
 

1 
 

 ח"תשע,טבת'ט
7102,דצמבר72

02-252-72

 הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחים 
 (צ"חל)ייצור ושיווק -עבור המועצה לענף החלב בישראל 

 8102/02' במסגרת מכרז מס
 

:כללי

היאחברה("המועצה"–להלן()צ"חל)ייצורושיווק-המועצהלענףהחלבבישראל.0
7100א"התשע,לתועלתהציבוראשרלהמוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלב
.והיאפועלתבכפוףלהוראותיו



 .7 מזמינההמועצה לתנאיה, ובהתאם זו הזמנה במסגרת הביטוחים, לעריכת הצעות
 :הביטוחיםהבאים,הנדרשיםלהבמסגרתפעילותההשוטפתובכללזאת

 ;אשמורחבלמבניםותכולתם  .א

.אחריותכלפיצדשלישי .ב
.אחריותמקצועית .ג
.אחריותמעבידים .ד
.אחריותדירקטורים .ה
ציודאלקטרוניומאגרימידע .ו
.סייבר .ז



עובדיהו/אומיממנהליהו/לעלשמהשלהמועצהו"הביטוחיםהנ ע/או שאפריקה"או
אגודה-אוהחקלאית/מו"בע(78)אומשולםלוינשטייןביצוע/מו"ישראללהשקעותבע

בע שיתופית ו"חקלאית /מ ישראל ממשלת המצורף-או הביטוחים למפרט בהתאם
".הביטוחים"–להזמנהזויכונולהלן



 (:"מסמכי המכרז"–להלן)המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרז.3

.הזמנהזו .א

.'נספח אב"מפרטהביטוחיםהנדרשיםמצ .ב

 .'נספח בב"הצהרהעלמצבתביעותמצ .ג

 .'נספח גב"נוסחכתבכיסוימצ .ד

 .'כנספח דב"טופסהצעהלעריכתהביטוחיםמצ .ה

.'נספח הב"אישורתאגידמצ .ו

 .'נספח וב"מצ,דברשמירהעלזכויותעובדיםתצהירב .ז


 המועצה מאתר להוריד ניתן המכרז מסמכי בכתובתאת :www.milk.org.il) -להלן
 .באתרהמועצהניתןלצפותבדוחותיההכספייםשלהמועצה,כמוכן."(אתר המועצה"
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 :מסמכים שיש לצרף להצעה

:לעילויצרףאליהאתהמסמכיםהבאים'נספח דגטופסההצעה"המציעיגישהצעתוע .4

 .הצעתמחירחתומהלעריכתהביטוחיםעלגביטופסהצעהכספיתהמצורף .א

 .לעילחתום'נספח גטופסכתבכיסוי.ב

דכיהחותמיםעלמסמכיהמכרזבשםחברת"עו/ח"תעודתהתאגדותואישוררו.ג
הינםמורשיחתימהמטעמההרשאיםלחייבהבחת בנוסחהמופיע)ימתםביטוח

 (.'בנספח ה

המעידיםכי0728-ו"התשל,אישוריםבתוקףעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים .ד
:מציע

מס .0 פקודת פי על לנהל שעליו הרשומות וכל החשבונות פנקסי את מנהל
;יחוקמסערךמוסף"הכנסהועפ

 .7 שמוטלנוהג עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח
;עליהןמסלפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף

מלאים.ה כשהם המכרז מסמכי כל ע, הנדרש"חתומים לפי ומאומתים המציע .י
תהווהראיהכיהמציעקראוהביןאתכלהנאמרבמסמכי,חתימתהמציעכאמור
.יםהאמוריםבהםהמכרזוהסכיםלתנא

.צלוםרישיוןשלסוכןהביטוחשיפעלמטעםובשליחותהמציע.ו
 

 :הגשת ההצעות

 . 21:00בשעה   /2180182המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד  ליום  .5

 

ויחתוםעלגביכלעמודממסמכיהמציעימלאאתכלהפרטיםהנדרשיםבמסמכיהמכרז .8
המציעיכניסאתכלמסמכיהמכרזחתומיםעלידוכאמורלמעטפהסגורהויגישה.המכרז

יהודעדלמועדהאחרוןלהגשת4ברחובדרךהחורש,לתיבתהמכרזיםבמשרדיהמועצה
.כאמורלעיל,ההצעות

 

בלבד .2 המכרז מסמכי גבי על תוגשנה הצעות כל. לעריכת מפורטת הצעה תכלול ההצעה
.להזמנהזו'נספח אלתנאיהמפרטאחדמהביטוחיםבהתאם

 

החריגים,ההשתתפויות,בחתימתועלהזמנהזומאשרהמציעאתהסכמתולכלהתנאים .7
זו בהזמנה כאמור וההרחבות מכך. לשנות המציע ביקש , השינוייםבמפורשיפרט את

ע בחשבון יילקחו ואלה ידו על הצעתו"המוצעים בבחינת המועצה י הסתייגות. בהעדר
ההשתתפויותוהחריגיםהאמורים,רשתיחשבהדברכהסכמתהמציעלנוסחהתנאיםמפו

.בהזמנהזו
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ו .7 דרישות יעלה לא שיזכה/המציע לאחר לביטוחים ביחס תנאים או דרישות, למעט
 .ב"שיפורימיגוןוכיוצ,סבירותבקשרלבטיחות

לעיל האמור מן לגרוע מבלי ו, שיפורים להצעתו לצרף רשאי יתרונות/מציע להציע או
כלחלקמהם/נוספיםלמועצהו הרחבותלביטוחיםאו או עריכת, להציעהנחהבגין וכן

שנים שלוש של לתקופה הביטוחים המועצה. הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, תהיה
.כפישתראהלנכון,כאמור,להתחשבבשיפוריםביתרונותובהרחבותהמוצעים



תוגשנה .01 לא אשר תיפסלנההצעות זו בהזמנה לאמור בהתאם האמור. אף על וועדת,
המכרזיםשלהמועצהתהארשאיתלאפשרלמציעלתקןפגמיםבהצעתו שלדעתהאינם,

 .מהותיים



 .עלחשבונוואחריותו,מעריךוזאת/יהיהרשאימציעלמנותסוקר,לצורךהכנתההצעה .00

 

מחירהברוטויכלולאת.הביטוחיםאמ"המציעיצייןבהצעתואתהמחירברוטולעריכתכ .07
המציעיצייןבנפרדאתההנחההנוספתשהוא.ללאיוצאמהכלל,כלהתשלומיםהנדרשים

