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 חוברת המכרזתוכן 
 

 תנאי המכרז.הזמנה ו  1מסמך 
 

 .אישור מורשה חתימה  2מסמך 
 

 המציע.פרטי   3מסמך 
 

 שמירת זכויות עובדים.בדבר תצהיר   4 מסמך
 

 אישור תשלום לעובדים ע"פ חוקי המגן.  5 מסמך
 

 תצהיר לפי חוק עובדים זרים.  6מסמך 
 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז.  7מסמך 
 

 .המציעהצהרת   8מסמך 
 

 .טופס הצעת המציע   9מסמך 
 

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.  10 מסמך 
 

 בדבר שמירה על מאגרי מידע ההצהר              11מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד רשות ו/או חבר מועצה.  12מסמך 
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 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

  06/2020    מכרז פומבי מס'
 

 לעריכת ביטוחים 
 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

 

קבלת הצעות בזאת    המזמינ,  (""המועצה  :)להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב   .1
 לעריכת ביטוחים עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב .

 

09:00-בין השעות   06.04.2020  -ה-מ  החלהמועצה  המכרז ניתן לרכוש במשרדי  חוברת את   .2
ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, )אשר לא יוחזרו(.   ₪ 750 תמורת סך של 5:001

או באתר האינטרנט של המועצה תחת כותרת מכרזים  המועצהלפני רכישתה, במשרדי 
 פומביים. 

לא תתקבלנה . בדיוק 12:00בשעה  11.05.2020 יוםבלהגשת הצעות הינו  האחרוןמועד ה .3
יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל  ההצעות את. זה מועדהצעות לאחר 

 דרך אחרת( במשרדי המועצה. 

 

 לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. על המציע .4

 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.מתחייבת אין המועצה  .5
 

ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל האמור במודעה זו אינו  .6
 מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 6654315-08 – למנהל הרכש מר אמיר יוסף לפנות לבירורים .7
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 לוח הזמנים של המכרז
 
 
 

 הערות המועד   הפעולה

 מיום החל מכירת מסמכי המכרז
 06.04.2020 

 ע"מ₪ כולל מ 750עלות 

מועד אחרון לשאלות 
 הבהרה

 למייל 14:00 בשעה 21.04.2020ליום  עד
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 בלבד WORDעל גבי קובץ 
מועד אחרון להגשת 

 הצעות
 בלבד ידנית במסירה יוגשו ההצעות 12:00בשעה  .5.2020011ליום  עד

 זה מועדהצעות לאחר  תתקבלנהלא 

 בחדר ישבות של הנהלת המועצה 14:00 בשעה 11.05.2020 ביום פתיחת מעטפותמועד 
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 הזמנה ותנאי המכרז  –  1מסמך 
 

מזמינה בזאת הצעות , ("המזמין" או"המועצה" : להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב )
למשך שנה   1.7.2020לעריכת ביטוחים עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב לתקופה שמיום  

לפי  "( הכלשירותים"הלהלן: )ולהוראות המכרז  למסמכיבהתאם כאמור בתקופת ההתקשרות 
 (.המכרז"התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן: "

 

 

 כללי:
השירותים כוללים הנפקת פוליסות ביטוח למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בהתאם 

 .לדרישות המועצה כמפורט בהתאם למפורט במכרז זה 
 

 
"ביט  -"2013כל הביטוחים הנזכרים להלן יבוצעו בנוסח ובתנאי הפוליסות הידועות בשם "ביט 

 . ים המצורפיםה ובנספח" ובכפוף למפורט במסמך ז2016
 :ם הבאיםהמפרט כולל רשימות ופוליסות לביטוחי

 אש מורחב 
 אחריות כלפי צד שלישי 
 חבות מעבידים 
 אחריות מקצועית 
 כספים 
 נאמנות 
 2013ציוד אלקטרוני ביט  
 שבר מכני 
  

 למפרט מצורף פירוט גיליון ניסיון תביעות של המועצה. 
כמו כן המציעים מוזמנים להגיש הצעות לביטוח "זיהום סביבתי" על פי המפרט המצורף במכרז. 
אין חובה להגיש הצעה לביטוח זה. ככל שתוגש הצעה לביטוח זיהום סביבתי, ההצעה תיבחן 

, את ההצעה לבחור רק כיסוי זה במנותק משאר ההצעההזכות מועצה ולבנפרד משאר הכיסוי 
 .בכללותה או כל חלק מההצעה

 
המועצה הינה עוסק מורשה וזכאית לקזז מע"מ, ועל כן, הן סכומי הביטוח והן תגמולי הביטוח 

 .אינם כוללים מע"מ
 

ת כוללשירותים בהתאם למפרטים ולנספחים המצ"ב למסמכי המכרז התמורה הכוללת בעבור ה
התמורה  -לסוכן ביטוח. ותשלומים את כל העלויות וההוצאות לרבות שירותי מזכירות, מנהלה, 

  הכוללת תהווה את התמורה המלאה בגין כל השירותים.
 
 הוראות כלליות .1

להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת לשים לב להוראות מכרז זה ועל המציע  .1.1
כל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם  .המכרז

 .המועצהלשיקול דעתה הבלעדי של 
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והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל  למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .1.2
 שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.

 
ים וגברים מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנש .1.3

 כאחד. 
 

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או  .1.4
סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא 
בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר 

 ועניין. 
 

לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל  ן,אותהיועצים ששימשו המועצה ו/או על  .1.5
הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור 
למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים 

 בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 

"הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם מובהר בזה כי השימוש בלשון   .1.6
לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי 
להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים 

 במכרז לכדי הצעה על פי דין.
 

חוק לאמור ביבוצעו בהתאם למציע הזוכה  שלומיםהת, כי מובא בזה לידיעת המציעים .1.7
 .)להלן: "החוק"( 2017 –מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 

בו הומצאה למועצה ימים מתום החודש    45  התשלום עבור ביצוע השירותים יועבר תוך
 חשבונית ובכפוף לאישורה. 

 נושא המכרז  .2

לעריכת ביטוחים עבור מועצה את השירותים נשוא מכרז זה  לקבלהמועצה, מבקשת  2.1
 מקומית תעשייתית נאות חובב.

 המועצה"( שירותיםה)להלן: "הכל בהתאם למסמכי המכרז ולהוראות המכרז 
למתן השירותים הנדרשים  כלללביצוע  זוכהזה לשם בחירת פומבי מפרסמת מכרז 

 או "החברה"  :)להלן .עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב  הביטוחים
 (."המציע הזוכה" או" הזוכה"

עלול לגרום   םמובהר בזה למציע מפורשות, כי עיכוב בתחילת ביצוע השירותים והשלמת  2.2
נזק למועצה. לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי כנגד המועצה בקשר לכל 
עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים 
על נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", 

 זמני או קבוע. 

עלול  וביצועםאיחור בהשלמת השירותים הרי שכל לעיל,  2.2מהסיבה המנויה בסעיף  2.3
לעמידה  מכרעתחשיבות  המועצה ת. משכך, מייחסלמועצהאף הוא לגרום נזק כבד 

. אי עמידה בלוחות שהינם קשיחים לחלוטין כמפורט בנספחים המצ"ב בלוחות זמנים,
השירותים ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור  לביצועהזמנים 

 .אחריו הטלת פיצויים על המציע הזוכה
 

 
 הסף להשתתפות במכרזתנאי 

 
 הרשאים להשתתף ולהגיש הצעות במכרז: .3
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מורשות כחוק לעסוק בביטוח כללי המחזיקות ברישיון כדין לעסוק חברות ביטוח  .3.1

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

 
וסף לרישיון חברת בנ על סוכן הביטוח לצרף העתק רישיון לסוכן מורשה כמבוקש

 .הביטוח
חברת הביטוח לעסוק בביטוח מהמפקח על  ןעל חברת הביטוח לצרף העתק רישיו

 הביטוח.
 
להיות )ככל וההצעה הוגשה על ידי סוכן( על סוכן הביטוח המציע בשם חברת הביטוח  .3.2

 . בכל שנה ₪ לפחות 500,000של  2019ובשנת  2018בעל מחזור הכנסות שנתי בשנת 
 

 לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמור.יש 
 

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

 
 

על המציע לעמוד בדרישות החוק, לשלם שכר לעובדים ע"פ שכר מינימום לפחות ולבצע  .3.3
 הפרשות סוציאליות עפ"י חוק.

 לצורך הוכחת האמור יש לצרף את המסמכים הבאים: 
 

תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובות המציע בעניין -
שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 

 .על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים
 .והעדר הרשעה פלילית תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום-
אישור רו"ח על כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע -

 .והפרשות סוציאליות עפ"י חוק
 
 

 תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכויות העובדים: 
 

ב )ב(   2המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעיף   .1 .3.4
לחוק עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
 
לחוק  5או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  המציע. 2

בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות  1985-העבירות המנהליות, התשמ"ו
 במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;

 
 

 
 לצרף להצעה:נוספים שחובה מסמכים  4

לשאלות המציעים כשהם חתומים על ידו  המועצהעל המציע לצרף ההבהרות שנתנה  .4.1
 יחד עם הצעתו. 

 
 . 1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2אישור תקף לפי סעיף  .4.2

 
 כל מסמך המצורף למסמכי המכרז הטעון השלמה או מילוי. .4.3

 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .4.4
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 ההצעה 3
 

 . בהתאם להוראות הקבועות להלןתהיה המציע הצעת  3.1
 

 תוגש על גבי הצעת המשתתף בעט בלבד. המציע הצעת  3.2
 

לביצוע השירותים. הצעות העולות או נופלות בשיעור אומדן למועצה מובהר בזאת כי  3.3
עלולות להיפסל והכל בהתאם לשיקול דעת וועדת המכרזים של  ניכר ממחירי האומדן

  .המועצה
 

ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בשני עותקים מקורים. יש לחתום על כל מסמכי   3.4
 המכרז, בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.

 
ימים לכל המאוחר מיום  5בתוך  יהיה ערוך לספק את הביטוח הנדרשהזוכה במכרז  3.5

אולם לא לפני קבלת צו התחלת שירות חתום על ידי המועצה  שיתבקש לעשות כן על ידי 
 .המועצה

   
  
 תוקף הצעה 4

 . 8/2020/31ההצעה תהא בתוקף עד ליום  
 

 התמורה 5
חברת הביטוח על פי מסמכי לביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות ה בתמורה 5.1

 .הצעת המציע ועצה תמורה כמפורט במסמך שלם המתהמכרז 
 
. לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כדין, שקלים חדשיםכל התשלומים יבוצעו ב 5.2

 שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.
 

 ובכפוף לבדיקתו ועצהיבוצעו כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המ התשלומים 5.3
שירותים התשלום עבור ביצוע הולאחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין.  בידי המפקח וואישור
 הומצאה למועצה חשבונית ובכפוף לאישורה. ימים מתום החודש בו  45תוך יועבר 

 

 להחזר הוצאות מכל סוג שהוא. תהיה זכאיתלא חברת הביטוח  5.4
 
זה יחשב הדבר  מסמכי המכרזכמפורט בלחברת הביטוח הכספים שאושרו ל קבלתעם  5.5

הכיוסי בגין  תא זכאייאת מלוא התמורה לה ה מועצה מה לה בחרת הביטוח כאילו קיב
כל טענות ו/או תביעות לתשלום כספים נוספים ו/או תמורה  הולא תהינה להביטוחי 

 נוספת.
 

 ההתקשרות: תקופת 5.6
תקופת להלן: "  30.6.2021ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליום    תקופתמשך  

 "(.  ההתקשרות
 12פרקי זמן של  4-ההתקשרות בהמועצה תהא רשאית להאריך את משך תקופת 

 (תקופת האופציה"חודשים נוספים. )להלן:"
מבלי לגרוע ממשך תקופת ההתקשרות האמורה לעיל, תהא המועצה רשאית, בכל עת, 

, להביא התקשרות זו, כולה או חלקה, לידי סיום בהודעה בכתב הבלעדילפי שיקול דעתה  
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  חברת הביטוח ולחברת הביטוח יום  30ומראש של 

כיסוי הביטחוחי לקבל את התמורה בגין ה  הבגין הפסקת התקשרות, כאמור, למעט זכות
 בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור. העל ידן , אם ניתןשנית

 
 
 וצאות המכרזה 6

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 
 תחולנה על המשתתף.
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 הבהרות ושינויים 7
 
פה כדי -למען הסר ספק, מובהר מפורשות, כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שיינתנו בעל 7.1

בכל צורה המועצה  לשנות את האמור במסמכים ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את  
 לכלוימסרו המועצה שהיא, אלא אם יועלו הבהרות והסברים אלו על הכתב על ידי 

 תב.תשיב לשאלות בכ המועצה -המשתתפים . 
 

ויגישו עד ליום ____ בשעה _____ למייל המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש,  7.2
 _________ 

 

 באופן הבא.  WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש ב 

 תשובה שאלה סעיף עמוד

 
 

מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את הבהרות המועצה כפי שנשלחו למשתתפים 
יודגש כי ההבהרות שנתנה המועצה יהיו חלק כשהוא חתום על ידו למען הסר ספק 

   מתנאי המכרז, ויחייבו את המשתתפים.
  

המועצה לא תשיב על שאלות ההבהרה אלא אם נשלחו אל נציגי המועצה בפורמט  7.3
ובמבנה המפורטים לעיל. כמו כן, פרט למפורט לעיל, לא תהא למציעים כל זכות אחרת 

ליות/אחרות בנושאי המכרז. מציע שלא לקבלת מידע או לבירור שאלות טכניות/מנה
יפנה לקבלת הבהרות באופן ובמועד כאמור יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות 

 אי בהירות, שגיאות, אי התאמות וכדו'
 

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להאריך את  7.4
היה באמצעות פרסום בעיתונות או המועד להגשת ההצעות )הודעה על הארכת המועד ת

( ו/או להכניס שינויים שרכשו את חוברת המכרז והותירו את פרטיהם בפקס למציעים
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים כאמור, ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, לידיעתם 

ולידיעת הפוטנציאלים/ והמציעים השונים במייל לפי  /מכרזתפים בשל כל המשת
 -הכתובות שנמסרו על ידם 

 

 ועל פי כל דין לבצע את השירותים, כי מתן השירותים על יד כשיר  הואכי    המציע מצהיר 7.5
בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות  לרשות

 בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 
 שמירת זכויות 8

כל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה. רכישת מסמכי המכרז אינה 
מוש במסמכי מקנה לרוכש כל זכויות בהם והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שי

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 
 הגשת ההצעה 9

את ההצעות יש להגיש במעטפה אטומה וחתומה ללא סימנים מזהים, נושאת ציון המכרז 
בשעה  11.05.2020ולהכניסה אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום  06/2020   פומבי 

( בתיבת המכרזים שבמשרדי המועד האחרון להגשת הצעות –בדיוק )להלן    12:00 
 המועצה.

 
 האחרון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.הצעה שתוגש לאחר המועד 
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 בחינת ההצעות 10
  ועדת המכרזים של המועצה תהא רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 10.1

התייחסות לתנאי המכרז או שאינה בהירה וברורה מחירה, תנאיה או בשל חוסר  בשל
באופן, שלדעת ועדת המכרזים, מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחיר בלתי סביר עלול לגרום 

 לפסילת ההצעה.
 

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף  10.2
עם המשתתף בעבר. המועצה לרבות על פי ניסיונה של  ת מוצעהההתקשרות לבצע את 

המציע יכול שיהיה משקל מכריע בדחיית עבר שלילי כאמור עם לניסיון כי מובהר 
 ההצעה.

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  10.3

שינוי או תוספת בגוף שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  
 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
המועצה רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים או מחלקם  10.4

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או 
ם, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, המלצות ו/או אישורים דקלרטיביי

וזאת על מנת לבחון את המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו המקצועי, ו/או 
והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז 

 שפורטו  לעיל.
 

 בחירת ההצעה הזוכה 11
 

 שלבים: בשניההצעות תיבחנה 
 

הצעת סבירות  ואת    תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הסףראשון  בשלב   11.1
 .ביחס לאומדן המחיר

 
 .ההצעות ותמליץ על ההצעה הזוכהתבחן ועדת המכרזים את  שניבשלב  11.2

 
 
המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה   11.3

 הזוכה, ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מירב היתרונות למועצה.
 

 
 פגמים במכרז 12

 
קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים  12.1

וכתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר, יהא זכאי המציע לקבל 
מהמועצה, עקב אי זכייתו, אך ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות שהוציא בפועל 

. אלפים שקלים חדשים(חמשת ) ₪ 5,000על  ורכישת טפסי המכרז ובלבד שאלו לא יעלו
פרט לפיצויים אלה לא יהיה זכאי המציע לכל פיצוי אחר, בגין הוצאות, הפסדים או אבדן 
רווח, אשר נגרמו לו לטענתו, כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור 

 רווח כאמור. סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן
 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  12.2
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע 
שזכה, מיד עם הודעת המועצה, לפעול בהתאם להוראות המועצה לרבות להפסיק את  

עפ"י המכרז ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע השירות למציע שאמור עבודתו 
 היה לזכות במכרז עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך.
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במקרה כזה, לא תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור השירות שביצע עד   12.3
למועד הפסקת השירות, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות 
או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור למכרז, אופן 

עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה בקשר עם בקשר ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב, וכן 
 מכרז זה.  

