ט"זטבת,תשפ"ב
02דצמבר,0202
02-280-88



הזמנה להציע הצעות לעריכת בטוחים במסגרת מכרז 002/0//


המועצהלענףהחלבבישראל(ייצורושיווק)(חל"צ)(להלן-"המועצה")מזמינהבזאת
הצעותלעריכתבטוחיםבמסגרתמכרז.2220200
.2

עותק מלא ומפורט של תנאי ההליך והדרישות מהמציעים מפורסם באתר
האינטרנטשלהמועצהבכתובת.WWW.MILK.ORG.IL

.0

הצעות תוגשנה עד ליום  22/2/0//בשעה  0/:00לתיבת המכרזים שבמשרדי
המועצהבדרךהחורש4יהוד-מונוסון.

22

שאלות הבהרה יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת .aviva@milk.org.il
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום  02202/0//בשעה
20/:00

.4

המועצהתהיהרשאית,בכלשלב,להבהירו2אולהוסיףו2אולערוךכלשינויביחס
לתנאי ההליך ו2או ביחס לדרישות מהמציעים והיא תפרסם את הודעותיה באתר
האינטרנטהנ"לבלבד.על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה
אותם בהליך זה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את
החלטתה ,לבטל את ההליך נשוא הזמנה זו ו2או לקיים הליך אחר מבלי שתהיה
למשתתפים כל טענה או דרישה .כמו כן ,המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם
המציעיםו2אולקייםהתמחרותביניהם.


.5

בכבודרב,



מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק (חל"צ)



1






הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחים
עבור המועצה לענף החלב בישראל -ייצור ושיווק (חל"צ)
במסגרת מכרז מס' 002/0//
כללי:
המועצה לענף החלב בישראל -ייצורושיווק (חל"צ)(להלן– "המועצה")היאחברה
 .2
לתועלתהציבוראשרלהמוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א0222

והיאפועלתבכפוףלהוראותיו.


המועצה מזמינה ,במסגרת הזמנה זו ובהתאם לתנאיה ,הצעות לעריכת הביטוחים
.0
הנדרשים לה ,כולם או חלקם ,במסגרת פעילותה השוטפת ובכלל זאת ,הביטוחים
הבאים:
א .אשמורחב;
ב .אחריותכלפיצדשלישי.
ג .אחריותמעבידים.
ד .ציודאלקטרוניומאגרימידע.
ה .אחריותמקצועית.
ו .אחריותדירקטוריםונושאיהמשרה.

המסמכיםהמפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרז(להלן–"מסמכי המכרז"):
.2
הזמנהזו.
א.
מפרטהביטוחיםהנדרשיםמצ"בנספח א'.
ב.
הצהרהעלמצבתביעותמצ"בנספח ב'.
ג.
נוסחכתבכיסוימצ"בנספח ג'.
ד.
טופסהצעהלעריכתהביטוחיםמצ"בכנספח ד'.
ה.
אישורתאגידמצ"בנספח ה'.
ו.
תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים,מצ"בנספח ו'.
ז.

אתמסמכיהמכרזניתןלהורידמאתרהמועצהבכתובת:www.milk.org.il(להלן
"אתר המועצה").כמוכן,באתרהמועצהניתןלצפותבדוחותיההכספייםשלהמועצה.

2

מסמכים שיש לצרף להצעה:
.4


המציעיגישאתהצעתו,עלגבינספח ד'הכוללאתהצעתהמחיר,וכןיכלולאתכלל
מסמכיהמכרזכשהםחתומיםעלידו,לרבותחתימתועלהנספחיםהנדרשים.
ההצעהתוגשבשני העתקים,ויצורפואליההמסמכיםהבאים:
א .טופסכתבכיסוינספח ג'לעילחתום.
ב .תעודת התאגדות ואישור רו"ח2עו"ד כי החותמים על מסמכי המכרז בשם
חברת הביטוח  הינם מורשי חתימה מטעמה הרשאים לחייבה בחתימתם
(בנוסחהמופיעבנספח ה').
ג .אישורים בתוקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,2781
המעידיםכיהמציע:
 .2מנהל את פנקסי החשבונותוכלהרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס
הכנסהועפ"יחוקמסערךמוסף;
 .0נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות
שמוטלעליהןמסלפיפקודתמסהכנסהוחוקמסערךמוסף;
ד. כל מסמכי המכרז כשהם מלאים ,חתומים ע"י המציע ומאומתים לפי הנדרש.
חתימתהמציעכאמור,תהווהראיהכיהמציעקראוהביןאתכלהנאמרבמסמכי
המכרזוהסכיםלתנאיםהאמוריםבהם.
ה.צלוםרישיוןשלסוכןהביטוחשיפעלמטעםובשליחותהמציע.