אוהנחה/אוהנחהלעריכתכלהביטוחיםאצלהמציעו/נכוןלהעניקלכלפוליסהבנפרדו
.למקרהבותחליטהמועצהלהאריךאתההתקשרותלתקופהשלעדשלוששנים

 

ידולשםסיוע-שימונהעל,מורשהכחוק,יצייןבהצעתואתפרטיושלסוכןביטוחהמציע .03
שכרושלהסוכןישולם.מתןשירותוליוויהמועצהבקשרעםהמציע,לעריכתהביטוחים

בלבד המציע חשבון על כמובנו. ועניין דבר לכל המציע של שלוחו ישמש הביטוח סוכן
תשמ הביטוח חוזה לחוק "בהתאם והמציע0770–א כשולח, למעשיו, אחראי יהיה

 .ומחדליושלהסוכן

 

 .04 למשך וכלשונה ככתבה המציע את ותחייב בתוקפה תעמוד ממועד071ההצעה יום
הגשתה יחזור. זה ובמהלךהתקופההנקובהבסעיף מכלבמקרה או מהצעתו המציע בו

.כמבוטלתתהאהמועצהרשאיתלראותאתההצעה,חלקממנהבכלצורהשהיא

 

 .05 קבלתהצעתו אי לאהתקבלהעל מציעשהצעתו לכל המועצהתודיעבכתב לא. המציע
.יהאזכאילקבלפיצויאושיפויכלשהםמהמועצה



המכרז/תוספות/כלהבהרות .08 שינוייםשתערוךהמועצהבמסמכי ,להלן40כאמורבסעיף,
 .יהווחלקבלתינפרדממסמכיהמכרזבהליךזה
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 :תתיאור השירו
 

םהוכרזהכזוכה/מציעיםשהצעתו/ההתקשרותביןהמציע .02 נוסחהפוליסות, תעשהעלפי
שקליתוכשאיןכאלהלפיפוליסותמקובלותאצלהמציע7108-הרלוונטיותלפיתנאיביט

 }הזוכה המבטחת להלן האמור{, אף על לבין, המבטחת בין הבאים התנאים יחולו
.נשואהליךזההמועצהביחסלביטוחים

 

עפ–תקופת ההתקשרות .07 הביטוחים "תקופת תהא זה מכרז ;0.3.7107-77.7.7107י
 מיום נוספת לשנה ההתקשרות תקופת את להאריך רשאית תהא -0.3.7107המועצה

77.7.7171 מיום נוספת לשנה זאת–0.3.7171-77.7.7170ולאחריה התנאים, באותם
עפ זה"והכיסוי מכרז י באמ. יהא במולא הכיסוי תנאי שיפור את למנוע כדי בין"ור מ

 .הצדדיםלקראתחידושהביטוחיםלתקופתהארכתההתקשרות



מתנאי–ויתור על אי קיום תנאי .07 תנאי מילוי אי בדבר טענה כל על מוותרת המבטחת
הפוליסות אומבוטחיםנוספיםהשותפיםלבעלות/אומימטעמהו/זאתכלפיהמועצהו,
 .לאנעשהמתוךכוונתזדון,ובלבדשאימילויהתנאיםכאמור,שתוצאנהבפוליסות

 

בכתבובהתאם,המועצהתודיעלמציע–כניסת הביטוחים לכיסוי לאחר הודעה על זכייה  .71
עלזכייתובמכרזלפחותשנייומיעסקיםלפניכניסתהביטוחים,לפרטיםשנקבבהצעתו

לוחהודעתהזכייהיכנסואוטומטיתלתוקףעםמש;"(הודעת הזכייה"–להלן)לתוקפם
עפ "הביטוחים הכיסוי כתב ע'נספח גי להצעתו"שנחתם במצורף הוגשו אשר המציע י

 .למכרזזה

 

ביט–7108ביט  .70 לתנאי כפופות תהיינה וסייבר מקצועית אחריות למעט הפוליסות כל
 .שקלית-7108

 .77 שונהמובהר זההאךבשםמסחרי פוליסהדומהאו לפי יגישהצעתו מציעאשר יציין,
7108-ביןהפוליסהשלווביןתנאיביט,אםישנםכאלה,במפורשבהצעתואתההבדלים

 שקלית ולא. להרחיב נועדו זו בהזמנה הנדרשים וההרחבות השינויים כל כי מודגש
 .תשקלי-7108לצמצםאתהכיסויבתנאיביט

 

למועצההזכותלהורותלמבטחלשלםאתהנזקלמישהמועצה,במקרהשלאבדןאונזק .73
 .תורהובלבדששמומופיעברשימתהמבוטחיםבפוליסה

 

אמןהמבוטחיםוכלפיכל"המבטחתמוותרתעלזכותהלשיבובכלפיכ-ויתור על שיבוב .74
 .מישלמועצההתחייבותלבטלאתזכותהשיבובכלפיו
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ישתי"במקרהשלאבדןאונזקשמקורםבאירועאחדוהמכוסיםעפ-פות עצמיתהשתת .75
יותר או פוליסות בלבד, אחת עצמית השתתפות המועצה תשלם מבין, הנמוך בסכום

 .ההשתתפויותהעצמיותבפוליסותהמכסותאתהאירוע

 

 .יוםמקבלתהפוליסהבמשרדיה45המועצהתשלםאתהפרמיותבתוך–תשלום פרמיה .78

 

המבטחתתעבירלמועצהפוליסותמתאימותביחסלביטוחיםשנכללו–הנפקת פוליסות .72
 .יוםממועדההודעהעלהזכיה81בתוך,זאת,בהודעתהזכייה

 

 :ההליך
 

המועצהתהארשאיתלמסוראתביצועהביטוחיםנשואמכרזזהלמציעאחדאולחלקם .77
מספרמציעים שתראהלנכו-בין דעתההמלאוהבלעדיהכלכפי שיקול ולפי ן  המציע.