              
 ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי 13

 
מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל השירותים נשוא המכרז, רשאית המועצה   13.1

 .לבטל את המכרז בכל שלבלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
 

לק חמובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע    13.2
מהשירותים ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות שלה. 
המועצה שומרת לעצמה הזכות, לבצע השירותים נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק 

את המציע הזוכה לבצע את יתרת השירותים רק לאחר מהשירותים בלבד ולחייב 
שימצאו התקציבים להשלמת השירותים. כמו כן, ועל אף האמור בחוזה, שומרת  
המועצה לעצמה את הזכות, לבצע  חלק בלבד מהשירותים נשוא המכרז מבלי שהפסקת 

א ביצוע השירות או ביטול חלק ממנה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהו
לספק והמציע הזוכה מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא 

 חלק מהשירותים נשוא המכרז. בכל הקשור והכרוך בביצוע
 
, לא תהיה למשתתפים במכרז אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל השירותים   13.3

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין או לזוכה במכרז 
 לעיל שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.          רכישת טפסי המכרז כאמור 

 
            

 סתירות, שגיאות ואי התאמות 14
 

במקרה של אי בהירות במסמכי המכרז, על המציע לפנות באמצעות מייל בדרישה  14.1
 .          המועצהלהבהרות אל 

 
התאמות או במקרה של ספק כל שהוא בקשר -אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי 14.2

: בכתב או במייל למועצהלמובן של סעיף או פרט כלשהוא, עליו להודיע על כך 
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 
ההבהרות שתיתן המועצה בכתב במייל יהיו מחייבות. המועצה אינה מחויבת בכל  14.3

 ו הסבר שיינתן בעל פה.פרשנות א
 
אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת או השמטה, אשר יעשו  14.4

ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף 
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת בין בטרם הוכרז כזוכה ובין לאחר 

השינוי"(, יקנו למועצה זכות לפסול את ההצעה על הסף ו/או לבטל הכרזתו )להלן: "
את הזכייה, או לחילופין, להתעלם  מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט של הרשות. האמור הינו לרבות נספחי המכרז והחוזה. אין ולא יראו 

המציע הזוכה בהתנהלות המועצה בשלב ההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת  
 וחתימת הסכם עמו כהסכמה או אישור לביצוע שינוי כלשהו.

 
 , חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבויות הגשההודעה בדבר תוצאות המכרז 15
 

 (.יהיהודעת הזכ – המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן 15.1
 

להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול  כתנאי 15.2
)ארבעה עשר( יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא למועצה את  14המועצה בתוך 

 ההסכמים החתומים בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי הסכמים אלה.
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לא עמד אחר לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי ש 15.3
 הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל. 

 
ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם  15.4

על כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל 
הוראות מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור ב

 סעיף זה.
 

וכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא המועצה רשאית לבטל את ז 15.5
הזכייה במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה. אין 

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.
 

לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  מבלי לגרוע  מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית 15.6
 הבאים:

 

 שיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו   15.7.1
 נתן או הציע שוחד מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

 במכרז.
 

 התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה 15.7.2
או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה 

 כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. בה 
 

הוטל/ו עיקול/ים  על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת המועצה  15.7.3
בו /הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים  יש 

 30ר/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך המכרז, והעיקול/ים האמו במסגרת 
 ביצעו/ם. ימים ממועד 

 
 מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק 15.7.4

 יום ממועד קביעתו. 60זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 
 

 מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש  25%התברר למועצה כי הועברה  15.7.5
 המועצה.    ובכתב של

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז 16

המכרזים תאפשר למציעים כשירים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת  ועדת 16.1
להוראות הדין ]תקנות העיריות  בהתאםההצעה הזוכה, כל זאת  ובמסמכיהמכרזים 

 )מכרזים( וחוק חופש המידע[.
 

 עסקיים סודותאו /ו מסחריים סודות כוללת, חלקה או כולה, הצעתו כי הסבור מציע 16.2
(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, החלקים הסודיים –)להלן 

 :כדלקמןלאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
 

 

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם  באופן ברור  16.2.1
 וחד משמעי.

 
 מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי 16.2.2
 שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים  האחרים, במידה ויוכרז  
 כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת  
 המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג,  למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים  
 סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  

 
סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג,  כי אותם  16.2.3

סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם  אשר חלקים 
משתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר בהצעותיהם של 

 האחרים.מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים  
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למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון  16.2.4
 .דין פי על זה בעניין תפעל אשר, המכרזים לועדתבלעדית 

 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על   16.2.5

בתוך  פרק הזמן אשר לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה  תראהכך 
 .להנחיותיה ובהתאם ידהייקבע על 

 
החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון  בחלקים  16.2.6

 של לעיונו צעתוה  גשתה טרם במכרז לזוכה כך על תודיע, שבהצעתוהסודיים 
 .המבקש

 
 במכרז התחייבויות והצהרות הזוכה 17

ה כאמור, יממועד מסירת הודעת הזכיימים )ארבעה עשר(  14תוך הזוכה מתחייב כי  17.1
ההצעה מהווה חלק כתב כיסוי.  עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה    יחתום

  בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 

 איזהמלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא  נמנע הזוכה   17.2
מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע 

, או לבטל את המכרז, והכל לפי או כל מציע אחרשהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה 
, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות תיואו לחלט את הערבו/שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו

 אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
 

 
 המציע הזוכה מוותר על זכות שיבוב )למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון( כנגד:  18
 

 ; מהפוליסות  אחת  בכל  כהגדרתו"המבוטח"   כלפי  וכן  ציבור שלההונבחרי    המועצהעובדי  .א
בשכירות ו/או כהגדרתו בפוליסות    מועצה ו/או המבוטחהמוחזק על ידי הבעלים של רכוש   .ב

 ;כבר רשות

משכירים ו/או חברות ניהול ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל, וכן כלפי שוכרים ובעלי זכויות  .ג
  ;ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל ים ובמתקניםאחרים במבנ

תנאי מסחר ואשר לפי בכהגדרתו בפוליסות  המועצה ו/או המבוטחגופים הנמצאים עם  .ד
 ;תנאי ההתקשרות המקובלים, אין כלפיהם זכות תחלוף

לתבוע  םעל זכות וויתר המועצה ו/או המבוטח כהגדרתו בפוליסותאשר  ואנשיםגופים  .ה
 טרם קרות מקרה הביטוח; מהם פיצוי בכתב, במפורש או מכללא

ה ו/או עמותות למבוטח ו/או למועצ וקשורות שלובות, בנות חברותתאגידים עירוניים,  .ו
 הקשורות למבוטח כהגדרתו בפוליסות;

 ;מתנדבים .ז

 מפעל הפיס; .ח
 

מפרט הביטוחים ייחשב כאילו נוסח על ידי המבטח, לכל דבר ועניין. במקרה של סתירה/  18.1
 מועצה.אי בהירות במפרט הביטוחים, הוא יפורש לטובת ה

 

הפוליסות המצורפים, הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק או בתקנות   מפרטיהאמור ב  למרות 18.2
הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו הוראות החוק או 

 התקנות ביחס לאותו נושא.

 

 עליה  יהיה, שלישיים  צדדיים  נגד  תחלוף  תביעת  להגיש  מחליטה  הביטוח  וחברת  במקרה 18.3
בכל מקרה שתביעה כאמור )לטובת  .עצמית פותהשתת – המועצה חלק את גם לתבוע

המועצה בנושא ההשתתפות העצמית העצמית( אינה אפשרית על פי דין, תודיע חברת 
הביטוח למועצה על תביעת התחלוף ולא תתנגד להצטרפות המועצה לתביעה כאמור 

 בענין חלק ההשתתפות העצמית.
 

 בתביעות רכוש ייערך על ידי המבטח כדלקמן: הטיפול 18.4

 "השמאי"(. –מאי הביטוח ימונה בהסכמת שני הצדדים )להלן ש .א
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 האירוע. ההודעה על ממועדבדחיפות הראויה השמאי יבדוק נזק בדיקה ראשונית  .ב

 דו"ח שמאי סופי יימסר למועצה.  .ג

 במועדים הקבועים בחוק. השמאי ימסור לצדדים דו"ח על הנזק  .ד

 

מועצה באופן שלא יפגע במוניטין הבטיפול בתביעות של צדדים שלישיים יפעל המבטח  18.5
 .הטובובשמה 

 

לבדה על שטרי קבלת וסילוקין מועצה מצהיר ומסכים בזאת כי די בחתימת ה המבטח 18.6
הנכללות הרכוש לצורך תשלום תביעות בגין מקרי ביטוח המבוטחים על פי פוליסות 

 במפרט.
 

תורה בכתב, ולעניין מועצה  ו/או למי שהלמועצה  בגין נזקי רכוש ישולמו    הביטוחתגמולי   18.7
, באם קיימת זיקת מועצהזה המבטח מוותר על כל טענה של היעדר זיקת ביטוח של ה

 הנכללים בהגדרת המבוטח. ביטוח למי מהגופים
 

 

בכל מקום בפוליסות או במפרט שנרשם "ידיעת המבוטח", זו תיחשב רק כשייוודע הדבר  18.8
 ו/או למנכ"ל המועצה ו/או לגזבר המועצה".לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח 

 
 כללי 19

, כפי שישונה מעת 1981 –על הסכם זה תחולנה הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א  19.1
 בהשוואה לתנאי חוזה זה ונספחיו. המועצהלעת, ככל שהן מיטיבות עם 

 

 - בכל אחד מדפי הרשימה של המבטח תופיע ההצהרה הבאה 19.2
בניגוד לאמור בכל מקום אחר בדפי הרשימה המופקים על ידי "מוצהר ומוסכם בזאת כי  

המבטחים, הפוליסה כפופה למפרט המוסכם החתום ע"י המבטחים ואשר מהווה חלק 
מובהר כי דפי הרשימה המופקים על ידי המבטחים הינם  נפרד ממנה )מצ"ב(. בלתי

 לבד.ב הפרמיהוחיוב   , סכומי הביטוח, השתתפות עצמיתלצורך תקופת הביטוח
 אין האמור בדפי הרשימה המופקים ע"י חברת הביטוח בכדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או

בכל מקרה של סתירה ו/או התניה   התנות על הכיסוי הניתן על פי מפרט הביטוח כאמור.ל
 לרעת המבוטח לא יחולו ההתניות ו/או השינויים לרעת  המבוטח".

 
 במכרז התחייבויות והצהרות הזוכה     20

ה כאמור, יחתום עם יממועד מסירת הודעת הזכי( ימים  שבעה)  7תוך  הזוכה מתחייב כי   20.1
 םהמועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכ

 , הבהתאם להוראותי
 

 איזהמלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא  נמנע הזוכה   20.2
מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע 

, או לבטל את המכרז, והכל לפי או כל מציע אחרשהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה 
, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות תיואו לחלט את הערבו/שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו

 אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
              

 
 עו"ד גדי אלפסי

 ראש המועצה
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 חתימה מטעם המציע  אישור מורשי   –  2מסמך 

 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 נאות חובב
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע  אישור   הנדון:        
 
 

 ___________, לבקשתו של ______________________                   עורך דין אני הח"מ, 

 :כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע –להלן )__ ___ח.פ./ח.צ./ת.ז. _________

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 _________________ ת.ז. ____________________גב' / מר  
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו  .2
הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת שבגדר מסמכי המכרז ומצגיו במסמכי המכרז 

למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות  עהמצי
 מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

 
 :והחותמת של המציע להלן דוגמת החתימה .3

 
________________________________________________________________ 

 
התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי  .4

 ההתאגדות שלו.
 

 
  _________      __________________ 
 ר, חתימה וחותמת .שם, מ      תאריך        
 
 
 

, אישור עתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע** במקרה של תאגיד, מצורף ה
עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית 

  מידע מועדכן מרשם החברות.
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 פרטי המציע  –  3מסמך 
 

"חברה", יש למלא הפרטים ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה", במידה והמציע אינו  
במסמך זה בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע )חברה / שותפות / עוסק / אחר( 

 בשינויים המחויבים.
 

 :נתונים כלליים
 

        סוג האישיות המשפטית:
 

        שם החברה מציע:
 

         מס' חברה/ת.ז.:
 

         מועד יסוד:
 

          כתובת:
 

         טלפון:מס' 
 

         מס' פקס:
 

        כתובת דואר אלקטרוני:
 

 .____________  : המציעמספר עובדי 
 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 

תפקיד  מספר זהות שם משפחה שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 חתימה וחותמת    תפקיד         שם מלא       תאריך        

 
 אישור

 

, עו"ד __________________, במשרדי יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני

שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה 

שאם  על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת

לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה 

 עליה בפני.

        ___________________ 
 ,עו"ד                                   
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  –  4 מסמך 
 

 

    ח.פ/ת.ז. מס'  _________________________אנו הח"מ: המציע: 

 שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ________________________

 ________________________  נושא/ת ת.ז. מס'   _______________________     שם

    
לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה לומר את האמת וכי נהיה צפויים  לאחר שהוזהרנו, כי עלינו

 _________________, וכבעלי השליטה במציע, כדלקמן: כן, מצהירים בזאת, בשם המציע
 

 ._____________, _____________ מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם: .1
בעלי השליטה במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עושים   

 בהתאם לתקנות חובת המכרזים. תצהירנו זה 
 

אנו מצהירים כי  המציע  מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני  .2
 השירות, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק.

 
המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני השירות,  .3

 ועד האחרון להגשת הצעות למכרז.בשנתיים שקדמו למ
 

לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מפקח שירות שמונה לפי סעיף  .4
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני השירות, בשנה  1985 -העבירות המנהליות, התשמ"ו

 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 

 הלן פירוט : ל -במקרה של  קיום הרשעות/ קנסות .5
 

 הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת. .6
 

 
 

             
 חתימה + חותמת המציע                                 חתימה                                חתימה       

               
 
 
 

 אישור 
 

, עו"ד __________________, במשרדי יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני

_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה שברחוב 

על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם 

לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה 

 עליה בפני.

         ___________________ 

 ,עו"ד____________      
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 הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עובדים   –  5מסמך 

 
            לכבוד

  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
     באמצעות המציע

  א.ג.נ.,
 

מרח' _____________________,  ,מנכ"ל המציע ח"מ,________________________ה אני

ח.פ. __________________ משלם לעובדיו, לכל הפועל ,_________________כי מאשר 

טעמו, או לכל רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו, כל תשלום מס או גמלה מ

מבלי לפגוע בכלליות המחויבים על פי כל דין, או הנהוגים ביחסים שבין עובד ומעביד, לרבות, ו

האמור לעיל, משכורת שאינה פחותה משכר המינימום לעובדים לרבות תנאי שכר עפ"י דין, דמי 

דמי מחלה, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, נסיעות, הפרשות לקופות פנסיה, מס בריאות  חופשה,

  וביטוח לאומי.         

   ______________   _________________  ___________________ 
 חותמת    חתימה     תאריך 

 
 

 
 

 אישור רו"ח על הצהרת המציע  
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

     באמצעות המציע
  א.ג.נ.,

 

בדקנו את האמור בהצהרת  ,   לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע, ח.פ. 
ותקנותיו ותנאים  1987-, התשמ"זםלפי חוק שכר מינימו םהמציע בדבר תשלום שכר מינימו

המצורפת בזאת ומסומנת       סוציאליים, שהוצגה בהצהרת המציע מיום 
בחותמתנו לשם זיהוי, הצהרת המציע הינה באחריות המציע והנהלתו, אחריותנו הינה לחוות דעה 

 זו על בסיס ביקורתנו. על הצהרה

על פי תקנים אלה נדרש , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין בישראל
מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה 

ידע מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמ
 שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול בה.

        
 

 בכבוד רב 
 

                         
 רואה חשבון                    תאריך
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 והעדר הרשעה פלילית העסקת עובדים זרים, שכר מינימוםתצהיר לענין  –  6 מסמך
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
__________ ח.פ./ח.צ ______הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

להקמת לביצוע שירותים _______ מס' פומבי מכרז בהמציע  ,_____________
._________________________ 

 
  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  לא הורשעהמציע

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)בשנה 
 

  ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 

 

  ההרשעה  – ינימוםבפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מ הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) האחרונה לא היתה בשלוש

 
ני בהתאם להוראות כל דיולביצוע השירותים לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי המציע 
ידוע למציע כי וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער השירות

 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתכל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה  הפרה של
 

  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת
( השנים שקדמו למועד 7) בשבעוזאת  מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע

ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, . האחרון להגשת הצעות למכרז
 הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

  כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית
 . לעיל או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 

 פין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או לחלו
 כמפורט להלן:לעיל נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

_________________________________________________________________
________________________________________________________________ . 

 
ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה 

 ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 

 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
                                __________________ 

 חתימת המצהיר               
 אישור               

 
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ________,  

להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

    זו וחתם/מה עליה בפני. 

 "ד, עו_____________ ______________        
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 ________ שם משתתף: ___    
 חתימת משתתף:_________    

 

 7מסמך 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  
 

אני הח"מ ________ ת.ז________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר בקשר עם הצעת _________ 
)להלן: "המשתתף"(, למכרז ______ מכרז פומבי מס' _________ )להלן: "המכרז"( מצהיר 

 בזאת כדלקמן: 
 
 . אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. 1
 תף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. . אני נושא המשרה אשר אחראי במשת2
. המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא 3

 התייעצות,    הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 
. המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד 4

 עות למכרז. אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצ
 .לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. 5
. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר מלהגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת 6

 המשתתף למכרז. 
 .לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 7
 

למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  הצעת המשתתף
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז. 

 המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז נכון/לא נכון. 
נא  -אם לא נכון

 פרט:____________________________________________________
בע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות המשתתף לא הורשע באר

 נכון/לא נכון.  -עבירות של תיאומי מכרזים
 נא פרט:____________________________________________________-אם לא נכון

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

 
_________ שם משתתף:___________ שם מצהיר:____ ______ תאריך: 

 חתימה:___________
  

 אישור: 
אני החתום מטה, עו"ד_________ מאשר כי ביום___________ התייצב בפני 
_____________________________ הנושא ת.ז _________________ והמוסמך 

ר את האמת כולה ורק אותה כי אם לא להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומ
 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר ברוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני 

 
 
 
 

__________________________                ____________________ 
 חתימה                  תאריך 
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 הצהרת המציע –  8מסמך 
 

 לכבוד
 המקומית תעשייתית נאות חובבהמועצה 

 
 06/2020'  מס פומבי מכרז – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס

 
אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו  .1

, בין אם צורפו המפורטים בחוברת המכרז  את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים
 – ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע השירותים נשוא המכרז )להלן לאו,ובין אם 

(, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים השירותים
, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את השירותים והשירותים והאפשרויות לביצוע הנוגעים לביצוע

חלק הינה  הצעת המחיר שלי/נו    והחתום על ידי/נוהמלא כמויות  כתב הבבמחירים המפורטים  
 בלתי נפרד מטופס זה. 