הגשת ההצעות:
.5

המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  0220/2//בשעה 20/:00

.1

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ויחתום על גבי כל עמוד
ממסמכי המכרז .המציע יכניס את כל מסמכי המכרז חתומים על ידו כאמור
למעטפה סגורה ויגישה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,ברחוב דרך החורש 4
יהודעדלמועדהאחרוןלהגשתההצעות,כאמורלעיל.

.8

הצעות תוגשנהעלגבימסמכיהמכרזבלבד.ההצעהתכלולהצעהמפורטתלעריכת
כלאחדמהביטוחיםבהתאםלתנאיהמפרטהמפורטיםבנספח א'להזמנהזו.

.8

בחתימתו על הזמנה זו מאשר המציע את הסכמתו לכל התנאים ,ההשתתפויות,
החריגיםוההרחבותכאמורבהזמנהזו.ביקשהמציעלשנותמכך,יפרטבמפורשאת
השינויים המוצעים על ידו ואלה יילקחו בחשבון ע"י המועצה בבחינת הצעתו.
בהעדר הסתייגות מפורשת יחשב הדבר כהסכמת המציע לנוסח התנאים,
ההשתתפויותוהחריגיםהאמוריםבהזמנהזו.
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.7

המציע לאיעלהדרישותו2אותנאיםביחסלביטוחיםלאחרשיזכה,למעטדרישות
סבירותבקשרלבטיחות,שיפורימיגוןוכיוצ"ב.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מציע רשאי לצרף להצעתו שיפורים ו2או להציע
יתרונותנוספיםלמועצהו2אוהרחבותלביטוחיםאוכלחלקמהם,וכןלהציעהנחה
בגיןעריכתהביטוחיםלתקופהשלשלוששנים.המועצה,לפישיקולדעתההבלעדי,
תהיה
רשאית להתחשב בשיפורים ביתרונות ובהרחבות המוצעים ,כאמור ,כפי שתראה
לנכון.

.22

.22


הצעות אשר לא תוגשנהבהתאם לאמור בהזמנהזו תיפסלנה.על אף האמור,וועדת
המכרזים של המועצה תהא רשאית לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו,שלדעתה
אינםמהותיים.

לצורך הכנת ההצעה ,יהיה רשאי מציע למנות סוקר2מעריך וזאת ,על חשבונו
ואחריותו.

.20

המציע יציין בהצעתו את המחיר ברוטו לעריכת כלאחדמהביטוחים בנפרד.מחיר
הברוטויכלולאתכלהתשלומיםהנדרשים,ללאיוצאמהכלל.
המציע יציין בנפרד את ההנחה הנוספת שהוא נכון להעניק במידה וההתקשרות
תיעשהמעברלתקופהשלשנהועדשלוששנים,ו2אוהנחה לעריכת כל הביטוחים
אצלהמציע.

.22

המציע יצייןבהצעתואתפרטיושלסוכןביטוח,מורשהכחוק,שימונהעל-ידולשם
סיוע לעריכת הביטוחים ,מתן שירות וליווי המועצה בקשר עם המציע .שכרו של
הסוכן ישולם על חשבון המציע בלבד .סוכן הביטוח ישמש שלוחו של המציע לכל
דבר ועניין כמובנו בהתאם לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  2782והמציע ,כשולח,
יהיהאחראילמעשיוומחדליושלהסוכן.