מסכיםבעצםהגשתהצעתו

 .להליךזה



וההכרעהנתונה,המועצהאינהמתחייבתלבחורבהצעההזולהביותראובכלהצעהשהיא .77
לשיקולדעתההבלעדילבחירתההצעהאוההצעותשיבטיחואתמירבהיתרונותלמועצה

תתחשבהמועצהגםבמוניטיןשלהמציעושל,בכללזה.הביטוחיםאואיזהמהםבעריכת
 .סוכןהביטוחולניסיונההקודםשלהמועצהעמם

 

זה .31 הזמנה כתב נשוא ההליך את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המועצה סיבה, מכל
בלימכלטעםשהואומ,אולקייםהליךשלמכרזמחדש/אולאלקבועזוכהכללו/שהיאו

 .ישיקולדעתההבלעדי"הכלעפ,כלצורךלנמקהחלטתה



,אוטענה/אודרישהו/לאתהיהלמשתתפיםכלתביעהו,תחליטהמועצהלבטלמכרזזה .30
 .למעטהחזרתהערבותהבנקאית,מכלסוגשהוא



מו .37 לנהל חייבת לא אך רשאית תהיה אשר"המועצה המציעים שני או המציע עם מ
הט שיקולדעתהשלהמועצההצעותיהםנמצאו ובותביותרלפי  שיקולדעתה, הכללפי

.הבלעדי



המועצהשומרתלעצמהאתהזכותלשנותאתהמועדהאחרוןלהגשתהצעותולהאריךאת .33
 .בהודעהאשרתפורסםבדרךשתקבעהמועצה,המועדלהגשתהצעותלתקופהנוספת
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וכלמידעונתוניםשתמסור,רזהכלוליםבמסמכיהמכ,המידעוהנתוניםשמסרההמועצה .34
ההליך במסגרת המועצה לשמרם, מתחייב והמציע המועצה של הבלעדי רכושה הנם

לאחר להעבירם או שהוא שימוש כל בהם לעשות ולא מוחלטת בסודיות לצורך, למעט
 .הגשתהצעתו

 

המבטחת .35 שתנפיק הפוליסה לבין המכרז במסמכי האמור בין סתירה של במקרה
למועצה המכרז, במסמכי האמור יגבר אי, או הסתייגותו את המציע ציין אם אלא

.יהמועצה"הסכמתובכתבבהצעתווהסתייגותזוהוסכמהבמפורשבכתבע

 

המשפטהמוסמכים .38 יהיהבבתי והצעתהמציע בקשרעםהמכרז מקוםהשיפוטהבלעדי
 .יפו-אביב-במחוזתל

 

 :תנאי סף
 

העוסקת בעריכת , על המציע להיות חברת ביטוח הרשומה ופועלת בישראל לפי דין .32
. ביטוחים והיא בעלת רישיון לעריכת הביטוחים נשוא מכרז זה

 

 . לעיל 21למנות סוכן ביטוח מורשה כדין כאמור בסעיף  -חברת הביטוח -על המציע  ./1

 

 
 פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות למכרז 

בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכיהמכרז/משתתףיהיהרשאילפנותבשאלות .37

כתובתהדוא "וזאתבאמצעות Aviva@milk.org.ilל ליום 77.0.7107עד .07:11בשעה
המועצהעד במשרדי התקבלו שאלותההבהרהאכן לוודאכי יהיהאחראי לבדו המציע

 .למועדהאמור

 

לשאלות .41 /התשובות המועצה באתר יפורסמו בלבדהבהרות של. הבלעדית באחריותם
המועצה באתר התשובות פרסומי אחר לעקוב המציעים בכתב. תשובות רק כי יובהר

 .שיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה

 

 

 

כל מציע . כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרזכל פרסום באתר המועצה יחשב 
יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל פרסום 

 . יחייב את המשתתפים
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רשאית .40 תהא המועצה הצעות, להגשת האחרון המועד לפני עת בכל שינויים, להכניס
 במסמכי המכרזותיקונים וזאת, המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה של, בדרך

המועצהבלבד פרסוםהודעהבאתר השינוייםוהתיקוניםכאמור. נפרד, חלקבלתי יהוו
 .מתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים

 

בהירויות .47 אי שימצא מציע השונים, המכרז מסמכי בין כלשהן התאמות אי או סתירות
יפרטםבכתב,תמהוראותיהםאוכלאיהתאמהאופגםאחרבהםאוביןהוראותשונו/ו

הבהרות למתן בבקשה למועצה פניה -במסגרת כן שאםלא מלהעלות, מנוע יהא הוא
למעןהסר.אוכלפגמיםאחריםכאמור/אואיהתאמותו/בעתידכלטענהבדברסתירותו

ספק ו, בהירויות אי לגבי והמחייבת הסופית ס/הפרשנות ואו התאמות/תירות אי או
 .כאמורתהאפרשנותהשלהמועצה

 

,סתירות,איהבנה,לאחרהגשתההצעותלאיהיהתוקףלכלטענהשלהמציעבדברטעות .43
והואיהיה,בבקשרלכלדברוענייןהמופיעבמסמכיהזמנהזו"איהתאמותוכיוצ,שגיאות

 .שגיאותכאמור,סתירות,מנועמלהסתמךעלטעויות

 

במפורש .44 אחרת נאמר אם אלא שינויים, בדבר המועצה בפרסומי האמור או, תיקונים
הצעותהמקורית ההזמנהלהציע במסמכי עלהאמור יגבר הבהרותכאמור במקרהשל.

סתירהביןפרסוםאחדלאחר יגברהאמורבפרסוםהמאוחרמביניהם, למעןהסרספק.
תיקון לכל תוקף יהיה לא כי מובהר שינוי, סברה, ו, מסמכי/פרשנות לגבי הבהרה או

אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעילוהמשתתפיםלא,המכרז
 .יהמועצהכאמור"אלאאםפורסמוע,יהיורשאיםלהסתמךעליהם

 
 

 :אחריות המציע להצעתו

אולנזקיםכלשהםשייגרמולמציעבקשרעם/לאנושאתבכלאחריותלהוצאותוהמועצה .45
המכרז במסגרת הצעתו הגשת. לשם הבדיקות כל את לבצע אחראי יהיה לבדו המציע

.הצעתווהיאתוגשעלאחריותובלבד

 

 .48 למועצה שייגרם נזק לכל באחריות יישא -המציע ייגרם פרט-אם מהכללת כתוצאה
 נכון ו/ושאינו מדויק אינו בהצעתו/או מטעה או ימלאאתהתחייבויותיו/ו, אםלא או

.יהצעתו"עפ
 

 :הודעות ונציגות

ואלהיחייבואותולצורךהצעתו.'נספח דהמציעיצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעה .42
.זו
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בטופסהצעתו .47 המציע פרטי לפי בפקסימיליה הודעותתשלחנהבדואררשוםאו הודעה.
הודעה.שעותממועדהמשלוח27תוך,בדואררשוםתיחשבכאילוהגיעהליעדהשנשלחה