 
קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך  .2

בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות 
שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ו/או דרישות  

ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו 
 את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 
י/נו כאמור יאת הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותמוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו  .3

דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה  2-ו 1בסעיפים 
הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל  על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי

 ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 
בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס  יבוצעוהשירותים ידוע ומוסכם כי  .4

 לכל ביחס ידינו על יםהמוצעהמחירים ועל פי  נספחיו,על  המכרזהצעתי/נו בהתאם להוראות 
 ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.  ,שלב בתכנון

 
בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה  .5

י/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי המחירים ימלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויות
בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות 

, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע השירותים
הצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי להמצורפים  המסמכים

 או של מסמכי ההצעה. מכרזאו של כל אחד מהמסמכים הקשורים ל המכרזידיעה של תנאי 

 
סיון יישורים, כוח האדם והנשיונות, האיאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .6

נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות השירותים הדרושים לשם ביצוע 
 והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע. 

 
באמצעות מי שמורשה אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי השירותים יבוצעו על ידי/נו אך ורק  .7

שיונות, יעל פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע השירותים כל הר  םלבצע
 על ידי/נו. םההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוע

 
ים שצורפו למכרז והוראות כל דין החל על השירותים אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט .8

 וע לי/לנו היטב ויחול על השירותים אלא אם נקבע מפורשות אחרת.מוכר ויד נשוא המכרז

 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה  .9

 עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
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ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, המועצה אינה מחויבת להוציא אל  .10
והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את נשוא המכרז ל השירותים הפועל באמצעותי/נו את כל

היקף השירותים נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה 
 ה ו/או הסתמכות.יכלפי המועצה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפי

 
וכן קבלני המשנה הנני/ו  הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי .11

עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר מטעמי/נו ככל ויאושרו על ידי המועצה 
 למציעי הצעה למכרז.

 
. לפי 31.08.2020עד ליום  הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה   .12

דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם 
 בחירת הזוכה במכרז. 

 
הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה  .13

ו/או בדבר היכולת הכספית  סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית,ישתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, נ
לקבלת מידע בקשר לכל העניינים  ,שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה

האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 
החליט שלא לדון ו/או לא ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, ל .14

עמי/נו בכל הקשור  סיון רעיניה למועצה הו/או  למועצהלקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם 
לשירותים שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, 

תי/נו, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את השירותים, בדרכי התנהלותי/נו, באמינו
בהתחייבויות. כן תהיה המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה   תי/נובמיומנותי/נו, ובאופן עמיד

בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם 
בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין 

 וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.חברות בנות 
 

 
 

ם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות הלמונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ל .15
 אחרת.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פרטי המציע

 ____________________ איש הקשר למכרז 
 ____________________ תפקיד 
 ____________________ כתובת המציע 
 ____________________ טלפון + נייד 
 ____________________ כתובת דוא"ל ופקס 
 ____________________ חתימה + חותמת 
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 הצעת המציע  – 9מסמך 

 

 06/2020' במכרז מס  המציעהצעת 
 

התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ולבצע את בהמשך להצהרותינו אנו מתחייבים למלא את כל 
 כל השירותים לרבות בין היתר:

 
הניסיון הדרושים כח האדם הנדרש , אנשי המקצוע, מומחים ולספק את כל האמצעים  .1

 לשם ביצוע השירותים, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.
 
 
 

י תנאי כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים על ידי המציע הזוכה על פ .2
 לרבות עמלת סוכן המכרז ועל פי כל דין

 
כל ההוצאות והתשלומים המפורטים במסמכי המכרז, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי  .3

 המכרז מחייבים את המציע הזוכה.
 
 

 מכרז.התשלום יבוצע כנגד ביצוע השירותים בתנאי התשלום הקבועים ב
 
 

 הצעתנו היא:
 

 מחיר לא כולל מע"מ תיאור השירות             מס'

  עריכת ביטוחים )לא כולל זיהום סביבתי(   1

  עריכת ביטוח לזיהום סביבתי )אופציונלי(  2

  סה"כ 3

 
 כוללים מע"מ.אינם  - המחירים*

                                            ____________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                            
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  10מסמך                                             
 התחייבות לשמירת סודיות מידע  

  : תאריך   
  

         לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 
 התחייבות לשמירת סודיות מידעהנדון: 

 
)להלן: "השירותים"( במסגרת הסכם בינינו לבינכם,   מכרז זה הואיל ואנו נבצע את השירות נשוא 

 אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת ביצוע השירות  ולאחריה כדלקמן:
 
וא אשר יימסר לידי על ידי המועצה או לפי הוראותיה בכל הקשור כל מידע מכל מין וסוג שה .1

והכרוך בשירותים שתימסרנה לי במסגרת ההסכם שבנדון, ישמר על ידי בסודיות מוחלטת 
 ולא יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע השירות בעניין זה.

המוקדמת והמפורשת  המידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה .2
 מראש ובכתב של המועצה.

המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/ים הקשור/ים עמי מבלי שאלה  .3
 יהיו מחויבים על פי הסכם סודיות זה ויחתמו עליו.

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או  .4
 דרך שהיא.בעל פה בכל 

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום,  .5
תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות הנדרשים 
לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר וכל 

 סר לידי על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתן.מידע שנמ
לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע  .6

 זה לצד ג' לכל מטרה שהיא.
להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראי כלפי  .7

 שהיא.המועצה לכל מטרה 
לפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה  .8

כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים 
 להם היא זכאית על פי ההסכם.

אלינו, אגב,  אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע .9
 – בקשר או במהלך ביצוע השירותים תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א 

 ו/או כל דין. 1981
לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  

שתות שיטות שירות, רשימות שמיות, מידע מקצועי או אישי וכל המסמכים האגורים בר
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .10
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .11
גילויו מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר  .א

 לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;
 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב
 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג
 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד

 בכבוד רב,
____________________________ 

 _____________באמצעות: ________
_____________________________ 
 חתימה: _______________________
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 11מסמך 
 בדבר שמירה על מאגרי מידע הצהרת 

 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 
 

 בדבר שמירה על מאגרי מידע ההצהר
 

 
  1981 –הגנת הפרטיות ,תשמ"א אנו מצהירים כי הובאו לידיעתנו הוראות חוק     .1

)להלן:"החוק"( ואנו מתחייבים לפעול במידע המועבר אלינו במסגרת ביצוע השירותים או 
 השירותים בהתאם להוראות החוק.

 
 

  אנו מתחייבים כי לא יתבצע שימוש במידע שיועבר לרשותנו במסגרת השירותים נשוא   .2
 ל המידע.שלא למטרה לשמה נתקבההתקשרות 

 
 
 אנו מתחייבים להדריך את עובדינו להם תהיה גישה למידע בדיני הגנת הפרטיות.    .3
 
 
אנו מתחייבים לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה לנכון למועצה על נהלי האבטחה       .4

ואופן ביצוע הוראות החוק על ידינו ולמסור כל מידע או פירוט שיידרש מאתנו על ידי 
 בעניינים שפורטו לעייל.המועצה 

 
 
אנו מתחייבים להשיב למועצה כל מידע שהגיע לרשותנו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא     .5

מכרז זה לרבות כל מדיה ו/או אמצעי אחסון שנמסר לנו לידי המועצה, כמו כן אנו 
 מתחייבים למחוק כל מידע שיישאר ברשותנו עם סיום השירותים.

 
 
על פי דרישות תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו  אנו מתחייבים לפעול    .6

ולפעול על פי הנדרש ממנהל  1986 -ציבוריים(, התשמ"ו  וסדרי העברת מידע בין גופים
 .14 -ו 3המאגר לרבות סע' 

 
 
אנו מצהירים כי איננו נמצאים במצב של ניגוד עניינים ו/או אין לנו כל עניין במידע המועבר     .7

 ורך ביצוע השירותים מעבר לביצוע השירותים על פי תנאי המכרז.לנו לצ
 

 
 
 
 
 

 :________________התאריך:_______________                            חתימ                
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 12מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  
 

 לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 )להלן: "המועצה(
 א.ג.נ.,

 
הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב הביאה לידיעתי את הוראות 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122הסעיפים הבאים: סעיף 
 
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על -

חד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שא

 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –לענין זה, "קרוב"  ;לחוזה או לעסקה עם העיריה
 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל - 

 המקומיות הקובע: 
עם הרשות המקומית, לעניין זה "חבר  "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ששליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה"
 ()ב(."1)2 -()ב( ו1) 1"בעל שליט" ו "קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי : 174סעיף -

ין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוני
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -על ידי בן
 למענה". 

 בהתאם לכך הרני מבקש להודיע ולהצהיר כי 
 

בין חברי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או 
 או שותף.  לא סוכן ; אחות ואף

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים 
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו. 
 אין לי בת זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 

ים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המכרז
 כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה לא נכונה . 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה הוא 
 אמת. 

( לפקודת 3א')  122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3עיריות, לפיהן המועצה ברוב של ה

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו יפורסמו ברשומות. 11התקשרות לפי סעיף  
 
 

 שם משתתף: ___________     
 חתימת משתתף:_________    
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 מפרט ביטוחים  - 13מסמך   

 

 

 

 חובב   נאותמועצה מקומית 
 

 

 01.07.2020  – 30.06.2021 - תקופת הביטוח
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 דף ריכוז נתונים / נאות חובב 

 

 

 השתתפות עצמית

 

 פ ר מ י ה

 

שיעור פרמיה 

 בפרומיל

 

ס כ ו ם   ב י ט ו ח/ 

 גבול אחריות

 

 

 ף ס ע י

 

 ₪  40,000כל נזק 

 

 ₪   1,500זכוכית 

 

רעידת אדמה ונזקי 

 טבע כמפורט במפרט  

 

   
 
 

11,000,000 ₪ 
 
 

 אש מורחב )כולל ר. אדמה ונ.טבע(
 
 

 מבנים 
 
 

   15,000,000  ₪ 
 

160,000,000  ₪ 
 

5,000,000  ₪ 

 ציוד מכל סוג ותיאור 
 

 בריכות אידוי 
 

תשתיות )נזק ראשון שאינו כפוף 
 לביטוח חסר( 

   
  

     

בסיס "נזק ראשון"  -הרחבות על    
 שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר"

 כמפורט במפרט
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 השתתפות עצמית

 

 פ ר מ י ה

 

שיעור פרמיה 

 בפרומיל

 

ס כ ו ם   ב י ט ו ח/ 

 אחריותגבולות 

 

 ס ע י ף

 

 

 

10,000  ₪ 

   
 
 

30,000,000 ₪ 
 
 

 צד שלישי
 

 גבולות אחריות  
  ולתקופה למקרה

4,000  ₪ 

 –מחלת מקצוע 

8,000  ₪ 

   
11,000,000 ₪  

 
20,000,000 ₪ 

 חבות מעבידים
 שכר עבודה משוער

 גבולות אחריות  
 לתובע למקרה ולתקופת ביטוח  

                                 

 

2,000  ₪ 

   
100,000 ₪ 

 כספים  
  סכום ביטוח 

 
10,000  ₪ 

   
1,000,000  ₪ 

 
 
 

 נאמנות 
 גבול אחריות 

 1/11/2003תאריך רטרואקטיבי 
  

 

3,000  ₪ 

3,000  ₪ 

 ימים  3

   
8,000,000  ₪ 

120,000 ₪ 
120,000 ₪ 

 שיורי -ציוד אלקטרוני 
 רכוש

 נתונים )כולל מורחב( אחסון 
  הוצאות תפעול נוספות

 

10,000  ₪ 

   
3,600,000  ₪ 

 

 שבר מכני
 סכום ביטוח 

 

15,000  ₪ 

   
 

8,000,000  ₪ 
 

 אחריות מקצועית 
 גבולות אחריות  
 למקרה ולתקופה

 14.10.93תאריך רטרואקטיבי 
 

    

סה"כ פרמיה עבור   

 חודשים 12

  

 

 המוצע : פרט הסדר התשלומים 
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 אש מורחב  ביטוח רשימה ל 
 

 
 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.   כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

  :   הרכוש המבוטח 

 

)מבנים ותכולתם( מכל סוג ותאור לרבות  עבור זיקתו של המבוטח בנכסי דניידא ודלא דניידא .א

לרבות שערים, גדרות,   –תשתית ומבנים ארעיים, על כל הציוד, הקבועות והמתקנים שלהם 

מיזוג אויר, תאורה, לוחות פיקוד, לוחות חשמל, פרגולות, סככות, מחסנים, מכולות, מעבדת  

חנות ניטור, ציוד מעבדה  שפכים, מעבדת אויר, לרבות ציוד מעבדות, מערכות לסינון אויר, ת

לבקרת איכות שפכים, תחנת שאיבה ראשית, מכון טיהור שפכים ציוד מטבחים וחדר אוכל,  

 ריהוט וציוד משרדי, ציוד כלי עבודה וחלפים, ציוד אלקטרוני

 ₪  26,000,000עד לסך..................................................................................... :   

 

 ₪   160,000,000מבני בריכות אידוי על סך .......................................................... :  .ב
 
 

 

 

 

 

בשכירות או בחכירה או בקומיסיון  , ןבפיקדומוחזק על ידם כל הנ"ל רכוש המבוטחים ו/או 

בה אחרת במקרה אבדן או נזק שהמבוטחים אחראים עבורו מכוח דין או הסכם או מכל סי 

בהימצאו בכל מקום  (, מל"ח ופס"חהמבוטחים בפוליסה זו )כולל במפורש גם רכוש הג"א

 . בשטח מדינת ישראל ובשטחים הנמצאים בשליטת צה"ל
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 השתתפות עצמית 

   :למקרה

₪  ומקסימום   30,000מסכום הביטוח לאתר, מינימום  10%  -רעידת אדמה 

 ₪ לאתר. 5,000,000

 ₪    ₪100,000  ומקסימום   10,000מהנזק, מינימום  5% -נזקי טבע 

 

 ₪   1,500 –שבר לזכוכית 

 

 ₪  40,000 –כל נזק אחר 

 

 
 

 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.

 

 

 

" מעבר ביטוח חסר"שאינו כפוף לסעיף  "נזק ראשון"הרחבות על בסיס 

 לסכומי הביטוח שבפוליסה.
 

   ₪ 2,000,000  :   פריצה ושוד

 ₪  200,000  :  גניבה 
 ₪  1,000,000  :הוצאות מיוחדות

 ₪  )ללוחות חשמל, פיקוד, בקרה ושנאים( 1,000,000  :   ב.ס.ח.

 שכר אדריכלים מתכננים 

 ויועצים חיצוניים  

 ₪   600,000מהנזק, מינימום  15%  :  לרבות שמאים

 ₪  5,000,000  : פינוי הריסות 

 ₪  1,000,000 ים :שיחזור מסמכ

 ₪   5,000,000 : כל הסיכונים 

 ₪   800,000 :     לוחות זכוכית  

 התמוטטות/קריסה/

 ₪  5,000,000 :   שקיעה

 ₪  5,000,000 ציוד חוצות ותשתיות:

 ₪  4,000  חפצים אישיים:

 

 הרחבות מיוחדות: 

 
 
 חשמלית ואלקטרונית. למען הסר ספק, הפוליסה מכסה נזקי ברק, כולל גם למוצבה   .1

 

הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" ממשכירים ן/או חברות ניהול ו/או מהבאים מטעמם.  .2

 הוויתור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" משוכרים ודיירים, לרבות דיירי ושוכרי משנה, וכן כלפי  .3

 מטעמם של הנ"ל, ובתנאי כי הוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.כל הבאים 
 

 לעניין רכוש של אחרים, שם המבוטח מורחב כדי לכלול "ו/או בעלי הרכוש". .4
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פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין ההוצאות הדרושות לשם תיקון מקרקעין, עבודות פיתוח   .5

סה על פי הפוליסה, בתנאי כי אחריות המבטח בגין הוצאות וגינון, ואשר נגרמו כתוצאה מנזק מכו

₪ )על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף  4,000,000אלה, בגין מקרה ביטוח אחד לא יעלה על סך של 

 לסעיף "ביטוח חסר"(. 
 

למען הסר ספק מורחבת הפוליסה לכלול הוצאות שתידרשנה לשיפורים במבנה ו/או בציוד לרבות   .6

 1,000,000משופרים, במקרה של נזק המכוסה עפ"י הפוליסה וזאת עד לסכום של   רכישת דגמי ציוד

 ₪ על בסיס נזק ראשון.
 

 אי קיום נהלים ו/או תנאים ו/או מיגונים לא יהווה תנאי מוקדם לכיסוי.  .7
 

למען הסר ספק כיסוי עבור "ציוד חוצות ותשתיות כוונתו לרבות ומבלי לגרוע מציוד מערכות על ותת  .8

של מים, ביוב, דלק, גז, חשמל ותקשורת, גינות, מדרכות, כבישים ומשטחי בטון ואספלט,  קרקעיות 

תחנות הסעה, מכלי איסוף אשפה, גשרים ומנהרות, שלטי הכוונה ופרסום על בסיס נזק ראשון שאינו 

 כפוף לביטוח חסר. 

 

   –הגדרת פריצה  .9

מבנה או מתקנים המותקנים  מובהר במפורש כי הגדרת פריצה ושוד תורחב לכלול גניבת צמודות 9.1

במבנה או מחוברים לצידו החיצוני של המבנה ע"י פירוקם ונטילתם, וכן גניבת מתקני מיזוג  

 אוויר המוצבים מחוץ למבנים. 