.24

ההצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע ככתבה וכלשונה למשך  202יום ממועד
הגשתה.במקרה ובמהלך התקופה הנקובה בסעיף זה יחזור בוהמציעמהצעתואו
מכל חלק ממנה בכל צורה שהיא ,תהא המועצה רשאית לראות את ההצעה
כמבוטלת.

.25

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי קבלת הצעתו .המציע
לאיהאזכאילקבלפיצויאושיפויכלשהםמהמועצה.
4



.21


כל הבהרות2תוספות2שינויים שתערוך המועצה במסמכיהמכרז ,כאמור בסעיף 20
להלן,יהווחלקבלתינפרדממסמכיהמכרזבהליךזה.

תיאור השירות:
.28

ההתקשרותביןהמציעו2אוהמציעיםשהצעתו2םהוכרזהכזוכה,תעשהעלפינוסח
הפוליסות הרלוונטיות ולא פוחתת מנוסח הידוע כ ״ביט0221-״ שקלית . על אף
האמור לעיל ,יחולו התנאים הבאים בין המבטחת לבין המועצה ביחס לביטוחים
נשואהליךזה.

.28

תקופת ההתקשרות – תקופתהביטוחים עלפימכרז זה תהא החלמיום22220200
למשך שנה או  28חודשים ,בהתאם לשיקול דעת המועצה .המועצה תהא רשאית
להאריךאתתקופתההתקשרות לתקופותנוספות,שלשנהאושנהוחציבכלפעם,
ובסה"כלתקופהמצטברתשל1שנים.הארכתההתקשרותתיעשהבאותםהתנאים
והכיסויים שייקבעו במכרז זה .הצדדים רשאים לשפר את תנאי הכיסוי במו"מ
שייערךביניהםבדיוןלקראתהארכתההתקשרות.

ההליך:
.27

המועצה תהא רשאית למסור את ביצוע הביטוחים נשוא מכרז זה למציע אחד או
לחלקם בין מספר מציעים  -הכול כפי שתראה לנכון ולפי שיקול דעתה המלא
והבלעדי.המציעמסכיםבעצםהגשתהצעתולהליךזה,כיהמועצה רשאית לבטל
חלקמהסעיפיםהמפורטיםבסעיף.0
המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,ככל
שייעשו שינויים במפרטי הביטוחים שלהלן והצעות המציעים לא יהיה זהות.
המועצהתבחראתההצעהשתבטיחלהאתמירבהיתרונותבעריכתהביטוחיםאו
איזהמהם,בהתאםלשיקולדעתההבלעדי.
לצורךקבלתהחלטה,רשאיתהמועצהלהיעזרבייעוץמקצועיחיצוני.

.02

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך נשוא כתב הזמנה זה ,מכל
סיבה שהיא ו2אולא לקבוע זוכה כלל ו2אולקיים הליך של מכרז מחדש,מכל טעם
שהואומבליכלצורךלנמקהחלטתה,הכולעלפישיקולדעתההבלעדי.

.02


תחליט המועצה לבטל מכרז זה,לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו2אודרישה ו2או
טענה,מכלסוגשהוא,למעטהחזרתהערבותהבנקאית.
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.00

.02

.04


המועצה תהיה רשאית אך לא חייבת לנהל מו"מעם המציע או שני המציעים אשר
הצעותיהםנמצאוהטובותביותר,הכוללפישיקולדעתההבלעדי.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות
ולהאריך את המועד להגשת הצעות לתקופה נוספת ,בהודעה אשר תפורסם בדרך
שתקבעהמועצה.

המידע והנתונים שמסרה המועצה ,הכלולים במסמכי המכרז ,וכל מידע ונתונים
שתמסור המועצה במסגרת ההליך ,הנם רכושה הבלעדי של המועצה והמציע
מתחייב
לשמרם בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש שהוא או להעבירם לאחר,
למעטלצורךהגשתהצעתו.

.05

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

.01

מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם המכרז והצעת המציע יהיה בבתי המשפט
המוסמכיםבמחוזתל-אביב-יפו.