ליעדה הגיעה כאילו תיחשב בפקסימיליה שנשלחה המשלוח, ממועד עבודה יום ,תוך
,ובלבדששולחההודעהיידעבשיחהטלפוניתאתמקבלההודעהעלמשלוחהפקסימיליה

 .שעותממועדמשלוחה74בתוך







,בכבודרב


ייצורושיווק-המועצהלענףהחלבבישראל

 (צ"חל)
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 מפרט הביטוחים: 'נספח א

 מבנים ותכולה ורכוש מחוץ למבנים     -ביטוח רכוש


מעבדהלאבחון,מחסנים,כלהמבניםהמשמשיםאתהמועצהלעיסוקהובכללםמשרדים .א
קירות,אינסטלציות,תשתיותמכלסוגותאור,יסודות,שערים,בקטריולוגיחניונירכב

שטחיתצוגהותערוכות,כוללזיקתהמבוטחברכושהמשותף,שלטיםמכלסוג,זכוכית
.כוללהשקעתהמועצהבשיפורוהתאמתמבניםשאינםבבעלותהלמטרותשימושיה


,ציודוחמרימעבדהותצוגה,רכושניידונייח,כלתכולהמכלסוגותאור.ב


לרכושהשלהמועצהאונמצאאצלהבפיקדוןאובשכירותאובאחריותהבהימצאו"כלהנ
.במבניםאובכלמקוםבארץלצרכיעיסוקה


 : סכומי הביטוח.ג

:מבנים בכתובות
מבנההמעבדהבפארקהתעשייהאזורהתעשייהקיסריה.0
.מבניתצוגותותערוכותהמשמשיםלתקופותקצרות:מבניםאחריםבארץ.7
יחברת"יהודומבוטחע4מבנההמשרדיםבהםשוכנתהמועצהנימצאברחובהחורש.3

.הניהולשלהבנייןעםסעיףביטולזכותשיבובהדדית


3ושיפורימבנה,0,7כסכוםהביטוחלמבנים"סה
שח7,511,111

כלהתכולהבכלהכתובותלמעטרכושהמבוטחבפוליסתביטוחציודאלקטרוני
שח0,511,111


:תנאי הביטוח והרחבות  והרחבות.ד

:שיקליתובנוסף7108תנאיביט*
.המבניםלאיבוטחוכנגדרעידתאדמהופגעיטבע*
.התכולהתבוטחגםנגדרעידתאדמהופגעיטבע*
לגביכלהתכולהכוללהנמצאתבאופן,שח751,111ס"כסויפריצהנזקראשוןע*

.זמניבבתימנהליםועובדיםוכוללציודאלקטרוניומאגרימידע
שח41,111ס"גניבהפשוטהממשרדיםוממעבדהומביתעובדיםעכסוי*

71%סעיףשומה*
,כסףבכלמטבע,שקיםושטרות,תווישי,בולים,כספיקופהקטנהכוללשוברים*

בהעברה,בקופה
,שח71,111ובמגרהובבתימנהליםאועובדיםלצרכיעבודתםעדלסך
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רכושבהעברהבכלמקוםבארץברכביהמועצהאועובדיהאוקבלניהכוללמסכוני*
 .שח41,111התנגשותוגניבהעדלסך

.שח711,111הוצאותשחזורכולללעבודותמחקרומעבדהוחוזיםעדלסך*
.כוללכתבעלגביהן,כסוישברשלטיםושמשותורקועיזכוכית*
.שחלמקרה011,111הכנתתביעהולכינוןנזקעדלסךשכריועציםמכלתחוםל*
דמישכירותמבנהחליפיבמקרההיותמבנהבלתיניתןלשימושכתוצאהמסיכון*

.חודשים8שחלמשך381,111מכוסהאוממקרהביטוחלרכושסמוךעדלסךשל
עד,שרמבוטחיםכסויהוצאותלשכירתציודורהוטחליפייםלאלושניזוקווא*

לשיקום
.אוהחלפתםבציודאחר


 : תנאים מיוחדים .ה

.חודשים07סעיףכינוןכוללהודעהעלכינוןתוך*
.ביטולסעיףביטוחחסר*
אםסכוםהביטוחלגביסעיףכלשהואאוהרחבהכלשהיאימצאבקרותאובדןאו*

שקולוהבלעדיליחסאתהעודףלסעיףאונזקגדולמהנדרשרשאיהמבוטחעלפי
 .הרחבהאחרים


:השתתפות עצמית .    ו

שח8111מהנזקמינימום7,5%,לפריצהשודוגניבהפשוטה
$75,111מכסימום$,7,511מהנזקמינימום5%לפגעיטבע

$2,511מהנזקמינימום01%לרעידתאדמה
שח75,111מכסימום,שח0,811מהנזקמינימום7,5%שארמקריהביטוחלכל





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

:אישורדרישותהמשכירה
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 ביטוח צד שלישי   



0787{נוסחחדש}הנזיקיןאחריותעלפיפקודת:הכיסוי

0771ס"פיחוקאחריותמוצריםפגומיםתש"אחריותע



תצוגות,מחסנים,מעבדה,אובעליםומפעיליםשלמשרדים/שוכריםו:עיסוקו של המבוטח

וכלפעילותהקשורהלעיסוקהשלהמועצה,שיווקארועי,ותערוכות
..ל"שליחויותבחוכולל


שח35,111,111למקרהאחד:גבולות האחריות


שח35,111,111לכלהמקריםבשנתהביטוח


שח4,511השתתפותעצמיתבכלתביעהשהחברהפיצתהעבורםצדשלישי


:היקף הכיסוי

שיקלית-7108-תנאיביט
נובעיםמאש למקריםהקשוריםאו ובמפורשתכלולהפוליסהכסוי התפוצצות, שיטפון, ,בהלה,

מעליות , שימושבנשקשנמצא,בעליחיים,מתקניהרמהמתקניםואינסטלציותמכלתאורוסוג
,ברישיון שלישי כצד מועצתהמנהליםיחשבו וחברי אדם כוח חברת ועובדי תביעות,מתנדבים