הכיסוי יורחב לכסות גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה בין אם מוקפת בגדר ובין  9.2

 אם לאו.

במפורש גניבת פרטי ציוד אשר טבעם להימצא בשטח הפתוח תחת כיפת הפוליסה תורחב לכלול  .10

 השמים לרבות מתקני נוי, מתקני שעשועים, גדרות, שערים וכיו"ב. 

הפוליסה מורחבת לכסות מוצגים, חפצי נוי, דברי אומנות וכדו' המוצגים לציבור   -מוצגים ותערוכות  .11

דרך קבע במתקני הרשות, כנגד כל הסיכונים,  בתערוכות המתקיימות מזמן לזמן ו/או מוצגים לציבור 

 בהתאם להרחבת כל הסיכונים. 

₪  על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף  400,000גבול אחריות החברה לפי סעיף זה יעמוד על 

 "ביטוח חסר". 

הפוליסה מורחבת לכסות ציוד נייד ונגררים כגון טרקטורים, מכסחות דשא, כלי  -ציוד נייד ונגררים  .12

צ.מ.ה, גנרטורים, מכלי מים ומתקנים ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון באתרי הרשות, 

 בן בהיותם באחסון והן בהיותם מחוץ לאתרי האחסון, בגרירה ו/או במנוחה. 

הפוליסה מורחבת לכסות גם   -" 2016)הוצאות שיחזור מסמכים( בתנאי "ביט  3.11.4לעניין הרחבה  .13

את עלות רכישה מחדש של תוכנות מדף ו/או תוכנות אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח, אשר 

 ניזוקו ו/או אבדו כתוצאה מאחד או יותר הסיכונים המבוטחים בפוליסה. 

נזק לגז בקירור ו/או חומרי הפעלה אחרים כתוצאה  מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות  אבדן או .14

 מהסיכונים המכוסים בפוליסה ובהרחבותיה. 
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה המשולבת לביטוח "אש מורחב ואבדן תוצאתי"  

 " 2016מהדורת "ביט  
 

 
 

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

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

 

 

 

 

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

 

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

 

 : 1.2.2סעיף  .ג

 ₪".  40,000" -₪" הוחלף ב 20,000" (1

בסיפא התווסף המשפט הבא: "מובהר כי הכיסוי ליצירות אומנות, שערכן אינו עולה על הסך  (2

לפוליסה והשינויים לו   3.20הנקוב כאמור, יהיה במתכונת "כל הסיכונים" בהתאם לסעיף  

 להלן".

 

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

 ומלגזות". 

 

 : 1.2.5סעיף  .ה

 המילה "צמחיה" נמחקה.  (1

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

 

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

 

המילים "אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף  –)סיכון רעידת אדמה(  2.4סעיף  .ז

 בתמורה לדמי ביטוח נוספים, אז התווספו לרשימת הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק זה גם" נמחקו.

 

המילים "אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף בתמורה   –טבע( )סיכון נזקי  2.5סעיף  .ח

 לדמי ביטוח נוספים, אז יכללו במסגרתו הסיכונים המפורטים להלן:" נמחקו.

 

 )סיכון נזקי נוזלים והתבקעות(: 2.6סעיף  .ט

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

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

 

 )סיכון תסיסה והתחממות עצמית(:  2.9סעיף  .י

 לאחר המילים "או הידלקותו" התווספו המילים "או נזק לו".  (1

 המילה "פתאומי" נמחקה. (2
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לאחר המילים "של עובד" התווספו המילים "או של כל  –)סיכון שביתות ופרעות(  2.10.3סעיף  .יא

 ועסק אחר". מ

 

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

 )הרחבות לפרק א'(: 3סעיף 

הוצאות שהוציא  – 3.11הוצאות נוספות הכרחיות" נמחקו והוחלפו במילים " 3.11.6המילים " (1

 המבוטח בעקבות מקרה ביטוח".

 "דמי שכירות חלופיים".  – 3.13תביעה" התווספו המילים אחרי המילים "הכנת  (2

 

 )הרחבת פריצה ושוד(: – 3.1סעיף  .יד

המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוחי נוספים אזי יורחב   (1

 הביטוח על פי" נמחקו והוחלפו במילים "הפוליסה מורחבת". 

 המילים "מתוך החצרים".  המילים "מתוך המבנים" נמחקו ובמקומם התווספו (2

 נמחקו. –( 7המילים "המעידים על החדירה או היציאה כאמור" )בשורה  (3

לאחר המילה "אלקטרוניים" התווספו המילים "ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת  (4

 ההפעלה".

 לאחר המילים "ו/או הותאמו" התווספו המילים "ו/או שנעשה בהם שימוש".  (5

מי מטעמו" התווספו המילים "ו/או מי שמועסק על ידי חברת הניהול או לאחר המילים "ו/או  (6

 התפעול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה". 

לאחר המילים "פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" התווספו המילים ""גניבת רכוש מתוך חצר   (7

מנופים  מוגנת באמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכאניים כגון 

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 "ולכל תקופת הביטוח" נמחקו והוחלפו במילים "בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות  (8

 למקרה". ₪ 1,000,000 -המבטח לפי הרחבה זו ל

 

 ".7.5% -" הוחלף ב5%" –)רכוש מחוץ לחצרי המבוטח(  3.2סעיף  .טו

 

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

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

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

 ₪". 5,000,000" -₪" נמחק והוחלף ב 2,000,000" (3

 נמחק. – 3.4.2יף סע (4

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

 

 )הרחבת רכוש בהעברה(: 3.5סעיף  .יז

 בסיכונים המבוטחים" נמחקו.  2.8כמוגדר בסעיף  –המילים "התנגשות ] אימפקט[  (1

מובהר בזה כי אחרי המילים "המעידים על כך" התווספו המילים "למען הסר ספק  – 3.5.2סעיף  (2

 גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש תחשב לעניין זה כפריצה". 

 

 )הרחבת חפצים אישיים(:  3.6סעיף  .יח

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

 ו/או מתנדבים". 

כום זה הינו על בסיס נזק  ₪ ס  ₪4,000" הוחלפו במילים "לסך  2,500המילים "לסך של  (2

 "ביטוח חסר" מהתנאים המיוחדים בפרק א'".  5.7ראשון שאינו כפוף לתנאי 

 

 )הרחבת רכוש רשויות ציבוריות(:  3.7סעיף  .יט

 אחרי המילים "רשות מקומית(" התווספו המילים "חברות גז, דלק וכבלים".  (1

 יו". אחרי המילה  "לשימושו" התווספו המילים "ו/או לשימוש אחרים בחצר (2
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  –)הרחבת תוספות לרכוש המבוטח(  3.8סעיף 

אחרי המילים "בלתי צפויים" התווספו המילים "ו/או שינויים בשער המטבע בו נרכש הרכוש  (1

 המבוטח". 
 ".20%" -" הוחלף ב10%" (2
המילים "אך בכל מקרה לא יעלו סכומי הביטוח המצטברים בגין הרחבה זו לסך כולל של  (3

 במהלך תקופת הביטוח" נמחקו. ₪  20,000,000
 

 )הרחבת נזק עקיף למלאים(:  3.9סעיף  .כא

 אחרי המילים "נזק פיזי בלתי צפוי" התווספו המילים "ו/או קלקול". (1

₪, הנמוך מביניהם"   4,000,000מסכום הביטוח של המלאי או לסך של  15%המילים "ל  (2

 ₪".  4,000,000נמחקו והוחלפו ב "

 

 מתקנים(:  )פריצת חומר חם מ 3.10סעיף  .כב

 המילה "פתאומית" נמחקה. (1

 הסיפא החל מהמילים "אחריותו של המבטח" ועד המילים "בפרק א'" נמחקה. (2

 

 )הרחבת הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח(:   3.11סעיף  .כג

אחרי המילים "המיוחדים לפרק א', התווספו המילים "ואף יחולו מעל לסכום הביטוח   (1

 שבפוליסה". 

   –)הוצאות לפינוי הריסות(  3.11.1סעיף  (2

אחרי המילים "או נזק עקב פעולות אלה" התווסף המשפט הבא "על אף האמור לעיל,  (א

הביטוח על פי הרחבה זו מורחב לכסות גם הוצאות סחף וחומרים זרים אשר התאספו  

 בחצרים עקב סיכון שאינו מוחרג על פי תנאי הפוליסה". 

 ".15%" -" הוחלף ב10%" (ב

 ".15%" -" הוחלף ב10%" – 3.11.2סעיף  (3

 ₪".  350,000" -₪" הוחלף ב 300,000" – 3.11.4סעיף  (4

 )הרחבת הוצאות נוספות והכרחיות(:  3.11.6.1סעיף  (5

 המילה  "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות". –בכותרת  (א

 המילה  "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות".  – 3.11.6.2סעיף  (ב

לאחר המילים "בשבתות ובחגים" התווספו המילים "עבודות לילה,   – 3.11.6.2סעיף  (ג

 עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות, עבודות בתנאים מיוחדים, בדיקת תקינות".

 המילה  "הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה "סבירות".  – 3.11.6.4סעיף  (ד

 כמפורט להלן:  3.11.6.5התווסף סעיף  (ה

הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח לאחר קרות אירוע מכוסה   הוצאות . 3.11.6.5"

שלאחריו יש צורך בשמירה על הרכוש הניזוק או הנותר, ושאילולא הנזק לא 

 היה צורך בקיומה". 

 ".15%" -" הוחלף ב10%" (ו

בסוף הפסקה האחרונה התווספו המילים "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף  (ז

 ר" מהתנאים המיוחדים בפרק א'"."ביטוח חס 5.7לתנאי 

 

 )הוצאות הכנת תביעה(: 3.12סעיף  .כד

המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים אזי יורחב   (1

 הביטוח" נמחקו והוחלפו במילים "הביטוח הורחב". 

 נמחק. 3.12.1סעיף  (2

ברשימה תוגבל אחריות   אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "בהעדר סכום (3

 ₪ למקרה". 1,000,000 -המבטח לפי הרחבה זו ל

בסוף הסעיף התווספו המילים "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר הקיים במסגרת   (4

 הפוליסה". 
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 )הרחבת דמי שכירות חלופיים(:  3.13סעיף  .כה

 יבוא "או לצרכי שוכר המבנה". 3.13.1.2בסוף סעיף  (1

 ". 18" -והוחלף ב" נמחק 12" (2

 ".15%" -" נמחק והוחלף ב10%" (3

 

 )הרחבת שבר זכוכית(: 3.17סעיף  .כו

 ₪".  800,000" -₪" נמחק והוחלף ב 200,000"  (1

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

 

 )הרחבת נזק ללוחות חשמל(: 3.18סעיף  .כז

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

 ₪".  800,000" -₪" נמחק והוחלף ב 200,000" (2

לאחר הפסקה הראשונה התווסף המשפט  "מודגש במפורש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על  (3

 הוצאות פירוק, הרכבה ושכירת מתקן חלופי לתקופת תיקון הנזק".

 

 לאחר "כהגדרתם להלן" יבוא "ושל כל רכוש אחר". –ת התמוטטות מבנים( )הרחב 3.19סעיף  .כח

 

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

המילים "אבדן או נזק שטבעו תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים" שבסעיף  (1

 נמחקו. 3.20.1

 "במישרין".לאחר המילה "הנגרם" התווספה המילה  – 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". 

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

 

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

 

 לפרק א' התווספו ההרחבות הבאות:  .לא

 

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

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

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

 

הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח    .3.23

ליקוי תקשורת; תופעות אלקטרוסטטיות ו/או   -אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח מ

ו אי סדירות באספקת החשמל כולל שינוי מתח; התקנה אלקטרומגנטיות, נזק מברק; כשל א

או יישום לקוי של תוכנות; נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה; 

וירוסים מכל סוג; הפעלה לקויה. אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסך של  

ביטוח חסר"  " ₪5.7 למקרה )על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לתנאי  200,000

מהתנאים המיוחדים בפרק א'(. אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר הקיים במסגרת  

 הפוליסה.

 

הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים כתוצאה  .3.24

 מהסיכונים המכוסים בפוליסה על הרחבותיה. 

 

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

 הגבוהה מביניהם.  –הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני", תחול השתתפות עצמית אחת 
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לעיל, יילקחו  3.13 -ו 3.11, 3.7הסכומים המפורטים בסעיפים  –סעיפי ברירה/בחירה  .3.26

 ובע על פיהם. בחשבון בסכומי הביטוח )לצורך קביעת ביטוח חסר( רק אם המבוטח ת

 

לאחר המילים "על פי פרק זה" התווספו המילים "אלא  -)סייגים לחבות המבטח לפרק א'(  4סעיף  .לב

 אם צוין אחרת ברשימה". 

 

 36שעות" נמחקו והוחלפו במילים "תוך  24המילים "תוך  –)הגדלת סכום הביטוח(  5.1סעיף  .לג

 שעות".

 

 –. )ערך כינון( 5.2סעיף  .לד

 חודשים".  36חודשים" נמחקו והוחלפו במילים "  24המילים " (1

המילים "בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל" נמחקו  (2

ובמקומם התווסף המשפט הבא "מוסכם כי שימוש בציוד חדש מתוך מלאי קיים ייחשב ככינון 

 הרכוש לצורך סעיף זה".

 ם "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם". בסיפא התווספו המילי – 5.2.5.1סעיף  (3

 נמחק. – 5.2.5.3סעיף  (4

 התווספו הסעיפים הבאים:  (5

היה וניזוק ציוד אלקטרוני, יעמוד השיפוי על ערך ציוד בגרסה מתקדמת יותר, ללא   .5.2.7

 הפחתה בגין שיפורים. 

במקרה נזק לציוד אותו לא ניתן לרכוש מחדש, יעמדו תגמולי הביטוח על הסכום אותו   .5.2.8

 י מוסכם בין הצדדים.יקבע שמא

 

לאחר המילים "על כן מתחייב המבוטח" התווספו המילים "לבקשת  –)הצהרת מלאי(  5.6 1סעיף. .לה

 המבטח". 

 

 )סעיף שומה(:  5.8סעיף  .לו

 ".15%" -" נמחק והוחלף ב10%" (1

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

 

על חשבונו" התווספו המילים "בתיאום עם אחרי המילים " –)מקדמה ותגמולי ביטוח(  5.11.2סעיף  .לז

 המבוטח". 

 

 המילים "ללא ספק" נמחקו. –)מקדמות ותגמולי ביטוח(  5.11.3סעיף  .לח

 

 המילים "בשום אופן" נמחקו. –)זכויות המבטח לניצולת(  15.13.3סעיף  .לט

 

  –)שיעבוד(  5.14.3סעיף  .מ

 זו".אחרי המילים "דמי הביטוח" התווספו המילים "בגין פוליסה  (1

 אחרי המילים "חובות המבוטח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו".  (2

 

 )התאמת דמי הביטוח(: 11.1סעיף  .מא

 לפני המילים "המבוטח ימציא למבטח" התווספו המילים "על פי דרישת המבטח".  (1

 יום".  180יום" נמחקו והוחלפו במילים "  90המילים " (2

 לים "או מנהל הכספים אצל המבוטח". לאחר המילים "רואה החשבון המטפל" התווספו המי (3

 ".50%" -" נמחק והוחלף ב40%" (4
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 )ביטוח חסר(:  11.6סעיף  .מב

 ". 85%לאחר "בסכום" יבוא "של  -בשורה השנייה  (1

 ". 85%לאחר "בסכום" יבוא "של  -בשורה השלישית  (2

 85% -הגולמי בהמילים "שיעור הרווח הגולמי כאמור" נמחקו והוחלפו במילים ""שיעור הרווח  (3

 כאמור".

 

 נמחק. –)סייג רשלנות רבתי( 12.5סעיף  .מג

 

 נמחק. -)אמצעים להקלת הסיכון(  13.1סעיף  .מד

 

 –)תשלום דמי ביטוח(  13.2סעיף  .מה

נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים   13.2.2 -ו 13.2.1סעיפים  (1

 ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח". 

 הסיפא החל מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקה. – 13.2.7סעיף  (2

 

 נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:  –)ביטול הביטוח(   13.5.2סעיף  .מו

 "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 

אמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה אף ה

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." - בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם   –)זכות הקיזוז(  13.9סעיף  .מז

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

 

מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי"  הסיפא החל  –)מבוטח ראשי בפוליסה(  13.10סעיף  .מח

 נמחקה.

 

 )תחלוף(: 13.13.4סעיף  .מט

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מנהלי המבוטח, כל אדם  (1

אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים בחוזה ו/או 

 נושאי משרה במבוטח".  

רי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל. בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי אח (2

חברות 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".   (3

התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח,  (4

לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב  

ותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף בכתב לשפותו, אשר אלמלא א

 כלפי אותו אדם או גוף".

 

לגביו   –בסייפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים   –)תקופת התיישנות( 13.14סעיף  .נ 

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". 
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 –כמפורט להלן  13.17 לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף .נא

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע  . 13.17"

 הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 
 

 
 

 רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 

 

 

 מקומית תעשייתית נאות חובב מועצה   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

 

________________________________________________________________ 

 

 
רשות מוניציפלית עצמאית שמטרתה פיקוח על  -מועצה מקומית תעשייתית  עיסוק המבוטח: 

פגיעה בסביבה, ניקיון  הפעילות היצרנית של המפעלים בתחום המועצה למניעת
השפכים, קליטה וטיפול   ותברואה, טיפול בשפכים, הובלה ואגירה מוגנת של

בפסולת בניין ופסולת יבשה, אספקת מים, רישוי בנייה ורישיון עסק, גינון וטיפוח  
סביבתי, שמירה על איכות הסביבה ומניעת זיהום, כנסים מקצועיים, השכרת 

וכן כל הפעילויות ו/או השירותים   , העסקת שוטר,שטחים, שירותי עזרה ראשונה 
ו כרוכים בכך, וכן כל מטרה אחרת המותרת למועצה  הנובעים ו/או נלווים ו/א

 בתחום עיסוקה.
 