תנאי סף:
.08

על המציע להיות חברת ביטוח הרשומה ופועלת בישראל לפי דין ,העוסקת בעריכת
ביטוחים והיא בעלת רישיון לעריכת הביטוחים נשוא מכרז זה 2

.08

על המציע -חברת הביטוח  -למנות סוכן ביטוח מורשה כדין כאמור בסעיף 02
לעיל2

פרסום הודעות מטעם המועצה והבהרות למכרז
.07

משתתף יהיהרשאילפנותבשאלות2בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכי
המכרז וזאת באמצעות כתובת הדוא"ל  Aviva@milk.org.ilעד ליום 02202/0//
בשעה  20/:00המציע לבדו יהיה אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו
במשרדיהמועצהעדלמועדהאמור.
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.22

התשובות לשאלות2הבהרות יפורסמו באתר המועצה בלבד .באחריותם הבלעדית
שלהמציעיםלעקובאחרפרסומיהתשובותבאתרהמועצה.יובהרכירקתשובות
בכתבשיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה.


כל פרסום באתר המועצה יחשב כאילו נמסר אישית לכל משתתפי המכרז 2כל מציע
יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי להתעדכן בפרסומי המועצה באתר כאמור וכל
פרסום יחייב את המשתתפים2
.22


.20

המועצהתהארשאית,בכלעתלפניהמועדהאחרוןלהגשתהצעות,להכניסשינויים
ותיקונים במסמכי המכרז,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וזאת,בדרך
של פרסום הודעה באתר המועצה בלבד .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק
בלתינפרדמתנאיהמכרזויחייבואתהמציעים.
מציע שימצא אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז
השונים ו2אובין הוראות שונות מהוראותיהם או כל אי התאמה או פגם אחר בהם,
יפרטםבכתבבמסגרתפניהלמועצהבבקשהלמתןהבהרות-שאםלאכן,הואיהא
מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו2או אי התאמות ו2או כל פגמים
אחרים כאמור .למען הסר ספק ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות
ו2אוסתירותו2אואיהתאמותכאמורתהאפרשנותהשלהמועצה.

.22

לאחר הגשת ההצעות לא יהיה תוקף לכל טענה של המציע בדבר טעות ,אי הבנה,
סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכיוצ"ב בקשר לכל דבר ועניין המופיע במסמכי
הזמנהזו,והואיהיהמנועמלהסתמךעלטעויות,סתירות,שגיאותכאמור.

.24

אלאאםנאמראחרתבמפורש,האמורבפרסומיהמועצהבדברשינויים,תיקוניםאו
הבהרות כאמור יגבר על האמור במסמכי ההזמנה להציע הצעות המקורית.במקרה
של סתירה בין פרסום אחד לאחר ,יגבר האמור בפרסום המאוחר מבניהם .למען
הסרספקמובהר כי לא יהיה תוקף לכל תיקון,שינוי,הסבר,פרשנות ו2אוהבהרה
לגבימסמכיהמכרז,אלאאםנעשובמפורשבפרסוםשלהמועצהבאתרכאמורלעיל
והמשתתפים לא יהיו רשאים להסתמך עליהם ,אלא אם פורסמו ע"י המועצה
כאמור2

אחריות המציע להצעתו:
.25

המועצה לא נושאת בכל אחריות להוצאות ו2או לנזקים כל שהם שייגרמו למציע
בקשרעםהצעתובמסגרתהמכרז.המציעלבדויהיהאחראילבצעאתכלהבדיקות
לשםהגשתהצעתווהיאתוגשעלאחריותובלבד.
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.21

המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם למועצה  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת
פרט שאינו נכון ו2או אינו מדויק ו2או מטעה בהצעתו ,ו2או אם לא ימלא את
התחייבויותיועפ"יהצעתו.

הודעות ונציגות:
.28

.28

המציע יצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעה -נספח ד'.ואלה יחייבו אותו לצורך
הצעתוזו.
הודעות תשלחנה בדואר רשום או בדוא"לאובפקסימיליה לפי פרטי המציע בטופס
הצעתו .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ,תוך  80שעות
ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בדוא"ל או בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה
ליעדה ,תוך יום עבודה ממועד המשלוח ,ובלבד ששולח ההודעה יידע בשיחה
טלפוניתאתמקבלההודעהעלמשלוחההודעה,בתוך04שעותממועדמשלוחה.