שימושבאופנייםאובציודממונעשלאחלהלגביוחובתביטוח,ובשלהמוסדלביטוחלאומישיב
ארגוןאירועינופשוספורטלעובדיםובני,הצבתשלטיפרסום{ביטוחחובה}ד"לפיחוקהפלת
,טופלו,מתקניםשסופקו.בניהוהקמהשלציודומתקניםלתערוכות,עבודותשפוץ,משפחותיהם

.רכושעובדיםהנמצאבחניוןרכבשלהמבוטחיחשברכושצדשלישי,יהמבוטח"כבועהור


:השבה לקדמות
המבוטחישלם.פיהפוליסהיושבבאופןאוטומטילאחרמקרהביטוחלקדמותו"גבולהאחריותע

תמורתההשבהאתהפרמיהעבורההשבהבחישוביחסילפרמיההקיימתבפוליסהולתקופה
.עדסיוםתקופתהביטוחשנותרה
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 חבות מעבידים
 

 
 שיקלית   - 1022-ביט :   תנאי הפוליסה


עובדיחברותכחאדםהמועסקיםבשירות,עובדיםקבועיםוזמניים:העובדים המבוטחים

עובדיקבלןשעבורםמשלם,מקבליםשכרחבריועדותביןשמקבליםאושאינם,המבוטח
.פידיןכעובדיהמבוטח"מתנדביםשיוכרוע,המבוטחדמיביטוחלאומי


,סוקרים,נהגים,דוגמיםמדריכים,עובדימעבדה,מנהלים,עובדימשרד:עיסוק העובדים

.מקדמישווק,חליבהמחסנאים-רופאיםוטרינריםטכנאימיכון


41:םמספר העובדי


פיהפוליסהלהודיעלחברהעלמקרהשעשוילעורר"לאתחולעלהמבוטחחובהע:סעיף הודעה
.תביעהאלאלאחרשהמקרההובאלידיעתהנהלתהמועצה



 שח4,511השתתפות עצמית



 שח71,111,111למקרהאחד:גבול אחריות החברה

שח71,111,111לשנתהביטוח
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 מחשבים ומאגרי מידע
 

בפוליסה7לפרק8.7כוללסעיף,שיקלית-7108-ביט:תנאי הפוליסה


 :פרוט הרכוש המבוטח 

שח511,111 רכושלמעטמחשביםניידיםוכוללאמצעיאיחסון–חומרהמכלסוגותאור*
שח31,111מחשביםניידים
שח811,111 כסויהוצאותשיחזורנתוניםותוכנהמורחב*
שח711,111  חודשים8הוצאותתפעולנוספותלתקופתשיפוישל*


.יהערכתהמועצהומקובליםעלהמבטחת"להםערכיםמוסכמיםעפ"סכומיהביטוחהנ :הערה
תערוךעלחשבונהסקרובדיקהשלסכומיהביטוחלפניהוצאת,אםהמבטחתתרצה

.הפוליסה


 : הכיסוי המבוטח 

.כלהסכוניםכוללרעידתאדמהופגעיטבע.0
.הכסוילחומרהעלבסיסערךכנוןשלרכושדומהאוזההלניזוק.7
הכסוילהוצאותתפעולושיחזורעלבסיסנזקראשוןשאינוכפוףלסעיףביטוחחסר.3
ורעלותםהמבטחתתפצהאתהמועצהעב,עבורמאגרימידעותוכנותשלאיתאפשרלשחזר.4

.ללאניכויבלאי
.הכסוילהוצאותשיחזורנתוניםותוכנהכוללגםהוצאותלהתאמתתוכנהלציודשכונן.5


 : הרחבות 

שח71,111-כסוילרכושבהיותומחוץלחצריהמועצהברכבסגורונעולומוגןבאזעקהעדל.א
לבליוויעובדהמועצהלצורךעסקיהשלהמועצה"כסוילרכוששלהמועצההנמצאבחו.ב

.שחלמקרה41,111לעדלסך"בחו
המועצהתשלםלמבטחת.סכוםהביטוחיוחזרלקדמותולאחראובדןאונזקבאופןאוטומט.ג

.אתהפרמיההיחסיתהנובעתמהשבתהסכוםלקדמותו


 

 :השתתפות עצמית 
  

שח7,111מינימום,מהנזק7.5%-לחומרה
הגבוהביניהם,שח4,111מהנזקאו7,5%-למאגרי מידע

.ימיעבודה7-להוצאות תפעול נוספות
$01,111מהנזקמינימום01%-לרעידת אדמה

.שח75.111מכסימום$7,511מינימום7,5%–לפגעי טבע
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 סייבר


   -הכסוי 
:עבור-המבוטח-צדראשון.0

.הוצאותשיקוםהרשתולנתוניםהשמוריםברשת0.0
.הפחתהבהכנסותשתגרםבתקופתהשיקום7.0
גניבתכספיםאוטוביןבאמצעותתקיפתהרשת3.0
סחיטתסייבר4.0
בקשריםעיסקייםעםהמועצהבדברמקרההוצאותנדרשותלהודעהלכלמישמצוי5.0

.הביטוח

כסויאחריותעלפידיןכלפיצדשלישיכתוצאהמחדירהבלתימורשיתלאתר-צדשני7

האינטרנט
ושימושבוובפעילותברשתותהחברתיותוחדירהבלתימורשיתלרשתשלהמועצהבמטרה

:לגרום
הפרת,פגיעהבמוניטין,לשוןהרע,השמצתהמבוטחאומוצר,פרסוםהוצאתדיבה0.7
,זכויות
.פגיעהבפרטיותשלעובדיהמועצהומנהליה7.7
,נתוניםמסווגים,מידעחסוי,חשיפתסודותמסחריים3.7
ווירוסמניעתהדבקתהב,כשלשלהמועצהבאבטחתמידעברשתשלהמועצה4.7
נזקלרשתות,מתקפהלמניעתשירותאשריגרמולחסימתהרשת מניעת,מחשבים
אובדןאונזקלנתוניםשלאחריםהשמוריםברשתשלהמועצה,שאינןשלהמועצה
הגנהבהליכיםפלילייםאו,יועציםמשפטיים,כסוילהוצאותליועציתקשורת5.7
לצורךהודעותלציבורולכלמישהמועצהתקבעכנחוץוכסויהוצאות,מינהלתיים
.להודיעלועלמקרההביטוח


 ביטול חריגים    1
תקלהאשרגרמהלקריסהשל.מיםוקרקע,יבוטלוחריגיםבדברזיהוםתאונתישלאויר
.שגיאותתיכנותברשתשלהמועצה,הרשתשלהמועצה