 
 

 ₪  למקרה ולתקופה 30,000,000  גבולות אחריות: 
 
 
 

 ₪  למקרה 10,000  השתתפות עצמית:
 
 
 
 
 

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

 הפוליסה לביטוח "אש מורחב".

 

על מנת להסיר ספק, מודגש במפורש כי רכוש משכירים וחברות ניהול ייחשבו כרכוש צד שלישי  .2

 לעניין פוליסה זו.

 

הפוליסה מורחבת לשפות את משכירים וחברות ניהול בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח   .3

 ם מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת". והבאי

 

הפוליסה מורחבת לשפות את מזמיני עבודות בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח והבאים   .4

 מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת". 

 

הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" ממשכירים ו/או חברות ניהול ו/או מהבאים מטעמם. הוויתור   .5

 ול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.לא יח

 

לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים, אם הדבר מתחייב מההסכם בין הצדדים, לעניין העבודות  .6

הספציפיות בלבד יכלול שם המבוטח גם "ו/או מזמיני עבודות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או בעלי 

 מניותיהם", וזאת בכפוף לסעיף "חבות צולבת". 

 

לעניין עבודות המבוצעות על ידי המבוטח, יהיה הכיסוי הביטוחי שיורי ו/או עודף לכל כיסוי אחר  .7

 שנערך על ידו או לטובתו. 

 

 למען הסר ספק, הפוליסה חלה גם על אחריותו של המבוטח בקשר עם קרקעות ומגרשים שבבעלותו. .8

 

₪ מתווסף לשם המבוטח:   400,000מוצהר ומוסכם כי לעבודות שערך כל אחת מהן אינו עולה על  .9

 "ו/או קבלנים ו/או קבלני מישנה".

 

 ₪ למקרה ולתקופה. 800,000הגנה בהליכים פליליים תהא   4.16גבול האחריות בגין סעיף   .10
 

למען הסדר הטוב, ומבלי לגרוע מהכיסוי הניתן בפוליסה, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו  .11

המבוצעות ע"י המפעלים שבשטח המועצה, המקימים  של המבוטח )להלן: "המועצה"( בגין עבודות 

 בריכות אידוי בשטח המוניציפלי של המועצה היה ויטען כי המועצה נושאת בחבות כלשהיא. 
 

בשל הפרעה או הפסקה  -הפוליסה מורחבת לכסות חבות המבוטח על פי דין כלפי שוכרים  .12

האמור חבות בגין אי אספקת שירותי  באספקת שירותים לשוכרים  )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  

ו/או שוכרים( כאמור כתוצאה מאבדן או נזק לרכוש  -חשמל, אנרגיה, חימום, קירור ותקשורת 

המבוטח עקב הסיכונים המבוטחים על פי הפוליסה לביטוח "אש מורחב"  והפוליסה לביטוח "שבר  

 - מכני ו/או ציוד אלקטרוני" . 
 

יות בגין מוצרים אינם חלים בגין פגיעה גופנית ו/או נפשית            חריג אחריות מקצועית וחריג אחר .13

 הנובעת מעיסוקו של המבוטח. 
 

 הפוליסה כפופה לסעיף כינון אוטומטי.  .14
 

 
, כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח 3.3.1מוסכם במפורש כי לעניין חריג  .15

עמו ו/או המוגשים במסעדות ומזנונים בגין הרעלה ממזון ומשקאות שהוגשו ע"י המבוטח ומט
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המופעלים בשטח המועצה ו/או על ידי קבלנים ו/או מסעדות ומזנונים עצמאיים הקשורים בקשר חוזי  

 עם המבוטחים. 
 

הפוליסה כוללת את אחריותו של המבוטח בגין אנטנות, תרנים או שלטים מטעמו בכל מקום  .16

 בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  
 

ה כוללת את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי של עובדי המבוטח כולל במפורש גם  הפוליס .17

 ואחרים, בשכר ושלא בשכר, במהלך עיסוקם עבור המבוטח או מטעמו. נבחרי הציבור, מתנדבים
 

 

 

 

 

 
 

מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות אחריות בקשר עם משלחות הנשלחות לחו"ל על ידי המבוטח   .18

 מטעמו לחו"ל. בשיתוף עמו ו/או עובדים וכל אדם הנשלח ע"י המבוטח או נוסעיםו/או  מטעמו ו/או 

 לצורך הרחבה זו הגבול הטריטוריאלי ושיפוט יהיו כל העולם.
 

 הפוליסה כוללת את אחריותו החוקית של המבוטח בגין וכלפי אנשים שכירים ו/או עצמאיים   .19

המוזמנים ע"י המבוטח והפועלים בשמו ו/או עבורו כגון: מדריכים ומלווים למיניהם, חובשים, 

 שומרים עם או בלי נשק וכדומה.

 -ובת תשלום דמיהנ"ל ייחשבו כצד שלישי לגבי פוליסה זו ובתנאי שלא חלה על המבוטח ח

 ביטוח עבורם למוסד לביטוח לאומי. 
 

 הפוליסה כוללת את אחריותם של גופים המבצעים פעולות בשיתוף עם המבוטח, אלא במידה בה .20
 ביטחו עצמם בנפרד בפני אחריות כזו.

 
למען הסר ספק, כלי רכב בחניונים )לרבות רכבי עובדים( לא ייחשב לרכוש בפיקוח ו/או   .21

 גחה של המבוטח. בשליטה ו/או בהש
 

ביטוח זה מתייחס לאחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי גם בקשר לעבודות קבלניות  .22

שונות לרבות שיפוץ, בניה, פיתוח, גינון ואחזקה. לעניין עבודות אלו, מורחב שם המבוטח לכלול: 

 "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה".
 

או לרכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי הפוליסה מורחבת לכסות מניעת גישה לחצרי ו/ .23

 לרכוש המבוטח ו/או הנמצא באחריותו מאירוע בלתי צפוי. 
 

 תשלום פיצוי ו/או   המבטח מוותר על זכותו לתחלוף המוענקת לו במפורש או מכללא בעקבות .24

 שיפוי שישולם למבוטח נגד: 

 א. עובדי המבוטח ונבחרי ציבור של המועצה;       

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

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

 בלים                 המקו ד. גופים הנמצאים עם  המבוטח בקשרי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות      

 במקצועם, אין כלפיהם זכות תחלוף;           

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

 מכללא.

 

 למען הסר ספק, הכיסוי חל גם בגין אימון ושימוש בנשק, בתנאי שנעשה כחוק. .25
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" 

 " 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. 

 

 
 ע אחר" התווספה המילה: "מהותיים".לאחר המילים "מיד -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 ".  –)הגדרת דין(  2.3סעיף  .ד

 

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

 "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

 רה שלהם" הוחלפו במילים "אבדן גרר הנובע מכך".המילים "נזק גרר שהינו תוצאה ישי (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
 "תוך כדי ועקב".המילים "תוך כדי ו/או עקב" התחלפו במילים  (1
 המילים "שהמבוטח אינו חב בתשלום" הוחלפו במילים "שהמבוטח סבר בתום לב שאינו".  (2
המילים "וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסה לביטוח חבות מעבידים"   (3

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

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

לי הרכבת, כלי הטיס וכלי  בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי ומפעי – 3.2.4סעיף  .יג
 השיט המנועי, ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה. 

למען הסר ספק, החריג לא יחול על אחריותו של המבוטח בקשר עם הובלות של מטענים בכלי 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
בסיפא התווסף "למען הסר ספק, מוצרים בבעלות המבוטח לא ייחשבו כמוצרים שיצאו מחזקתו  (2

 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

 אחרי המילה "הפוליסה" התווספו המילים "ברת שיפוי".  (2
 אחרי המילים "נושאי משרה" התווספו המילים "הנהוגה אצל המבטח".  (3

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

 
 )סייג נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו(:  3.5סעיף  .יח

 אחרי המילים "תחת פוליסה לביטוח רכוש" התווספו המילים "של המבוטח".  -. 3.5.1סעיף  (1

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

מגבול האחריות  25% -ל המבוטח וזאת עד לשל נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטתו ש

 ₪".  1,000,000 -שבפוליסה, אך לא פחות 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
 

 נמחק.  –נזק קרינה רדיואקטיבית( )סייג  3.8סעיף  .כ
 

 נמחק. –)סייג רשלנות רבתי(  3.12סעיף  .כא
 

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

 )הרחבת נזק בעת שהות זמנית בחו"ל(:   4.1סעיף  .כג
 אחרי המילים "על ידי" התווספו המילים "המבוטח ו/או על ידי" (1

טוריאליים" התווסף "וכן אחריותו כלפי האנשים לאחר המילים "אל מחוץ לגבולות הטרי (2

 שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים". 

 הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק" נמחקה. (3

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

 
בסיפא התווסף "אלא אם הורחב שם   –)הרחבת חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה(  4.4סעיף  .כה

 המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה". 
 

הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא   –)הרחבת חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ"  4.5סעיף  .כו
"למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת  

חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור, שיפוץ,  לכסות את
התאמה, פירוק, הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות כאלו ע"י 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  
הפעילות המתוארת לעיל, אזי תחול פוליסה זו כרובד שני נוסף החל מעבר לסכומים   לשיפוי בגין

 בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור". 
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אחרי המילים "לרווחת הקהילה" יתווסף "ו/או שהמבוטח   –)הרחבת חבות בגין אירועים(  4.6סעיף  .כז
 נותן להם חסות".

 
 )הרחבת פגיעה אישית(:4.8סעיף  .כח

 ים "והטרדה מינית" נמחקו.המיל (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 מינית   -

 .1998 –התשנ"ח 

או הגיע להסדר הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע  -

 פשרה עם צד התביעה
 

נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "למען הסר ספק   –)הרחבת מניעת גישה לחצרים(  4.9סעיף  .כט
מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות גם מניעת גישה לחצרי ו/או לרכוש צד שלישי ו/או 

מאירוע   –וטח ו/או באחריותו אובדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש המב
 בלתי צפוי". 

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

 בשירותו".  
 

 3.3.1"בניגוד לאמור בסעיף   –נוסח הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא   –)הרעלת מזון(   4.11סעיף  .לא
הפוליסה מורחבת לכסות את חבות הנובעת ממזון ומשקאות לרבות   לסייגים , מוצהר ומוסכם בזה כי

אריזותיהם וכן מוצרים אחרים, המוגשים ו/או נמכרים ע"י המבוטח ו/או מטעמו, וכן חבות המבוטח  
 הנובעת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו". 

 

לאחר "וקבלני משנה ועובדיהם" התווסף "אלא אם  -)הרחבה לחסות עובדי המבוטח(  4.12סעיף  .לב

 הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה".

 

  -)הרחבת ויתור על תחלוף(   4.13סעיף  .לג

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

 , וכן כלפי".עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה

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

 

לאחר "וקבלני משנה" התווסף "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים  - 4.14סעיף  .לד

 ו/או קבלני משנה".

 

  –)הרחבת כלי נשק(  4.15סעיף  .לה

 המילים "ובאישור המבוטח" נמחקו.  (1

המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק  בסיפא התווספו (2

 לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".

 
  –הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים( ) 4.16סעיף  .לו

גם על קבלנים ו/או   התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול 4.16.3לסייג  (1

 קבלני משנה".

 ₪ למקרה".  ₪400,000 למקרה" הוחלפו במילים "  200,000המילים " (2

 
 לפרק ההרחבות התווספו הסעיפים הבאים:   .לז

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

אצל המבוטח והמהווה סכנה מיידית וממשית לרכוש או לגוף צד ג' לא ייחשבו כנזק כספי טהור 
 לעניין פוליסה זו. 
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בטח אינו לסייגים לחבות המ  3.3.1למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" כאמור בסעיף  .4.18
חל על נכסים אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלותו ו/או חזקתו ו/או  

 שימושו של אחר. 
 

הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל  .4.19
אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח, מנהליו, 

ובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת פעילותו ע
 בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. 

 
היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  .4.20

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

 
זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד  .4.21

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

 
וטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמב .4.22

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

 
ביטוח שנערכו עבור  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי  .4.23

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

 לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים. 
 

סות את אחריות המבוטח בקשר עם למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכ .4.24
 פעולות הובלה, פריקה וטעינה.

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

בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם פועל 
 ישי לעניין פוליסה זו.המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה ייחשבו כרכוש צד של

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

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

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

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  .לח

 הצדדים". 
 

 חקו. המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמ– 5.1.7סעיף  .לט

 
   -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  –  - 5.4.2סעיף  .מ

 "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 

הם נכללה אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד ב

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. 
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 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  .מא

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 

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

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

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

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

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

המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח    -בתביעות( )תנאי טיפול 5.11.3סעיף  .מו
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 ראשי"   -)תנאי מבוטח ראשי( 5.13סעיף  .מז

 נמחקה.
 

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

 –כמפורט להלן  5.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .מט
יוודע הדבר  כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשי . 5.17"  

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. " 
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 ביטוח חבות מעבידים רשימה ל 
 

 
 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

 

________________________________________________________________ 

 

 
 כמפורט לעיל בפוליסת צד שלישי  המבוטח:  עיסוק

 

 

 התעסקות 

 כל התעסקות הקשורה עם עיסוקו של המבוטח.  העובדים: 

 

 
 שכר עבודה

  ₪ 11,000,000   שנתי )משוער(: 
 

 

 גבולות אחריות  

 לתובע, למקרה 

 ₪  20,000,000         ולתקופה:

      

 

 

 השתתפות 

 ₪  ₪8,000 למקרה ביטוח. עבור מחלת מקצוע  4,000   עצמית: 

 

 

 

 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.
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 הרחבות מיוחדות: 

 
 
 

לעניין  לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים, אם הדבר מתחייב מההסכם בין הצדדים,  .א

העבודות הספציפיות בלבד יכלול שם המבוטח גם "ו/או מזמיני עבודות ו/או עובדיהם  

 ו/או מנהליהם ו/או בעלי מניותיהם". 
 

הביטוח מורחב לשפות את מזמיני עבודות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי  .ב

ים ע"י  ו/או מחלת מקצוע כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מהמועסק

 המבוטח. 
 
הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" משוכרים ו/או דיירים ו/או מהבאים מטעמם.   .ג

 הוויתור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

הפוליסה מורחבת לשפות את שוכרים ו/או דיירים היה ונטען לעניין קרות תאונת  .ד

חובות מעביד כלשהם כלפי מי עבודה כלשהי ו/או מחלת מקצוע כי הם נושאים ב

 מהמועסקים ע"י המבוטח. 
 

 למען הסר ספק שכר עבודה שנתי משוער כולל עובדי שטחים ועובדים כנגד חשבונית.  .ה
 

מוצהר ומוסכם כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדים באמצעות   .ו

 קבלני כוח אדם ו/או חברות לאספקת כוח אדם.
 

בהרחבות הפוליסה )הגנה בהליכים פליליים( תהא  11.4בגין סעיף גבול האחריות  .ז

 ₪ למקרה ולתקופה. 800,000
 

 

 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות מעבידים" 

 " 2016מהדורת "ביט  
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 "הוצאות סבירות". 
 

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

 בסיפא  התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר הנובע מכך". –)הגדרת מקרה הביטוח(  2.6סעיף  .ו
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 – )סייג חבות חוזית(  3.1סעיף  .ז
 המילה "כל" נמחקה. (1

 י דין".המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פ (2

 בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש".  (3

 
 המילה "ובהסתמכו" הוחלפה במילים "או בהסתמכו".  –)סייג ביטוח לאומי(  3.2.1סעיף  .ח

 
 נמחק. –)סייג ביטוח לאומי(  3.2.2סעיף  .ט

 
היה המילים "או שעשוי  –)סייג פיצוי במקרה שהמבוטח אינו חב בדמי ביטוח לאומי(  3.3סעיף  .י

 להשתלם" נמחקו.
 

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

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

 ₪ למקרה". 1,000,000לגבול אחריות של 

 
 נמחק. –)סייג רשלנות רבתי(  3.11סעיף  .יג

 
 הסיפא החל מהמילים "למניעת ספק מובהר" נמחקה. –זמנית בחו"ל( )הרחבה שהות  4.1סעיף  .יד

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

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

 
 ים "ו/או עקב". המילה "ועקב" הוחלפה במיל –)הרחבת חבות של עובד(  4.4סעיף  .יז

 

  –)הרחבת כלי נשק(  4.5סעיף  .יח

 המילים "באישור המבוטח" נמחקו. (1

בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק  (2

 לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך".

 

   –י קבלנים/ קבלני משנה ו/או עובדיהם( )הרחבת חבות המבוטח כלפ 4.6סעיף  .יט

 לאחר המילים "המכסה חבות" התווסף "המבוטח".  (1

אחרי המילים "עובדים אלה" התווסף "היה וקיים ביטוח כזה אזי הכיסוי תחת פוליסה זו תהיה  (2

 שיורי ו/או עודף לאותו ביטוח".

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

 מבוטל". 
 

 –)הרחבת פגיעה אישית(  4.10סעיף  .כא
 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  -

 . 1998 –נית התשנ"ח מי

הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית אם הורשע או הגיע  -

 להסדר פשרה עם צד התביעה
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  -)הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהלתיים(  4.11סעיף  .כב

על קבלנים בסיפא התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם  - 4.11.3סעיף  (1

 ו/או קבלני משנה".

 ₪ להליך". ₪400,000 להליך" הוחלפו במילים "  200,000המילים " (2
 

 –)הרחבת ויתור על תחלוף(  4.12סעיף  .כג
אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  (1

 עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי".

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

 
  –לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן  .כד

 
הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל  .4.13

הליו, אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח, מנ 
עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו  

 שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. 
 

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת  המבטח  -מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על .4.14
עריכת ביטוח זה  לראשונה ע"י הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד 

המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח  בגין מקרה הביטוח  
 כאמור, בתנאי כי:  

i.   במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה 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.  
ידי מבטח כלשהו -בותו של המבוטח לא היתה מבוטחת עלהאמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שח

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

 
היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  .4.15

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

 
זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד  .4.16

תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות  
 ליסה.לפו

 
 

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על  .4.17
ימים מראש טרם   30המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  

 התשלום. 
 

