סעיף  .26
את גבול אחריות המבטח  ברשימה נקבע על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, ויהווה

 וצאות התפעול הנוספות שנבעו משימוש באמצעים חלופיים. ויתייחס לסה"כ ה
 

ההוצאות בפועל עד לגובה  . תגמולי הביטוח ישולמו בהתאם לסך נמחק -)תקופת השיפוי(  11.2סעיף  .27
 סכום השיפוי הנקוב ברשימה. 

 

 הסיפא החל מהמילים "או את סכום הביטוח היומי" נמחקו.  –)חישוב השיפוי(  11.3סעיף  .28

 

שאינו כפוף נזק ראשון על בסיס נערך כי הכיסוי במפורש מובהר  .נמחק  -)ביטוח חסר(  11.5סעיף  .29
 תנאי ביטוח חסר.ל
 

 הרחבות כלליות )לכל פרקי הפוליסה( הכולל את ההרחבות הבאות:  התווסף פרקלפרק הרחבות  .30
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האמור  "אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות .30.1
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא  -הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.  יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים
במקרה של נזק או אבדן הן לרכוש המבוטח תחת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח תחת הפוליסה  .30.2

 הגבוהה מבניהם. –לביטוח "אש מורחב", תחול השתתפות עצמית אחת 
 מודגש במפורש כי הכיסוי חל בכל העולם, כולל גם בזמן שייט וטייס." .30.3

 
 נמחק. –)נזק מחוץ לגבולות הטריטוריאלים(  20.5סעיף  .31

 
 נמחק. –)אמצעים להקלת הסיכון(  21.1סעיף  .32

 

   –)תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים(   21.2סעיף  .33

במועדים   נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח 21.2.2 -ו 21.2.1סעיפים  (1
 ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".

 המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקו. - 21.2.7סעיף  (2
 

  -נוסח הסעיף יוחלף בנוסח הבא  -)ביטול הביטוח(   21.5.2סעיף  .34
 נקב המבוטח בו מהמועד יחול למבטח. הביטול בכתב בהודעה זו פוליסה לבטל רשאי "המבוטח

 המבטח. י"ע ההודעה קבלת תאריך לפני לא אך ,בהודעתו
 ישנה התחייבות בהם ביטוח אישורי על  לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף על

 התקופה תום לאחר הפוליסה רק תבוטל ,ההתחייבות למקבל מראש הודעה  לאחר רק הביטוח לבטל
 אישור. באותו המצוינת

 היחסיים".  הביטוח-דמי את לעצמו המבטח ישאיר המבוטח דרישת פי על בביטול
 

המילה "מידית" הוחלפה במילים "תוך  –)הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  21.7.4סעיף  .35
 זמן סביר".

 

 שיחזור נתונים מורחב" נמחקו.   –ב'  2המילים "למעט פרק  -)השתתפות עצמית(  21.8.3סעיף  .36
 

ליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת" נמחקו המילים "בין אם חובו מתייחס לפו -)זכות קיזוז(  21.9סעיף  .37
 ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 

המילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו  –)מבוטח ראשי בפוליסה(  21.10סעיף  .38
 מצוין ראשון ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי" נמחקו.

 

  –לוף( )תח  21.13.4סעיף  .39
לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר בשירותו של  (9

ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה ו/או חברי הדירקטוריון המבוטח ו/או חברי הנהלה 
 במבוטח". 

ברות  אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל. בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי ח (10
אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או כלפי כל מי 

שהמבוטח לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
 לקוחות המבוטח". 

 המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".    (11

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך  וספו המילים "בסיפא התו (12
שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או 

שהתחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח 
 או גוף".  זכות תחלוף כלפי אותו אדם

 

לגביו  –בסיפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים  -)תקופת התיישנות(  21.14סעיף  .40
 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". 

 

  – כמפורט להלן  21.17לפרק תנאים כליים לפוליסה בתוקף לכל פרקי הפוליסה התווסף סעיף  .41
 
. כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע הדבר לאחראי על 21.17"

 נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 " תאונות אישיות"לביטוח  מפרט   - רשימה 

 
 : שם המבוטח

 
להרחבות המשותפות החלות   5עיריית יהוד מונסון וכל מי שנכלל בהגדרת "שם המבוטח" בסעיף 

 .על כל פוליסות הביטוח במכרז זה
 

 
 היקף הכיסוי:  

 על המבטח לצרף את תנאי הצעתו לפוליסה זו.
  

   משקף את מספר המבוטחים הפעילים בו זמנית בכל נקודת זמן –מספר מבוטחים 
 

 3 –נבחרי ציבור ועובדים בכירים 
 

 8  – בשיטור עירוניפקחים 
 
 

פקחים  נבחרי ציבור / עובדים בכירים / מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות תאונה ל
 , שארעה תוך כדי ו/או בגין ו/או בקשר עם ו/או מחמת עבודתם בעירייה.בשיטור עירוני

 
 

, מספר זה הינו לצורך הערכה בלבד  11 -מספר המבוטחים במועד פרסום המכרז עומד על כ
 ועתיד להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכי העיריה. 