.0אלטרנטיבה
שח01,111,111לעיל0הביטוחלצדראשוןסעיףסכום

שח71,111,111לעיל7גבולותאחריותלצדשניסעיף


7אלטרנטיבה
שח5,111,111לעיל0סכוםהביטוחלצדראשוןסעיף

שח01,111,111לעיל7סכוםהביטוחלצדשניסעיף
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 אחריות דירקטורים ונושאי משרה וחברי ועדת ביקורתביטוח 



CORPORATE GUARDעל פי פוליסה  -: הכסוי המבוקש 


 : הרחבות 


.ימיםמתאריךסיוםהפוליסהללאחידושה385תקופתגילויבת.0


.7 המבטחת אצל הפוליסה תחודש –לא תוך למבטחת תקופת07ויודיעו מתום חדשים

תחשב,הביטוחעלמקרההעלוללאחרמכןלהוותעילהלתביעהנגדמבוטחאוהמועצה
התביעהכאילוהוגשהבתוךתקופתהביטוחשלהפוליסה



יועציתזונהומשםטניםבעתמשבר,כלכלנים,יועציתקשורת,וצאותליחסיצבורכסויה 3
.שח411,111עדלסך.אשרנחוצותלמנועאולהקטיןנזקכספיישיראועקיףלמועצה,

 
,השמצה,פשע,חריגהביודעיןמסמכות,לאיכללובפוליסהסייגיםבקשרעםאייושר.4

אובדן,אובדןמסמכים,פגיעהבפרטיות,לשוןהרע,הוצאתשםרע,הוצאתדיבה
 ,אמצעיאיחסוןמידעממוחשבים

.אובדןשימוש

וםכסוילהוצאותמשפטיותלניהולהליכיםמשפטייםאוהליכיגישוראופישורעדלסכ.5

.ובנוסףלו,גבולאחריותהמבטחת71%-השווהל


שיפוימכלגורםאחר,הפוליסהמכסהגםתביעהבגינההמבוטחיקבלאויהיהזכאילקבל
ימחה,במקרהזה.אםשיפויכזהלאיכוללהתקבלבתוךפרקזמןסביר,שאינוהמועצה

יפוילמבטחתויגישלמבטחתכלסיועהמבוטחאתזכויותיוהמגיעותלומכוחזכאותולש
..נחוץוסבירכדילאפשרלהלהחזירלעצמהאתהסכוםששילמהבגיןאותומקרהכפיצוי


.הביטוחמורחבלכסותמקרהבגיןכהונהחיצוניתשלמבוטחמטעםהמועצה.2

.דמטעםהמבטחתלטיפולבמקרהביטוחיעשהבהסכמהובתאוםעםהמועצה"מנויעו.7


.שחלמקרהולתקופתהביטוח3,511,111:גבול אחריות המבטחת
(מאזהיהלמועצהביטוחזה)0.0.7111:תאריך רטרואקטיבי
.אין-:השתתפות עצמית של דירקטור
שח01,111–השתתפות עצמית של המועצה
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 ביטוח אחריות מקצועית


אוהרופאיםהוטרינריםששמותיהם/ו{ייצורושווק}המועצהלענףהחלבבישראל:שם המבוטח
פורטולהלן

.אוממשלתישראל/העובדיםבשרותהמועצהו


וטרינרים7המועצהמעסיקהבשניהעיסוקיםלהלן


.צריםבארץוהמיועדיםליצואשירותיפקוחוטרינריעלחלבומוצריוהמיו.2עיסוק
רופאיםוטרינריםהפועליםעלפיהוראותמקצועיות8המועצהמשלמתאתשכרםשל

.שלהשירותיםהוטרינרייםשלידמשרדהחקלאות
.הרופאיםהוטרינרייםמנפיקיםאישוריםשרקעלפיהםניתןלייצאמוצריחלב

.המועצהלאמתערבתבעבודההמקצועיתשלהרופאיםהוטרינריים
שח75,111,111:סךהיצואהשנתישלמוצריחלב


המועצהמפעילהמעבדהלאבחוןבקטריולוגילשםבריאותהעטיןומערךלבדיקת.1עיסוק 

והסברהוביצועבדיקותכוללהדרכה.מערכותחליבהוציודןהנלווהברפתותובדירים
.ותצפיותומחקריםהקשוריםלתחוםפעילותם

.עובדיהמעבדהמספקיםמידעולאמבצעיםטיפוליםקלינייםבבקראובצאן


,רופאיםוטרינריםוכןעובדימעבדה7לביצועהעיסוקמועסיקההמועצה
הביטוח,למעןהסרספק.הליכיחליבהופקידיםמדריכימיכוןות,דוגמים,לבורנטים

.7מכסהאחריותמקצועיתשלכלהעובדיםהמועסקיםבמועצהבעיסוק


המועצהמעסיקהעורכתדיןבתפקידיועצתמשפטיתשלהמועצהויועצתתזונהשאינה.1עיסוק 
.עוסקתבפעילותקלינית


לעילוכסוי0האחריותהמקצועיתהשילוחיתשלהמועצהבקשרלעיסוק:הכיסוי הביטוחי

.לעיל3-ו7שלהמועצהושלכלהעוסקיםבקשרלעיסוקים,האחריותהמקצועית


גרםמהפרתחובהמקצועיתושמקורובמעשהאובמחדלאוטעותאונזקשנ:מקרה הביטוח
.ל"השמטהאורשלנותאושגיאהבמסגרתתפקידםומקצועםשלהמועסקיםבעיסוקיםהנ


05.2.7117-מ3אךלגביעיסוק{מתאריךזההיהלמועצהביטוח}0.7.7113:תאריך רטרואקטיבי
ולגבישריתעטיה.לנדאוהיועצתהמשפטיתבמועצה–דעיליתסקפה"תחילתעבודתהשלעו

0.3.7108היועצתהתזונאיתשלהמועצה
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:  הרחבות 

הכיסוייחולגםלגביפעילותמחוץלגבולותמדינתישראלובלבדשהתביעהבגינהתוגש .0
.שפטבישראלותידוןעלפיהדיןהישראלימלבית



.קרקעואויר,מים,לאיחולחריגבקשרלזיהוםשלחלבאושלמוצריחלב .7


.יום81סעיףביטול .3

 

תוךהתייעצותותאוםעם,דמטעמהלניהולההגנה"במקרהשלתביעהתמנההמבטחתעו .4
.המועצה

 