לא יחול לעניין תביעה העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח על ידי   3.9.1האמור בסעיף  .4.18
עה גופנית שנגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר רישיון נהיגה של "קרנית" בעקבות פגי

הנוהג ברכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו, בתנאי כי המבוטח לא ידע עובדת היעדר הרישיון 
₪ למקרה  1,000,000של הנוהג כאמור. אחריות המבטח עלפי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 ביטוח אחד. 
 

י מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  אי קיום תנאי הביטוח על ידי מ  .4.19
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא -הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה. 
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למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור   .4.20

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

 ור ביטוחים.  לביטוח מכוח אותו איש 
 

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

 הצדדים". 
 

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

  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  –)תנאי ביטול הביטוח(  5.4.2סעיף  .כז
 י לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. "המבוטח רשא

הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על 

אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה 

ההתחייבות, תבוטל הפוליסה   התחייבות של המבטח לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל

בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף 

 שיעבוד. 

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

 

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

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
 

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

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

 סביר". 
 

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

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

 ועד תשלומו". התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מ
 

המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח    -)תנאי טיפול בתביעות( 5.11.3סעיף  .לג
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 ראשי"  -)תנאי מבוטח ראשי(  5.13סעיף  .לד

 נמחקה.
 

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

 

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

 

 –כמפורט להלן  5.18לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .לז

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע  . 5.18

 הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח. 
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 אחריות מקצועית  רשימה לביטוח 
 

 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

 

________________________________________________________________ 

 

 
ולרבות תברואן, יועצים משפטיים, הדברה   כמפורט לעיל בפרק צד שלישי המבוטח:  עיסוק

 ומשק משטרה. גזברית המועצה, מבקרת המועצה , וריסוס, והוועדה לתכנון ובניה
 

 

 

 גבולות אחריות 

   ₪ 8,000,000 :ולתקופהלמקרה 

 

 

 השתתפות עצמית

 ₪  15,000 :   למקרה

       

 

 

 תחום טריטוריאלי,  

 ישראל  : דין ושיפוט 

 

 

 14.10.1993 תאריך רטרואקטיבי : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.
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 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

 
 
 

 בזה הכלולים במפרט  או ברשימה  הנקובים הביטוח דמי לתשלום התחייבות תמורת כי מעידה זו פוליסה
  לידי , ברשימה  נקוב ששמו  המבוטח ידי על"( הרשימה" - להלן)
 
 
 
 

XXX ( 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 .
 
 לא אך הביטוח לתקופת הקודמת בתקופה, ברשימה  צויין אם או הביטוח תקופת בתוך ארע הביטוח מקרה .

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

 אם צוין אחרת בדפי הרשימה. 
 
 
 

 אחריות   גבולות
 

 : על תעלה לא המבטח אחריות
 . ביטוח מקרה  מאותו הנובעות תביעות למספר  או אחת לתביעה האחריות כגבול  ברשימה הנקוב הסכום .
 .זו פוליסה לפי התביעות לכל האחריות כגבול  ברשימה הנקוב הסכום .
 
 
 

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

 
 
 

  או  מחדל, טעות, ברשלנות שמקורם שנטען או שמקורם טעות או מקצועית חובה הפר :  הביטוח מקרה
 פוליסה   לפי  הביטוח  ניתן  עבורם   ואשר   ברשימה  המפורטים   ידו   משלח   או  מקצועו  במסגרת ,  המבוטח  של  השמטה

, ובכלל זה גם אחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפר חובה כאמור לעיל ע"י מי מטעמו. מודגש במפורש  זו
 כי הכיסוי חל גם על אובדן גרר הנובע מכך. 

 
 

 .ןדי כל :  דין
 
 

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

 
 

  גוף  כל או מקצועית לישכה, מקצועי גוף במסגרת המאוגד במקצוע עוסק  והמבוטח היה :  העיסוק
 פוליסה   פי  על  הכסוי  יחול  אזי,  המבוטח  של  למקצועו  ביחס  עיסוק   ותחומי  התנהגות  כללי  הקובע  אחר  סטטוטורי

  המקצועי  האיגוד הנחית פי על לעסוק  המבוטח רשאי  בהן הפעילות תחומי כל על גם, ברשימה לאמור בנוסף זו
 .לעיל כאמור הסטטוטורי הגוף או המקצועית הלשכה או
 
 

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

 . המבוטח כנגד
 
 

  בהתאם ,  הסופית  לערכאה  עד  משפטיים  הליכים  בניהול  הכרוכות  הסבירות  ההוצאות  כל :  משפטיות הוצאות
  דמי ,  אגרות,  הדין  עורך  ט"שכ  לרבות,  זו  פוליסה  לפי  המכוסים   האחריות  לגבולות  בנוסף  שהינן,  הפוליסה  לתנאי

 '. וכד מומחים טרחת שכר, עדים טרחת שכר, פרוטוקולים העתק , מסמכים ביול
 
 

  תביעה   עקב  המבטח  ידי  על  שישולם  הפיצוי  סכום  מתוך  המבוטח   ישא  בו  הראשוני  הסכום :  עצמית  השתתפות
 .זו פוליסה לפי  ות/ והמכוסה אחת מקורית מסיבה הנובעות תביעות מספר או
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 סייגים לחבות המבטח 
 
 

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

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

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

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

 עילה  לשמש עלול זה מקרה כי, הביטוח הצעת  הגשת בעת ידעששמו נקוב ברשימה  המבוטח של הכללי
  חבות   בגין  המבוטח  את  לשפות  הסכמתו  אישר  והמבטח  למבטח  בכתב  כך  על  נמסר  אם  אלא,  תביעה  להגשת
 . מכך הנובעת

 
 חבלה  פעולות, איבה פעולת, זר אויב פעולת, פלישה, מלחמה ידי על במישרין  שנגרמה כלשהי חבות .3

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

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

  מס  מנהל של או  הביטחון משרד של או ישראל משטרת של מפורש אישור רק , לעיל כהגדרתו" טרור" לעניין
  במישרין   נגרם  הנזק   כי  המאשר,  תיקוניו  כל  על  1961  פיצויים  וקרן  רכוש  מס  בחוק   כמוגדר  פיצויים  וקרן  רכוש

 . טרור לנזקי תביעה לדחיית עילה  ישמש,  טרור  פעולת י"ע
 
  היו  האחריות או ההתחייבות  כן אם אלא, הסכם לפי עצמו  על מקבל שהמבוטח אחריות או  התחייבות .4

 . אישית ערבות, כזה הסכם בהעדר גם עליו מוטלים
 
 . אקטיבי -רדיו זיהום  או גרעיני ביקוע, מייננת קרינה .5

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

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

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

 . משרה
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 הרחבות 
 
 

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

  של  כוחו  מיופהכ  או ו/ נציגו ו/או כ מורשו כ  ו/או  כסוכנושנמצא בשירותו של המבוטח ו/או הפועל 
 .זו פוליסה פי על הכסוי ניתן  בגינו העיסוק  במסגרת המבוטח

 
 מסמכות  חריגה .2

 
 ידי על לו שהוקנתה יצוג מסמכות לב בתום מחריגה הנובעת חבות בגין המבוטח את לכסות מורחבת זו פוליסה

 .המבוטח  של עיסוקו במהלך אחר
 

 מסמכים  אבדן .3
 

 .  אחרים   מידע  ואמצעי  מסמכים  אבדן  בגין  המבוטח  של  אחריותו  את  לכסות  מורחבת  זו  פוליסה  כי  במפורש  מודגש
 

 דיבה  הוצאת .4
 

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

 נכנסים  שותפים .5
 

  המוגדר  אדם כל  לשפות  מורחב זו פוליסה לפי הביטוח אז  ברשימה הדבר צוין אם כי  בזה ומוצהר מוסכם
  מהעיסוק  הנובע ביטוח מקרה בשל הביטוח תקופת במשך נגדו שתוגש תביעה בגין", מבוטח"ה אצל" שותף"כ

  לאחריות  וקודם מפורש  בתנאי , זאת". מבוטח"כ הצטרפותו בטרם  שנעשה, ובהרחבותיה בפוליסה המוגדר
 .  חבות אותה  את המכסה אחר ביטוח  כל קיים  לא כי זו הרחבה פי על  המבטח
  בפוליסה  מכוסה השותף היה, למבוטח" שותף" ה של הצטרפותו שקודם בכך מותנה זו הרחבה פי על הכסוי

  מכוסה  שהיה האחריות גבול על יעלה לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבול. המקצועית חבות לביטוח
  לשותף  הרטרואקטיבית  התקופה, התביעה מוגשת בגינו " הביטוח מקרה" קרות ביום" שותף"ה של בפוליסה

 . זו בפוליסה הרטרואקטיבית התקופה לפני תהיה לא נכנס
 

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

 
 יוצאים  שותפים .6

 
  להיות  שחדל אדם כל לשפות מורחב זו פוליסה לפי הביטוח אז  ברשימה הדבר צוין אם כי בזה ומוצהר מוסכם
  הביטוח   תקופת  במשך   נגדו  שתוגש  תביעה  כל  בגין,  תחילתו  לפני  או  זה  ביטוח  של  תוקפו  במשך"  מבוטח"ל  שותף
 ". מבוטח" ל שותף  היותו בעת שנעשה, ובהרחבותיה בפוליסה המוגדר מהעיסוק   הנובע ביטוח  מקרה בשל

 
 

 גילוי  תקופת .7
 

  תקופה  במשך המבוטח  נגד תוגשנהש תביעות בגין  המבוטח את לשפות מורחב זה ביטוח  כי בזה ומוצהר מוסכם 
  כי   מפורש   בתנאי זאת(,  חודשה  לא  אם  ובין  בוטלה  הפוליסה  אם  בין)   הביטוח  תקופת תום  לאחר   חודשים  12  של
  שעילתם  אירועים על ורק  אך יחול זו הרחבה פי על  הכיסוי  וכי חבות  אותה את המכסה  אחר ביטוח כל קיים לא

 המקורית  הביטוח תקופת תום לפני
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 פליליים  בהליכים הגנה .8
 

:  כדלקמן  ובהיקף באופן פליליים  בהליכים  משפטית להגנה הוצאות בגין המבוטח את לשפות  מורחבת  הפוליסה
  בהליכים   משפטית  הגנה  מתן  לשם   דין  עורך,  מעובדיו  מי  לרשות  או/ו  המבוטח  לרשות  יעמיד,  חשבונו  על,  המבטח
או בתקופה  זו  פוליסה של הביטוח בתקופת שאירע מכוסה ביטוח מקרה בעקבות, מהם מי נגד שיוגשו, פליליים

 . הקודמת לתקופת הביטוח אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה
  וייצוגם   ערעור  הגשת  לשם  דין  עורך  מעובדיו  מי  לרשות  או/ו   המבוטח  לרשות  יעמיד,  חשבונו  על,  המבטח,  כן  כמו
  בהוצאות   גם  וישא  פליליים  בהליכים  עליהם  שיוטל  דין  גזר  או/ו   דין  הכרעת   על,  האפשרית  הסופית  לערכאה  עד  בו

 . הערעור
  דין  לעורך לפנות המבוטח רשאי, המבטח לרשותו שהעמיד  הדין עורך של  בשירותיו מעוניין אינו והמבוטח היה
,  המבוטח   ידי  על  ששולמו   ההגנה  ובהוצאות  הטרחה  בשכר   המבוטח   את   המבטח  ישפה,  כזה  במקרה.  בחירתו  פי  על
 .  המבטח אחריות לגבול בכפוף ל"הנ כל

  או  הפליליים ההליכים בתום הערעור הוצאות או/ו ההגנה והוצאות הטרחה שכר  את ישלם  המבטח
 . העניין לפי הכל, הערעור

 
 : זו הרחבה לעניין ת ו ר ד ג ה
 

  מדינת  ידי על אישום כתב מוגש נפתחת חקירה פלילית, לרבות הליכים בהם  בהם הליכים : פליליים הליכים
  המבוטח   ביטוח  מקרה  בעקבות  מעובדיו  מי  או  המבוטח   נגד  המוגשים,  מוות  סיבת  חקירת  ו/או  מטעמה  או  ישראל

  .זו פוליסה לפי
 

  עדים  שכר, פרוטוקולים העתקת, מסמכים ביול דמי, אגרות, טרחה שכר (: ערעור כולל) הגנה הוצאות
הנדרשים בעבור הגנה  הפלילי הדין בסדרי לקבוע בהתאם או המשפט בית ידי על שיקבע כפי מומחים ושכר

 .הדין בגזר  המוטלים עונש תשלום או פיצוי, קנס כל למעטבהליכים פליליים כולל ערעור על פסק הדין, אך 
 

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

 
 : 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
  מי  או המבוטח( במחדל ובין במעשה בין) פעל בו אירוע בגין הינם המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב. 2

 . ביטוח למקרה לגרום כוונה מתוך  מעובדיו
 

 . הביטוח בתקופת  המקרים  כ"ולסה למקרה 200,000$ על יעלו לא זו הרחבה פי על  המבטח אחריות גבולות
 

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

 מיחידי אחד  כל על הפוליסה פי-על הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או מאדם יותר כולל המבוטח שם אם .10
 ,והוראותיה סייגיה ,תנאיה על ,זו פוליסה בלבד שמו  על הוצאה כאילו ( צולבת אחריות)  בנפרד המבוטח
 את לשפות  המבטח של אחריותו אולם ,האחרים המבוטחים של בקיומם תלויה-ובלתי נפרדת כשהיא

 .ברשימה הנקובים האחריות גבולות על תעלה לא יחד המבוטח יחידי כל
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מודגש במפורש כי הסכמי בוררות הקיימים בין המבוטח לצדדים שלישיים לא יגרעו מהיקף הכיסוי   .11
 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  

 עות מהיפר חובת סודיות.  תביעות נגדו המוגשת נגדו הנוב 
 

 מירמה ואי יושר  .13
 

מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח הנובעת מכל מעשה או מחדל  
של כל אדם, לרבות מי שמועסק או היה מועסק על ידו, בקשר עם מעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, 

 מעילה באימון, כוונת זדון וכד'. מרמה, חוסר תום לב, מעילה או  
 לרשימת הסייגים של פוליסה זו.  1אין בהרחבה זו בכדי לשנות האמור בסעיף 

 
מוצהר בזה ומוסכם כי הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב  .14

ביצע   לפני קרות מקרה הביטוח לבטח את חבותו בביטוח "אחריות מקצועית" בגין עבודה אותה
המבוטח עבורו ו/או שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת בגין 
 פעילות הנעשית ע"י המבוטח עבור אותו אדם או גוף בקשר לעיסוקו של המבוטח כמוגדר ברשימה.

 
 הפרת ורהאמ מכלליות לגרוע ומבלי  לרבות, בפוליסה מהמבוטחים  מי ידי על  הביטוח תנאי קיום אי .15

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

 
  לביטוח קודם יהיה ידו על הנערך הביטוח כי  הביטוח מקרה קרות לפני בכתב התחייב והמבוטח היה .16

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

 
 תהיה תמיד המבטח מאת שיפוי לקבלת לפוליסה שבכותרת המבוטח בשם  ים/הנקוב  ים/המבוטח  זכות .17

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

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

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

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

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

 נזק מקרה על  הודעה .1
 

- על לתביעה עילה להוות העלול, ביטוח מקרה  קרות על לו מהיוודע  סביר זמן תוך , למבטח להודיע המבוטח על
  לאחראי   שנודע  מרגע,  ל"כנ  הביטוח  מקרה  על  המבוטח  של  ידיעה  תחשב ,  תאגיד  הינו  המבוטח  באם.  זו  פוליסה  פי
 . ששמו נקוב ברשימה  המבוטח אצל הביטוח נושא על
 

 הודעות  למתן  כתובת .2
 

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

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

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

 הליכים  על  הודעה .3
 

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

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

 
 למבטח מהמבוטח מסמכים העברת .4

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

 . הביטוח-מקרה קרות  עקב פיצויים-תביעת עם  בקשר
 

 הודאה  איסור .5
 

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

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

 מהותי  בעניין שינוי .6
 

 זמן   בתוך,  מהותי  בעניין  שינוי  כל,  הביטוח   תקופת  במשך,  בכתב  יגלהששמו נקוב ברשימה    המבוטח .א
 את לבטל רשאי המבטח יהיה, כזה שינוי למבטח המבוטח גילה לא; כך על לו שנודע מעת סביר

 . החוק  הוראות פי-על  חבותו היקף את להקטין או הפוליסה
 

 שהועבר אחר כתוב   במידע מופיע   או הביטוח-בהצעת הוצגה לגביו  ששאלה עניין  הינו מהותי עניין .ב
  ממש של השפעה סביר מבטח על להשפיע  כדי  בו ויש,  הביטוח עריכת לצורך המבוטח י"ע  למבטח

  .שבו  בתנאים לכרותו או  בכלל הביטוח חוזה לכרות האם
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 בתביעות  טיפול .7
 

 בשם  ולנהל לידיו ליטול, דעתו- שיקול לפי רשאי  יהיה, הפוליסה י "עפ בחבותו  המבטח הכיר .א
  המבוטח  בשם  ולקבל לתבוע וכן תביעה כל של יישובה או  תביעה כל  כלפי ההגנה את  המבוטח

  או  הליכים כל לניהול בנוגע מוחלט דעת-שיקול יהיה למבטח. נזק -דמי, השתתפות, פיצוי, שיפוי 
 כל  לו ולהושיט לו שיש המידע כל את לו למסור המבוטח ועל תביעה כל לישוב או לסידור בנוגע
  המבטח  כי מוסכם, זאת עם יחד. זה בסעיף הנדונים העניינים עם  בקשר ממנו שתידרש עזרה

 ותוך   המבוטח  של  זכויותיו  ייפגעו  שלא  כך  התביעה  את  ולנהל  המבוטח  עם  בתיאום  לפעול  מתחייב
 בכדי וזאת מעסקו המתחייבת הסודיות ובשמירת שלו במוניטין, המסחריים  בקשריו התחשבות 