 
 למשתתף  סכומי הפיצויים ליחידת כיסוי

 ₪   100,000         למקרה מוות            
 ₪   100,000 (             100%למקרה נכות )

 ₪  800   פיצוי שבועי 
  

 היורשים החוקיים. :          המוטבים
 

 ימים.  5  בפיצוי שבועי:  השתתפות עצמית
 
 

 :הרחבות מיוחדות
 
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות חילוץ, שכירת אמבולנסים וצוותים רפואיים, שכירת ציוד   .1

עזר, הוצאות להובלת פצוע לטיפול רפואי וממנו, בנוסף לסכומי הביטוח הנקובים ברשימה  
 . ₪  30,000ובתנאי שחבות המבטח לא תעלה על 

המבוטח בהוצאותיו עד   בקרות מקרה הביטוח היה וייגרמו למבוטח הוצאות רפואיות יפוצה  .2
 ₪.  10,000לסך 

 
 מלחמה פסיבית . מבוטל חריג .3

 
 בוטל חריג נהיגה ברכב דו גלגלי.  .4

 
 (. 15דרגת הנכות תיקבע על פי תקנות הביטוח הלאומי לנפגעי תאונות עבודה )למעט תקנה  .5
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 תצהיר לעניין דרישות מכרז ביטוח 

 

_____________, המשמש כ__________ בתאגיד / עוסק מורשה  אני מר_____________, ת"ז  

"( ומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר  המציע___________, המשתתפת במכרז__________ )להלן: "

 כדלקמן: כי  בזאת

 ת בכל תנאי המכרז./המציע עומד  .1

 

 לחברת ביטוח: 

)התשמ"א   פיננסיים ביטוח שירותים על הפיקוח לחוק ישראלי, בהתאם מבטח החברה בעלת רישיון .2

 ., תאונות וחבויותרכושהבאים:  הביטוח בענפי ( 1981

 לסוכן ביטוח:

   ביטוח פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק בהתאם , תוקף בר סוכן המציע )הסוכן( בעל  רישיון .3

 .ותאונות רכוש, חבויות במכרז, קרי הכלולים הביטוח (, בענפי1981 )התשמ"א

הוא    ישראל, כי במדינת לפעול מוכרת, המורשית ביטוח חברת מאת המציע )הסוכן( בעל אישור .4

 .לחוזהג' נספח   בנוסח ,המכרז לתנאי מסכימה החברה וכי לייצגה מורשה

 ואליך, במתן 2020 משנת לפחות, החל האחרונות שנים בחמש מוכח בעל ניסיון המציע )הסוכן(    .5

 לחוזה. ג'  בנוסח נספח במכרז  הכלולים נפיםהע מן אחד בכל ביטוח שירותי

 לשנת שלו הביטוח  בתיק כסוכן על ידי   מכרזו  אשר אלמנטרי בביטוח הפרמיות של הכספי היקפן .6

 ש"ח לפחות )מצורף אישור רואה חשבון(.  10,000,000 בגובה  הינו ________

 

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

 
            ____________           ______________ 

 שם המצהיר                             חתימת המצהיר 
 

 אימות

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  

במשרדי ב___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי  

היר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו  עליו להצ

 . ואישר את תוכנו ואמיתותו

 _______________                              ____________ 
 תאריך                                                  עו"ד          

 
 לתאגיד  -אישור עורך דין 

 
אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,  

 דין. ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל 
 

 ___________ 
 עו"ד

 
 שם המציע: __________________        תאריך:_________ 
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז 

אני _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד ___________  

 אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  ו  מוסמך ליתן תצהיר זה,

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת    שם התאגיד 

 קבלנות המשנה 

 פרטי יצירת קשר  

     

     

     

 

ללא   עצמאי,  באופן  התאגיד  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  מופיעים  אשר  הכמויות  ו/או  המחירים 

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר  

 צוינו לעיל(.  

ות  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצע 

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר  

 צוינו לעיל(.  

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  התאגיד לא היה 

  ו מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתהתאגיד לא היה  

 זו. 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.   התאגיד לא היה

עם מתחרה    שיח מכל סוג שהואהצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או  

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

 סמן את המקום המתאים: 

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ]  [ 

 מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז]  [ למיטב ידיעתי, התאגיד  

להלן  

_______________________________________________________________ פירוט:

___________________________________ _________________________________

 ____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

לי   סעיף  ש   ידוע  לפי  בפועל  שנות מאסר  עד חמש  להגיע  יכול  תיאום מכרז  על  לחוק  47העונש  א 

 .  1988-ם העסקיים, תשמ"ח ההגבלי

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  

 
                   ________________                    _______________ 

 שם המצהיר                               חתימת המצהיר         
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 חתימה  אימות

אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב  

בפני ______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  

תוכנו   את  ואישר  תצהירו  על  בפני  חתם  כן  יעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה 

 . ואמיתותו

 
    _______________ 
 עו"ד                

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