הוצאת,הוצאתדיבה,השמצה,פשע,חריגהמסמכות,לאיחולחריגבקשרעםאייושר5
עיכובאואובדן,אובדןאמצעיאיחסוןנתוניםממוחשבים,אובדןמסמכים,שםרע
.שימוש


שחלמקרהולתקופתהביטוחובנוסףכלההוצאותהדרושות7,111,111גבולאחריותהמבטחת

לניהולהגנה
וחכנגדתביעהבקשרלמקרהביט


.שחלכלמקרה2,511:השתתפותעצמית
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תנאים כלליים מיוחדים לכל הפוליסות


בהקדם"היאמבוטלתומוחלפתבמילים"מיד"בכלמקוםבפוליסהבומופיעההמילה.0

לאחרשהובאלידיעתהמועצה"הסבירהאפשרי

ככלשמתחייבעל"0770-א"חוקחוזהביטוחתשמ"עלכלהפוליסותיחול–תחולתהחוק.7

.אלאאםהוסכםאונירשםאחרתבפוליסהלטובתהמבוטח,פיהעניין

ענייןמהותיהואענייןששאלהלגביוהוצגהלמועצהבכתבושהוא,בניגודלאמורבפוליסה.3

.רלוונטילמקרההביטוחשקרה

אם,יראותביעהכאילוהוגשהבמועד,"מועדהגשתהתביעה"אםהפוליסההיאעלבסיס.4

.ימיםלאחרסיומה385המבוטחהודיעעליהלחברהבמהלךתקופתהביטוחאובמשך

 יום81סעיףביטוח5
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 אישור  מצב  תביעות: 'נספח ב



ימים01המועצהבתוךאישורבדברמצבתביעותמטעםחברתהביטוחהקודמתיפורסםבאתר
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 כתב כיסוי זמני -' נספח ג
 
 

 לכבוד 
 (צ"חל)ייצור ושיווק -מועצה לענף החלב בישראל  

  4דרך החורש 
 יהוד


,.נ.ג.א


  8102/02כתב כיסוי זמני בעקבות זכייתנו במכרז :הנדון



 החל כי בזה מאשרת מטה החתומה הביטוח חברת אנו בכסוי0.3.7107מתאריך מכסים אנו
אתכםו מעובדיכםו/ביטוחי אתמי מנהליכםו/או להשקעותבע/או אתאפריקהישראל מ"או

/ו ביצוע משולםלוינשטיין 78)או החקלאית/מו"בע( או/מו"אגודהחקלאיתשיתופיתבע-או
רטיםבמכרזהמועצהעבורהביטוחיםהמפו17/7107ממשלתישראלעלפיהצעתנולמכרזמספר

.ואשרלגביהםזכינובמכרזזהעלפיהודעתכם
זהיכנסלתוקפובתאריךהנ לנובדברזכייתנובמכרז"כתבכסוי לעלפיהודעהבכתבשתמסרו

הנ בהודעתכם יפורטו אשר הביטוחים לעריכת ל"ביחס יאוחר, לא לנו תינתן שההודעה ובלבד
"(.הודעת הזכייה"–להלן)ביטוחיםמשניימיעסקיםלפניתחילתתוקףה

יכתבכיסויזהיהיובהתאםלהצעתנווכפישאושרהעלידכםבמסגרת"תנאיהכיסויהביטוחיעפ
.ל"הנ10/7107מכרז

 זהיישארבתוקפו למועצההפוליסותלביטוחיםהשוניםאשר81כתבכיסוי שימסרו יוםאחרי
ולועליוכלהוראותהחוקהחלותעלפוליסותהביטוחביחסאליהםנמסרהלנוהודעתהזכייהויח

.


 : ולראיה באנו על החתום


__________________:תאריך



 חתימה וחותמת החברה  שמות מורשי החתימה                שם חברת הביטוח 
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טופס הצעה לעריכת ביטוחים: 'נספח ד


____________:תאריך
 לכבוד

 (צ"חל)ייצור ושיווק -המועצה לענף החלב 
  4רחוב דרך החורש 

 יהוד
 הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחי המועצה :  8102/02' מכרז מס:הנדון


את"(המועצה"–להלן()צ"חל)ייצורושיווק-אנימציעלערוךעבורהמועצהלענףהחלבבישראל

הכלבתנאיםכפישהוגדרובהזמנהלהציעהצעות,אואיזהמהם,הביטוחיםכהגדרתםבהזמנה
.ב"ובהתאםלאמורבמסמכיהצעתיהרצ


תנאי .0 ואת המכרז תנאי את והבנתי שקראתי לאחר מוגשת זו הצעתי כי מאשר הנני

ולאחרשניתנהליהאפשרותלקבלהבהרותבכל,הכלכאמורבמסמכיהמכרז–ההתקשרות
אואיידיעה/ההתקשרותואנימוותרעלכלטענתטעותודברוענייןהנוגעלהליךזהולתנאי

.כלפיהמועצה
 

ידועליואנימסכיםלכךכיהמועצהרשאיתלקבועאתהזוכהבמכרזלפישיקולדעתהוהיא .7
כלהצעהשהיאוהיארשאיתלבטלאת אינהמחויבתלקבלאתההצעההזולהביותראו

 לשנותאתפרטיו לפצלאתהביטוחיםביןמספרמציעים/והמכרזאו או שיקול, הכללפי
 .דעתההבלעדיומבלישתהיהחייבתלנמקהחלטה

 
מעםמציעאו"לנהלמו,אךלאחייבת,ידועליואנימסכיםלכךכיהמועצהתהיהרשאית .3

 .הןהטובותביותר,לדעתהמועצה,שניהמציעיםשהצעותיהם
 

לרבות,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,מלאיםוחתומיםכנדרשבמסמכיהמכרזכשהם"רצ .4
 .וחתימה על כל עמוד ממסמכי המכרז,חתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה


 .5 במשךתקופהשל תהאבתוקףותחייבאותי זו ימיםמעתהגשתה071הצעתי ולאאוכל,

 .לבטלהצעתיבתקופהזו
 

________________________________________________:שםהמציעוכתובתו
_______ל"דוא___________________:פקסימיליה___________________:טלפון

___________________:תאגיד'מס./ז.ת'מס
_________________,________________:שמותמורשיהחתימה

__________________:תאריך
_________________

הוחותמתהמציעחתימ
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 י עורך דין"אימות החתימות ע

הננימאשרבזאתכיהמציעהחתוםמעלהחתםבפניהיוםוכיהחתימותדלעילהןחתימותיהם

ה ה"של .ז.נושאת_________, ה_________ ה"ושל ז.נושאת_________, ___________,.