 .נזק  לו לגרום או הטוב בשמו לפגוע שלא
 

,  הדדי  תאום תוך והמבוטח  המבטח יפעלו  המבטח  של האחריות  מגבולות  חורג התביעה  וסך היה .ב
 .פעיל באופן ההגנה בניהול להשתתף זכות למבוטח תנתן האמור בכלליות לגרוע ומבלי

 
 אחריות  בגבול סכום תשלום .8

 
  כל   עם   בקשר ,  לפשרה  ומתן  משא  או   הליכים  ניהול  כדי  תוך  או  לפני   המבטח  רשאי  לעיל  8  בסעיף  האמור   אף   על

  ממנו   שנוכה  לאחר,  המתאימים  האחריות  גבולות  או  גבול  סכום  את  למבוטח  לשלם,  תביעות  של  סדרה  או  תביעה
  על  והפיקוח הניהול על המבטח יוותר כזה ובמקרה, ביטוח-תגמולי  בתור  שולמו שכבר סכומים  או  סכום כל

 .אליהן או אליה  בקשר נוספת אחריות מכל פטור ויהיה כאלו  תביעות  או תביעה
 

 כפל  ביטוח .9
 

  בתוך  למבטח המבוטח 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

 
 אחרים   ודמים הביטוח-דמי  תשלום .10

 
 . למבטח המבוטח בין שהוסכמו  ובשיעורים במועדים המבוטח י"ע  ישולמו הביטוח דמי .א

 
  עבור  ריבית -הפרשי שבפיגור הסכום ישא,  במועדו  למבטח מהמבוטח  המגיע כלשהו  סכום שולם לא .ב

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

 רשאי ,  לשלמו  מהמבוטח  דרש  שהמבטח  לאחר  יום  15  תוך,  כאמור,  שבפיגור  כלשהו  סכום  שולם  לא .ג
 לא שבפיגור הסכום אם.נוספים  ימים 21 כעבור יתבטל הביטוח  כי בכתב  למבוטח להודיע  המבטח 
  הסכום  את לסלק  המבוטח  מחובת לגרוע  כדי  זה סעיף  פי-על הביטוח בביטול אין. כן לפני יסולק 

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

 
 והצמדה  הביטוח תגמולי .11

 
 ב "ארה של בדולר למבוטח המגיעים הביטוח  תגמולי יחושבו, זו פוליסה פי-על המכוסה נזק  בקרות .א

 הצד או  המבוטח לידי בפועל התשלום במועד החל ישראל בבנק  הדולר  של היציג  לשער בהתאם
 ישראל בבנק  הדולר של היציג לשער בהתאם הם אף יחושבו  העצמית ההשתתפות דמי. השלישי

 . ל"הנ במועד
 

  שפורסם   לצרכן  המחירים  מדד  שבין  ליחס  בהתאם  יוצמדו  הם,  בשקלים  נקובים  האחריות  גבולות  אם .ב
 תשלום  מועד לפני סמוך שיפורסם לצרכן המחירים מדד לבין הביטוח תקופת תחילת לפני סמוך

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

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

 
 הביטוח  תקופת הארכת .13

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

 הפוליסה ביטול .14
 

  המבוטח  נקב  בו מהמועד יחול הביטול; למבטח בכתב  בהודעה זו פוליסה לבטל רשאי המבוטח .א
 דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף על. המבטח י"ע ההודעה קבלת תאריך לפני לא אך, בהודעתו
 מראש הודעה לאחר רק  הביטוח לבטל התחייבות ישנה בהם ביטוח אישורי על לחתום מהמבטח

 . אישור באותו המצוינת התקופה תום לאחר רק  הפוליסה תבוטל ,ההתחייבות למקבל
 . היחסיים הביטוח-דמי את לעצמו המבטח ישאיר המבוטח דרישת פי על בביטול

 
  רשאי  המבטח יהיה, בפוליסה כלשהי אחרת הוראה י"עפ או דין" עפ, המבטח מזכויות לגרוע מבלי .ב

  למבוטח  תימסר כך על שהודעה ובלבד, הביטוח תקופת תום לפני, שהיא  עת בכל הביטוח את לבטל
 בזכויות יפגע לא, כאמור, הביטוח ביטול. הביטוח יתבטל בו  התאריך לפני יום 60 לפחות בכתב 

 . כאמור, הביטוח לביטול קודם שאירע ביטוח מקרה בגין הפוליסה י"עפ  התביעה
 

 הפר   שהמבוטח  אינה  לביטול  והעילה  המוסכמת  הביטוח  תקופת  תום  לפני  החוזה  את  יבטל  המבטח  אם .ג
  דומה   ממבוטח  דורש  שהיה  הסכום  את  למבוטח  המבטח  ישלם,  המבטח  את  להונות  ניסה  או  החוזה  את

 . המוסכמת הביטוח תקופת  תום עד  שנותרה לתקופה יחסית, הביטול ביום ביטוח סוג לאותו
 

 תחלוף  על ויתור .15
 

 של  לשיפוי זכות כל למבטח תעבור ,זו פוליסה פי-על תביעה עקב תשלום של מקרה בכל
 בשירותו הנמצא אדם  כל כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב המבטח אך ,אחר גוף או  אדם כל כלפי  המבוטח

 נושאי , בחוזה עובדים , מנהליו, עובדיו האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות ,מטעמו הפועל או המבוטח של
.  ל"הנ כל של משפחותיהם  בני כלפי וכן המבוטח דירקטוריון חברי, המבוטח של  מניותיו בעלי כלפי וכן, משרה

  התחייב  הביטוח מקרה לקרות קודם אשר גוף או  אדם כל כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב גם המבטח
  לא  הויתור אולם ,לשפותו שהתחייב או  לטובתו  תחלוף זכות על ויתור  יכללו ביטוחיו כי  כלפיו בכתב המבוטח

 .זדון בכוונת לנזק  שגרם מי  לטובת יחול
 

  בכתב   ויתר,  הביטוח  מקרה  קרות  לפני,  שהמבוטח  כך  עקב  תפגע  לא  זו  פוליסה  פי  על  שיפוי  לקבלת  המבוטח  זכות
  התחייבות   או  ויתור  אותו  אלמלא  אשר ,  לשפותו  בכתב  שהתחייב   או/ו   כלשהו  גוף  או/ו   אדם  כלפי   תביעה  זכות  על

 .גוף  או אדם אותו כלפי תחלוף זכות למבטח להיות הייתה עשויה
 

 נושא  על לאחראי הדבר עכשיווד רק  המבוטח לידיעת הגיע כי ייחשב זו בפוליסה הקשור מידע כל .16
 . המבוטח אצל הביטוח

 
 החוק  תחולת .17

 
 אלא, העניין י"עפ  שיתחייב  ככל זו לפוליסה הקשור בכל תחולנה -1981א"התשמ הביטוח חוזה חוק -הוראות

 . המבוטח לטובת  זו בפוליסה אחרת הותנה כן אם
 
 

 **************************** 
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 " 2016מהדורת "ביט 
 

 
 

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

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

 



 

63 
  חתימת המציע                             

 

 

 

 
המילים "ובכללותה במצטבר במשך כל תקופת הביטוח על סכום ביטוח הכללי הנקוב  –מבוא  .א

 ברשימה" נמחקו.
 

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

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

 נמחקה המילה "פתאומי". כן נמחקו המילים "של העסק המבוטח".    -)הגדרת מקרה ביטוח( 1.1סעיף  .ד
 

בסיפא התווספו המילים ")בין אם באופן קבוע ובין אם באופן  –)הגדרת חצרי המבוטח(  1.3סעיף  .ה
 זמני(".  

 
   –)הגדרת כספים(  1.5סעיף  .ו

 מילים "המחאות נוסעים, שוברי אשראי".  לאחר המילים "המחאות דואר" התווספו ה (1
 הסיפא "אך למעט במפורש המחאות ריקות )שלא צוין בהם סכום(" נמחקה. (2

 
בסיפא התווסף: "או במקרה של חדירה לחצרים ע"י שימוש במפתחות  –)הגדרת פריצה(  1.7סעיף  .ז

במערכת ההפעלה  העסק ו/או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד
 שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין.

למען הסדר הטוב, הפוליסה מורחבת לכסות פריצה לכספת ו/או למכונת תשלום אוטומטית  גם אם  
החדירה לחצרים או היציאה מהם לא בוצעה באלימות ובכוח, ובתנאי שהחדירה לכספת עצמה או 

אוטומטית עצמה בוצעה באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על כך או למכונת התשלום ה
במקרה של פתיחה של הכספת או מכונת התשלום האוטומטית ע"י שימוש במפתחות ו/או בכרטיסים  
מגנטיים או אלקטרוניים ו/או קוד שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא 

 כדין".
 

יפא התווסף "סייג זה לא יחול במקרים שקיימת ברכב כספת מקובעת והכספים  בס –. 2.2סעיף  .ח
 נמצאים באותה כספת". 

 
 אחרי המילים "אבדן או נזק לכספים" התווספו המילים "מחוץ לשעות העבודה". – 2.8סעיף  .ט

 
 נמחק. – 2.9סעיף  .י

 
 נמחק. – 2.10סעיף  .יא

 
 נמחק. –)סייג רשלנות רבתי( 2.11סעיף  .יב

 
  –)כספים בעת המצאם בבתי מנהלים(  3.1סעיף  .יג

 המילה "פתאומי" נמחקה. (1
 המילים "של העסק המבוטח" נמחקו.  (2
 המילים "ובסך הכל לכל תקופה הביטוח" נמחקו. – 3.1.2סעיף  (3
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 –. )הרחבת העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מוניות ומשרדי שליחויות( 3.2סעיף  .יד
 חלפה בהגדרה "כספים". המילים "ממסרים משורטטים" הו (1
 המילה "רשום" נמחקה. (2
 אחרי המילים "משרדי שליחויות" התווספו המילים "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית". (3
 הפסקה האחרונה )החל מהמילים "כל העברה" ועד המילים "מקרה הביטוח"( נמחקה.  (4

 
בנוסח הבא "מודגש במפורש כי נוסח ההרחבה נמחק והוחלף  –)הרחבת זיוף המחאות(  3.3סעיף  .טו

 הכיסוי חל גם על זיוף שיקים, המחאות ומסמכים אחרים". 
 

 –)הרחבת נזק לכספת(  3.4סעיף  .טז
 המילים "אם נרשם ברשימה" כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" נמחקו.  (1

עד לסך בסיפא התווספו המילים "בהיעדר סכום ברשימה אחריות המבטח בגין הרחבה זו היא  (2

₪ למקרה, וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר, ואף מעבר   20,000

 לסכומי הביטוח שבפוליסה". 

 
 לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן: .יז

גבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר קרות אבדן או נזק מכוסה   -השבת סכום הביטוח לקדמותו  .3.5

תמורת פרמיה יחסית נוספת, אלא אם יורה המבוטח אחרת. סך סכומי   החל מיום האבדן או הנזק

הביטוח בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של מלוא גבול  

 האחריות. 

הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטח  .3.6

בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים, זאת עד לסך של  כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך,

 ₪ לאדם אחד.  5,000

פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת הימצאם בידי מנהלים ו/או עובדים במסגרת תפקידם, בעת .3.7

 ₪ לאדם אחד. 5,000הימצאם בחו"ל, וזאת עד לסך של 

פי הבנק אינם פתוחים לציבור  גבולות האחריות של המבטח שבפוליסה יוכפלו במועדים בהם סני.3.8

של היום שקדם למועדים  12:00עקב שביתת עובדים ו/או השבתה של הבנק, וזאת החל משעה 

 של היום הראשון לאחר המועד שבו נפתחו סניפי הבנק לציבור.  16:00כאמור ועד לשעה 

האמור הפרת אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  .3.9

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא יפקיע -תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

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

 
התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין  –)תנאי תשלום לשיעורין(  4.1.2סעיפים  .יח

 הצדדים". 
 

 הסיפא "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקה.  – 4.1.7סעיף  .יט
 
  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  –)תנאי ביטול הביטוח(  4.4.2סעיף  .כ

 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. 

המבטח. על הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י 

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 ביטולה באותו אישור או בסעיף 

 וד. שיעב

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

 
המילה "לו" הוחלפה במילים   – ) הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור החבות(  4.6.1סעיף  .כא

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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ובין אחרת" נמחקו  המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו –)תנאי זכות הקיזוז(  4.10סעיף  .כב
 ובמקומם התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 
הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי"   –)תנאי מבוטח ראשי( 4.11סעיף  .כג

 נמחקה.
 

  -)תנאי תחלוף( 4.13.4סעיף  .כד

נהלי המבוטח, כל אדם לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מ (5

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 כלפי  (6

צאות באותה בעלות ו/או כלפי חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או חברות הנמ

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".   (7

ע עקב כך שהמבוטח, התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפג (8

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 זכות תחלוף 

 כלפי אותו אדם או גוף".

 

התווספו המילים "אך במקרה של נזק לכספים של בסיפא  –)תנאי תקופת התיישנות( 4.14סעיף  .כה

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח".  –אחרים 

 

 –כמפורט להלן  4.16לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כו

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר   . 4.16"

 ביטוח אצל המבוטח". לאחראי על נושא ה
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 נאמנות לביטוח  רשימה 
 

 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

  

 

______________________________________________________________ 

 

 

  ₪ 1,000,000 סכום ביטוח:  

   

 

   ₪ 10,000:               השתתפות עצמית

 

 

 1/11/2003 תאריך רטרואקטיבי  :  

 

 
 

 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:

 

מורחבת כדי לכלול גם עובדים  2.3למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הגדרת "עובד" בסעיף . 1

 זמניים, עובדי קבלני כוח אדם, עובדים עצמאיים הפועלים באמצעות חשבונית. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
  חתימת המציע                             

 

 

 

 

 

 

 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

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

 
 המילים "כתוצאה בלעדית וישירה" נמחקו.  –)סעיף כיסוי(  1סעיף  .ג

 
 הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "כל העולם". –)הגדרת גבולות טריטוריאליים(  2.1סעיף  .ד

 
  –)הגדרת עובד(  2.3סעיף  .ה

 יד" נמחקו. מעב  –המילים "שמתקיימים ביניהם יחסי עובד  (1
אחרי המילה "בשכר" התווספו המילים "לרבות עובדים זמניים, מפיצים, סוכנים,   -סעיף א' (2

משווקים, מחלקים, מתקינים, עובדי קבלני כוח אדם, עובדים עצמאיים הפועלים באמצעות 
חשבונית, מתנדבים. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחשבו כעובד גם מבצעי  

 שוב עבור המבוטח". שירות מח
 המילים "כעובד של" הוחלפו המילה "אצל".  –סעיף ב'  (3
 הסיפא החל מהמילים "על אף האמור" תימחק. (4

 
 –. )הגדרת מעשה אי יושר( 2.4סעיף  .ו

 המילה "במרמה" הוחלפה במילים "זיוף, מרמה".  (1
ם  חודשי 12אחרי המילים "במהלך עבודתו בשירות המבוטח" התווספו המילים "וכן במהלך  (2

 לאחר פרישתו". 
 המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף".  (3
 המילים "שלא כדין" נמחקו.  (4

 
  –)הגדרת נזק(  2.5סעיף  .ז

 המילים "כתוצאה בלעדית" נמחקו. (1
 המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף".  (2

 
 נמחק. –)סייג נזק שארע לאחר גילוי מעשה אי יושר(  3.2סעיף  .ח

 
  –)הרחבת תקופת גילוי(   4סעיף  .ט

 המילים "על ידי המבטח" נמחקו. (1
 ".12המילה "ששה" הוחלפה ב" (2

 
 לפרק ההרחבות יתווספו גם ההרחבות הבאות:  .י

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור   ▪

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -איהפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או 

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

פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות חיצוניות סבירות שיוצאו על ידו   ▪

לתשלום שכ"ט רו"ח, יועצים משפטיים ומומחים אחרים וכן להוצאות חקירה לשם בירור  
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העשוי להיות מכוסה על פי פוליסה זו כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לשם  אירוע

קביעת גובה ההפסד, וזאת בתנאי כי אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על סך של 

₪ בגין מקרה ביטוח אחד, וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח   100,000

 סה. חסר ואף מעבר לסכום הביטוח שבפולי

 

 הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על אירוע לגביו לא ניתן לקבוע בוודאות מי העובד שביצע  ▪

 את המעשה בגינו הוגשה תביעה על פי פוליסה זו.  

הכיסוי יחול גם על נזק כספי שנגרם ללקוחותיו של המבוטח עקב פעולה של הונאה, מעילה,  ▪

 העלמה במרמה או גניבה שנעשו על ידי עובד. 

 
 –)תנאי הודעה בקשר עם מעשה אי יושר(  5.1ף סעי .יא

 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
 הסייפא החל מהמילים "על המבוטח לשתף" נמחקה. – 5.1.1סעיף  (3
 ה במילים "תוך זמן סביר".המילה "מיד" הוחלפ - 5.1.2סעיף  (4
 המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.  – 5.1.4סעיף  (5

 
המילים "מסכום השיפוי   -)הפחתת סכומים שאינם מגיעים לעובד עקב מעשה אי היושר(  5.2סעיף  .יב

 ". שעל המבטח לשלם על פי פוליסה זו" הוחלפו במילים "מסכום הנזק הכספי הישיר שנגרם למבוטח
 

התווספה סיפא כדלקמן "ובלבד שלא סוכם אחרת בין  –)תנאי תשלום לשיעורין(   5.3.2סעיף  .יג
 הצדדים". 

 
 הסיפא "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" נמחקה.  - 5.3.7סעיף  .יד

 
  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  –)תנאי ביטול הביטוח(  5.6.3סעיף  .טו

 "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 

או שיעבוד בהם נכללה אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/

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." - בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 
 נמחק.  –)תנאי מיזוג או איחוד עסקו של המבוטח(  5.7סעיף  .טז

 
המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו  –)תנאי זכות הקיזוז(  5.10סעיף  .יז

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

לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי"  הסיפא החל מהמילים "אם   –)תנאי מבוטח ראשי( 5.11סעיף  .יח
 נמחקה.