/שחתימתו התאגיד חתימת בתוספת חתימותיהם התאגיד_______________, את מחייבת

 .ל"הנ


___________________

ד"חתימהוחותמתעו
                                        

                                                               
 מבנים ותכולה –רכוש  .          2 


ח"תעריףפרמיהבשסכומיהביטוח


שח7,511,111מבנהמשרדיםומעבדה
שח0,511,111תכולתמשרדיםומעבדה
רעידתאדמהופגעיטבע

שח751,111פריצהנזקראשון


כ"סה
הנחה

כ"סה
   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1
      

שח35,111,111גבולאחריותהחברה
הנחה

כ"סה
                        ביטוח אחריות מעבידים  .1

כ"עובדיםסה41Xתעריףלאדםשח

הנחה
כ"סה

 ביטוח מחשבים ומאגרי מידע  .4
ח"ש511,111ציודנייח
ח"ש31,111ציודנייד
ח"ש811,111תוכנהמורחב
ח"ש711,111הוצאותתפעולנוספות

כ"סה
הנחה

כ"סה
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               סייבר  .5

'אלטרנטיבהא
'אלטרנטיבהב

הנחה
כ"סה


פרמיה  ח"ש3,511,111          ביטוח אחריות מנהלים .2

הנחה
כ"סה


פרמיה₪7,111,111ביטוח אחריות מקצועית .7

הנחה
כ"סה


שח:כ הפרמיה המוצעת במזומן "סה ./





-----------------------------------------------------------------------------------

שםותפקידמורשההחתימה.חתימתחברתהביטוחמקוםותאריךהחתימה
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אימות חתימה –אישור תאגיד : 'נספח ה
 
 
 

 לכבוד
 (צ"חל) ייצור ושיווק-המועצה לענף החלב בישראל 

 
 

,.נ.ג.א
 8102/02' מכרז מס:הנדון




מאשראתהפרטיםהבאיםלגביהגוףהמציעלמכרז______________ח"רו/ד"עו,מ"אניהח
.זה
מסוגו .0 תאגידים של במרשם רשום שהוא כפי המציע הגוף :שם

.____________________
.____________________:סוגההתארגנות .7
.____________________:תאריךהרישום .3
.____________________:מספרמזהה .4
שלהםודרישותנוספותכגון.ז.שמותהמוסמכיםלחתוםולהתחייבבשםהמציעומספרית .5

 :אםיהיו,תוספתחותמת
 .____________________.5.0
 .____________________.5.7
 .____________________.5.3

חשבונות"מצ .8 פנקסי ניהול על תקף אישור ב פ"מע, על ורשימות גופיםמ עסקאות חוק י
וכןאישורעלניכוימסבמקורכפישניתןעל0728-ו"תשל,(אכיפתניהולחשבונות)ציבוריים

 .מ"ידישלטונותמסהכנסהומע
 

 ,בכבודרב


 
____________________ ____________________       ____________________

חתימהוחותמתח"רו/ד"רישיוןעו'מסשםמלא


______________________________________________
טלפוןכתובת
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 תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים: 'נספח ו



:עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו
מטה החתום אני ז.ת___________________, . המציע_______________, אצל משמש

 "להלן)__________________ המציע: המציע"(. את לחייב מוסמך אני כי מצהיר אני
בחתימתי המכרז. מסמכי את שקראתי מאשר אני זה, למסמך המצורפים והנספחים ,ההסכם

הוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחרמציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזז
.התנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצה

הרינילאשרכיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים,צוויהרחבה,עלפיחוקיהעבודהבענייןזכויותהעובדים

הסכמים חוק לפי במשק מקיף פנסיוני לביטוח הרחבה בצו האמור את ובמיוחד הניקיון לענף
קיבוציים "התשי, 0752–ז העובדים, כלל על והוחל והמסחר התעשייה שר ידי על אושר אשר

.0.0.7117והמעבידיםבישראלהחלמיום
___יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ"הרינילאשרכיהשכרשישולםע

.לשעה₪
₪_______לאתפחתמ,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,עלותהשכרלמעבידלשעתעבודה

.לשעה
דלעיל המציע מהתחייבויות לגרוע מבלי ש, ההסכם תקופת בכל לקיים המציע ייחתםמתחייב

במכרז זכייתו בעקבות המפורטים, העבודה בחוקי האמור את ידו על שיועסקו העובדים לגבי
:להלן

 0757 ,יט"חוקשירותהתעסוקהתש
 0750 א"חוקשעותעבודהומנוחהתשי

 0728 ו"חוקדמימחלהתשל
 0751 א"חוקחופשהשנתיתתשי
 0754 ד"חוקעבודתנשיםתשי

 0785 ו"חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ
 0753 ג"חוקעבודתהנוערתשי

 0753 ג"חוקהחניכותתשי
(החזרהלעבודה)חוקחייליםמשוחררים

 א"תשי
0750 

 0757 ח"חוקהגנתהשכרתשי
 0783 ג"חוקפיצוייפיטוריןתשכ
 0772 ז"חוקשכרמינימוםתשמ

 0777 ח"חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ
 0775 ה"תשנ(נוסחמשולב)חוקהביטוחהלאומי

  (כוללחוקבריאותממלכתי)
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/חוקחובתהודעהמוקדמתעלפיטורים
 התפטרות

7110 

חוקלמניעתהעסקתעבריינימיןבמוסד
המכווןלמתןשירותלקטינים

איסורהעסקהשלאכדין)חוקעובדיםזרים
א"תשנ,(והבטחתתנאיםהוגנים

 

7110


0770

 

אואםהמציע/ידועליכיאםיתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןו
יהיההמזמיןרשאילחלט,יסרבלחתוםעלההסכםבמידהוהצעהזותוכרזכזוכהעלידיהמזמין

 .רבותאשרצורפהלהצעהאתהע
:תאריך

:שם
:חתימהוחותמת

 ח"רו8 ד"אישור עו
 

מאשר'_____________________,מרח____________________,ח"רו/ד"עו,מ"אניהח
פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת,בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים

.פימסמכיהיסודשלהמציעהמציעבחתימתועל
_______________:חתימהוחותמת

_____________________:תאריך
_______________________:שם







 