 

  -)תנאי תחלוף( 5.12.4סעיף  .יט

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מנהלי המבוטח, כל אדם  (9

אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים בחוזה ו/או 

 נושאי משרה במבוטח".  

לפי אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל. בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כ (10

חברות 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
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ספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, התוו (12

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 זכות תחלוף 

 או גוף".כלפי אותו אדם 

 

בסיפא התווספו המילים "אך במקרה של נזק כספי שנגרם  –)תנאי תקופת התיישנות( 5.14סעיף  .כ

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת הלקוחות כנגד המבוטח".  –ללקוחות 

 

 –כמפורט להלן  5.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כא

הגיע לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר   כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי .5.17"

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 שיורי   -  רשימה לביטוח ציוד אלקטרוני
 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  ביטוח: תקופת 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 נזק לרכוש  - 1פרק 

ציוד אלקטרוני מכל סוג ותיאור, מחשבים ראשיים ומרכזיית טלפונים, ציוד אלק' בתחנות ניטור,  

  ₪ 8,000,000מעבדות...............................................................................................: 

    

 

 )לרבות שיחזור נתונים מורחב( אמצעי איחסון נתונים - 2פרק 

 ₪  120,000......... :  בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר"(-סכום הביטוח )על

 

 

 הוצאות תפעול נוספות  - 3פרק 

 ₪  120,000.......... :  בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר"(-סכום הביטוח )על

 

 

 

  :  השתתפות עצמית

 

 ₪  3,000: 1פרק 

 ₪  3,000: 2פרק 

 הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח.  3: 3פרק 

 

 

 

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

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני"  

 שקלית"  2013מהדורת "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. 

 
 

 1פרק 

 

   –הגדרה מיוחדת  2עמ'  .א

 המילים "מתוך המבנים" הוחלפו במילים "מתוך החצרים".  (1

החדירה על ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או הותאמו שלא כדין" המילים "וכן  (2

הוחלפו במילים " ו/או החדירה על ידי שימוש במפתחות העסק ו/או קוד מערכת האזעקה ו/או 

קוד מערכת ההפעלה ו/או מפתחות אלקטרונים שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה 

 בהם שימוש שלא כדין".

מילים "מי מעובדי המבוטח" התווסף "ו/או המבוטח ו/או מי שמועסק מטעמו ו/או מי  לאחר ה (3

 שמועסק מטעם חברת הניהול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה". 

 

 

 1פרק  -פרק חריגים 

 

 נמחק. – 6סעיף  3עמ'  .ב

 

רצועות,   "אבדן או נזק לנורות, שפופרות, סרטים, –נוסח החריג הוחלף בנוסח הבא  – 8סעיף  3עמ'  .ג

ואביזרים בני חילוף אחרים המוחלפים תקופתית, שמנים וכימיקלים, אלא אם נגרמו בהמשך ועקב 

 נזק בלתי צפוי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח". 

 

 נמחק. – 10סעיף  3עמ'  .ד

 

 

 1פרק  -פרק תנאים מיוחדים 

 

או לכונן תוך פרק זמן /"אם לא ניתן לרכוש ו -בסייפא התווספה הפיסקה הבאה  –ב'  2סעיף  3עמ'  .ה

סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס, יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל פיצוי מהמבטח עבור רכוש 

משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש שניזק או אבד. מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען 

יזק או רכישתו המבטח להקטנה יחסית של הפיצוי עקב כך. מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שנ 

מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני  שרות איתם נוהג המבוטח לעבוד, אם ירצה בכך 

 המבוטח". 

 

החל מהמילים "למעט מהסיכונים המכוסים", ובמקומה התווספו   תימחק הסייפא – 4סעיף  4עמ'  .ו

 המילים "למעט במידה בה קיים כיסוי בפוליסת האש מורחב הנ"ל".

 

 

 1פרק  -פרק הרחבות מיוחדות 
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אחרי המילים "ביטוח נוסף" התווספו המילים "הרחבה ג' פינוי הריסות, הרחבה ט'   – 1סעיף  4עמ'  .ז

 ת מנע, הרחבה יג' ציוד חליפי, הרחבה יט' הוצאות להתאמת תוכנה".רכוש סמוך, הרחבה י' הוצאו

 

 המילה "תאונתי" הוחלפו במילים "בלתי צפוי".  -סעיף ב'  4עמ'  .ח

 

 המילה "מיידית" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".  –סעיף יא'  5עמ'  .ט

 

  –סעיף יד'  6עמ'  .י

הרשימה כי כיסוי זה תקף מורחבת  המילים "כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת. אם צוין בדף   (1

 הפוליסה" הוחלפו במילים "הפוליסה מורחבת". 

 לאחר המילים "נזק ראשון" התווספו המילים "שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".  (2

לאחר המילים "הנקוב ברשימה" התווספו המילים "ובהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות   (3

 ₪". 200,000המבטח לפי הרחבה זו עד לסך של 

 

 

 2פרק 

 

המילים "אם צויין ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת, ישפה המבטח" הוחלפו  –סעיף ב'  7עמ'  .יא

 במילים "המבטח ישפה". 

 

 

 2פרק  -פרק חריגים 

 

של המחשב" התווספו המילים "או  לאחר המילים "האגורים ביחידת הזכרון –א'  1סעיף  8עמ'  .יב

 באמצעים חיצוניים לאחסון נתונים".

 

 נמחק. -ב'  1סעיף  8עמ'  .יג

 

"נתונים מתוכנות שאינן חוקיות )כלומר הן  -נוסח החריג הוחלף בנוסח הבא  –ג'  1סעיף  7עמ'  .יד

 גנובות או מועתקות(".

 

 נמחק. -ד'  1סעיף  8עמ'  .טו

 

 נמחק. -ג'  3סעיף  9עמ'  .טז

 

 נמחק. -ב'  4ף סעי 9עמ'  .יז

 

 נמחק. -ג'  4סעיף  9עמ'  .יח

 

 נמחק. -ד'  4סעיף  9עמ'  .יט

 

 נמחק. -ה'  4סעיף  9עמ'  .כ

 

 

 

 3פרק 

 

המילים "סכום השיפוי היומי על פי פרק זה לא יעלה על סכום השיפוי  -סעיף "הכיסוי"  10עמ'  .כא

 היומי המופיע ברשימה" נמחקו.
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 הסייפא החל מהמילים "או את סכום הביטוח היומי" נמחקה. - 3פרק "השיפוי" סעיף  10עמ'  .כב
 

נמחק. תגמולי הביטוח ישולמו בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד  –סעיף "תקופת השיפוי"  10עמ'  .כג
 לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה. 

 
ך על בסיס נזק ראשון שאינו נמחק. מובהר במפורש כי הכיסוי נער  –סעיף "ביטוח חסר"  10עמ'  .כד

 כפוף לתנאי ביטוח חסר. 
 

 פרק הרחבות כלליות )לכל פרקי הפוליסה(
 

 לפוליסה התווסף פרק הרחבות כלליות )לכל פרקי הפוליסה(, הכולל את ההרחבות הבאות:   .כה

 

 אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  . 1"

 הודעה ו/או איחור  -תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי האמור הפרת

 בהגשת תביעה, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי 

 הפוליסה.

 

במקרה של נזק או אבדן הן לרכוש המבוטח תחת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח תחת הפוליסה  .2

 הגבוהה מבניהם.  –השתתפות עצמית אחת לביטוח "אש מורחב", תחול 

 

 מודגש במפורש כי הכיסוי חל בכל העולם, כולל גם בזמן שייט וטייס."  .3
 
 

 פרק חריגים כלליים )לכל פרקי הפוליסה( 
 
 נמחק. –סעיף ג'  17עמ'  .כו
 
 

 פרק תנאים כלליים )לכל פרקי הפוליסה(
 

  – 1סעיף  18עמ'  .כז
הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים ובשיעורים   ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי-סעיפים א' ו (1

 שהוסכמו בין המבוטח למבטח".
 המילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקו.  -סעיף ה'  (2

 
 נמחק. – 2סעיף  18עמ'  .כח
 

התווספו המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של  בסייפא –ב'  4סעיף  18עמ'  .כט
 ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".

 
 המילים "של אחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או" נמחקו.  –ג'  4סעיף  18עמ'  .ל
 

 נמחקו. שיחזור נתונים מורחב"  –ב' 2המילים "למעט פרק  – 8סעיף  19עמ'  .לא
 

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם התווסף  - 9סעיף  19עמ'  .לב
 "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 
לגביו ההתיישנות לא  –בסייפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים  – 13סעיף  19עמ'  .לג

 ליו כנגד המבוטח". תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בע
 

   -נוסח הסעיף יוחלף בנוסח הבא  –א'  14סעיף  20עמ'  .לד
 נקב המבוטח בו מהמועד יחול למבטח. הביטול בכתב בהודעה זו פוליסה לבטל רשאי "המבוטח
 המבטח.  י"ע ההודעה קבלת תאריך לפני לא אך ,בהודעתו
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 ישנה התחייבות בהם טוחבי 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

 
 המילים "לטובת המבוטח". לאחר המילים "בפוליסה אחרת" התווספו  –  18סעיף  20עמ'  .לה
 
  –ד'  22סעיף  21עמ'  .לו

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר בשירותו של  (13

 המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".  

 המילים "במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים "כלפי מי שגרם לנזק".   (14

יפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך בסייפא התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת ש (15

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 זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף". 

 
 –כמפורט להלן  24סף סעיף לפרק תנאי הפוליסה התוו .לז
 

 . כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע הדבר לאחראי 24"

 על נושא הביטוח אצל המבוטח".   
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 ני רשימה לביטוח שבר מכ 
 

 

 חובב מועצה מקומית תעשייתית נאות   שם המבוטח: 

 

 

 84102באר שבע מיקוד:  360ת.ד.  כתובת להודעות:

 

 

 01.07.2020 – 30.06.2021  תקופת ביטוח: 

 

 

 

 

 ביטוח רכוש:  

 עבור תחנת שאיבה ראשית 

 ציוד מעבדות 

 מערכות אויר נקי

 ציוד מעבדה בקרת איכות שפכים  

 מכון טיהור שפכים. 

 סניטרייםמתקן לטיפול בשפכים 

   ₪ 3,600,000עד לסך של  ...................................................................................... : 
 

 

      

 השתתפות עצמית

 ₪  10,000     :   למקרה

       

 

 
 

 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.
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "מכונות )שבר מכני("  

 " 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

 

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

 פרק סייגים 
 
 המילים "או הניתנים לכיסוי" נמחקו.  –)סיכונים המכוסים בפוליסת אש מורחב(  2.1סעיף  .ג

 
בסיפא התווספו המילים "סייג זה לא  -. )נזק לאביזרים ברי חלוף/ חומרים מתכלים( 2.6.1סעיף  .ד

תאונתי הנגרם לרצועות הדרגנועים ולכבלי מעליות או עגורנים, יחול על קריעה פתאומית או נזק 
 בגינם יהיה המבוטח זכאי לשיפוי על יסוד החלפתם ובניכוי בלאי מתאים לתקופת השימוש בהם".

 

 נמחק. –)סייג רשלנות רבתי(  2.16עמ'  .ה

 

 

 פרק הרחבות 

 

"ההשתתפות העצמית" נמחקה והוחלפה הסיפא החל מהמילים  –)נזק ללקוחות חשמל(  3.2סעיף  .ו

בנוסח הבא "פוליסה זו תחול מעבר לסכום השיפוי לו זכאי המבוטח עפ"י הרחבת לוחות חשמל 

 בפוליסת אש מורחב, וזאת ללא ההשתתפות עצמית".

 

 המילה "הכרחיות" )הן בכותרת והן בשורה הראשונה( נמחקו. –. )הוצאות נוספות( 3.3סעיף  .ז

 

בסיפא התווספו המילים "אולם במקרים בהם ערך היסודות לא נכללו  –יסודות( )ביטוח   3.4סעיף  .ח

₪ למקרה,  400,000הכיסוי מורחב לכסות אובדן או נזק ליסודות עד לסכום של  –בסכומי הביטוח 

 וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר". 

 

 הוחלפו במילים "הגבוה מבניהם". המילים "הנמוך מבניהם" –)נזק לרכוש סמוך(  3.7סעיף  .ט

 

הסיפא החל מהמילים "המבוטח מתחייב לדווח" נמחקה  –)תוספות לרכוש המבוטח(  3.10סעיף  .י

ובמקומה התווסף המשפט הבא "המבוטח מקבל על עצמו להודיע על הגדלות ו/או שינויים אלה תוך 

 זמן סביר ולשלם את הפרמיה היחסית הנוספת החל מתאריך השינוי".

 

 הסיפא החל מהמילים "מובהר בזאת" נמחקה. –)הרחבת השבת סכום הביטוח לקדמותו(   3.11סעיף  .יא
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 –לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן  .יב

 

ל"סייגים לחבות המבוטח" , הפוליסה מורחבת לכסות   2.5.1בניגוד לאמור בסעיף  .3.12"   

סיכה, דלק, ממריצים( וחומרי קירור )בין  אובדן או נזק הנגרם לחומרי הפעלה )כגון שמן, 

₪ למקרה )על בסיס "נזק ראשון" שאינו   200,000אם נוזל ובין אם גז( וזאת עד לסך של 

 כפוף לסעיף "ביטוח חסר"(. 

 מודגש במפורש כי הרחבה זו תחול גם מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה.  

 אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי אחר שבפוליסה.  

 

י קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  א .3.13

הודעה ו/או איחור  -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.

 

אות שיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצ .3.14

המבוטח אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב נזק מכוסה לפי פוליסה זו, וזאת עד 

₪ למקרה )סכום זה היינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי  200,000לסך של 

 "ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של הפוליסה(. 4.3

 

ר במפורש כי המבטח יישא גם בהוצאות עבור תיקונים  למען הספר ספק, מובה .3.15

 זמניים.". 

 

 

 פרק תנאי הפוליסה

 

  –. )אמצעים להקלת הסיכון( 4.1סעיף  .יג

 הסיפא החל מהמילים "ויחזיק את" תימחק. –. 4.1.1סעיף  (1

בסיפא התווספו המילים "היה והופעל הרכוש שלא על ידי מפעיל מוסמך, יהיה  – 4.1.2סעיף  (2

המבטח רשאי לדחות חבותו או להקטינה רק אם יוכיח כי עובדת היות המפעיל בלתי מוסמך 

 הייתה מהותית לאירוע, אשר בלעדיה לא היה קורה".

 נמחק. – 4.1.3סעיף  (3

 

₪, הנמוך משניהם" הוחלפו  200,000מסכום הביטוח או  5%המילים " –)סעיף שומה(  4.4סעיף  .יד

 ₪".  400,000במילים "

 

 
   -)תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים(  4.7סעי,  .טו

נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים   4.7.2 -ו 4.7.1סעיפים  (1

 ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח". 

 מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" נמחקה.הסיפא החל  – 4.7.7סעיף  (2

 

 
  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  -)ביטול הביטוח(  4.10.2סעיף . .טז

 למבטח.  בכתב בהודעה זו פוליסה לבטל רשאי "המבוטח
 המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך לפני לא אך ,בהודעתו נקב המבוטח בו מהמועד יחול הביטול 

 לבטל ישנה התחייבות  בהם ביטוח אישורי על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף
 התקופה תום לאחר הפוליסה רק תבוטל ,ההתחייבות למקבל מראש הודעה לאחר רק הביטוח

 אישור.  באותו המצוינת
 היחסיים."  הביטוח-דמי את לעצמו המבטח ישאיר המבוטח דרישת פי על בביטול
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 המילה "מיידית" הוחלפה במילים "תוך זמן סביר".  –קרות מקרה הביטוח( )הודעה על  4.12.4סעיף  .יז

 
המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח   –)הודעה על קרות מקרה הביטוח(  4.12.5סעיף  .יח

 או" נמחקו.

 

 המילים "בשום אופן" נמחקו. –)זכויות המבטח לניצולת(  4.14.3סעיף  .יט

 

 המילים "ללא ספק" נמחקו. –ח( )מקדמות ותגמולי ביטו 4.16.3סעיף  .כ

 
המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם  –)זכות הקיזוז( 4.18סעיף  .כא

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

ראשי" הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח  –)מבוטח ראשי בפוליסה(  4.19סעיף  .כב

 נמחקה.

 

 )תחלוף(: 4.22.4סעיף  .כג

לאחר המילים "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף "בעלי המבוטח, מנהלי המבוטח, כל אדם  (16

אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או חברי הדירקטוריון ו/או עובדים בחוזה ו/או 

 נושאי משרה במבוטח".  

בנוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי אחרי "בני משפחותיהם" התווסף "של הנ"ל.  (17

חברות 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". 

 במילים "כלפי מי שגרם לנזק בזדון".    המילים "במקרה של ביצוע פשע" הוחלפו (18

התווספו המילים " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח,  (19

לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב  

יתה להיות למבטח זכות תחלוף בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הי

 כלפי אותו אדם או גוף".

 

לגביו   –בסיפא התווספו המילים "למעט רכוש בבעלות אחרים  –)תקופת התיישנות(   4.23סעיף  .כד

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". 

 
 –כמפורט להלן  4.26לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .כה

 ידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיודע הדבר  כל מ 4.26"

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".      
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RISK DETAILS 

  

TYPE    Environmental impairment liability council 

INSURED   Neot Hovav Local Industrial Council 

INSUREDS ADDRESS P.O. Box 360, Beer Sheva 84102 

PERIOD   as agreed  

LIMIT OF LIABILITY 5,000,000 USD each and every event and in the  

    aggregate for the policy period. 

EXCESS   50,000 USD each and every event 

 

RETROACTIVE DATE 30 April 2007 

 

COVARGE   Remediation Expenses for Onsite Pollution 

    Remediation Expenses for Offsite Pollution 

    Third Party Claims 

 

The insurer is requested to attach the terms of the policy. 
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