בכבודרב,


המועצהלענףהחלבבישראל-ייצור
ושיווק(חל"צ)
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נספח א' :מפרט הביטוחים


 .2להלןפרטיהעיסוקשל המבוטח,מועצתהחלב:
o
o

o
o

גוף רגולטורי – זרוע ביצועי של מדינת ישראל לייצור החלב במדינה על פי
חוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א–.0222
הפעלת מעבדה לאבחון בקטריולוגי לשם בריאות העטין ומערך לבדיקת
ערכותחליבהוציודןהנלווהברפתותובדירים.כוללהדרכה,הסברה,ביצוע
בדיקות ,תיקונים קלים ,תצפיות ומחקרים הקשורים לתחום פעילותם
ובמידתהצורך,כיולמערכתהחליבה.
עובדי המעבדה מספקים מידע ולא מבצעים טיפולים קליניים בבקר או
בצאן.
השתתפותבתערוכותוכנסיםבארץובחו"לוכלפעילותמותרתעלפימסמכי
ההתאגדות

 .0כתובתהמבוטח:




דרךהחורש,4יהוד–משרדיהחברה
פארקתעשייהצפוני,קיסריה–המעבדה

 .2נוסחהפוליסות:תנאיהפוליסותיהיועלבסיסהנוסחיםהידועיםכתנאי"ביט
 0221",למעטאחריותמקצועיתונושאיהמשרה+הרחבותושינוייםלפיהמפרט.
בכלמקרהשלסתירהביןהמפרטיםשלהלןלביןנוסחהפוליסותיגברהנוסחשהוא
לטובתהמבוטח.
 .4ויתורעלזכותתחלוף-
לפיבקשתהמבוטחמוותרהמבטחעלזכותולתחלוףהעלולהלהתעוררבגיןמקרה
ביטוחהמכוסהלפיפרקכלשהובפוליסותאלוכנגד:
א .חבריהנהלתהמבוטח,בעלימניותיוובנימשפחותיהם.
ב .חברותבנותו2אושלובותו2אואחיותו2אוחברותאשרישלהםזיקהלמבוטח.
ג .עובדיהמבוטח.
ד .כלאדםאוגוףשהמבוטחויתרעלזכותתביעהכלפיהםבכתבאוהתחייבבכתב
לשפותםלפניכריתתחוזההביטוח,אולםהאמורלעיללאיחולכלפימישגרם
לנזקמתוךכוונתזדון.
ה .כלפי משכירי הנכסים למועצה ו2או חברות בנות ו2או חברות שלובות ,אולם
האמורלעיללאיחולכלפימישגרםלנזקמתוךכוונתזדון.
ו .אםהודיעהמבוטחלמבטחבמשךתקופתהביטוחעלהתחייבותנוספתהנדרשת
ממנו ,והמבטח אישר זאת בכתב ,תחול הרחבה זו אף לגבי אותה ההתחייבות
הנוספת
ז .גופיםהנמצאיםבהתקשרותחוזיתעםהמבוטחו2אובקשרימסחרכאשרלפי
תנאי ההתקשרות או לפי תנאי ההתקשרות המקובלים בתחום עיסוקם ,אין
כלפיהםזכותשיבוב.
ח .חברותוגופיםמשפטייםהכלוליםבהגדרתה"מבוטח".
ט .כלאדםהמשתתףבפעילותמטעםהמבוטח
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 .5המבטחיםמצהיריםכיהתנאיםהמופיעיםבפוליסותבאולהרחיבולשפראתמצבו
של המבוטח .בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור
בפוליסות ,יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו המקרה .כל
התניה על חוק חוזה ביטוח ,אשר תוכנס לפוליסה תהיה בתוקף אך ורק אם היא
לטובתהמבוטח.

 .1המבטחים מאשרים כיבדקואתכלהנתוניםלרבותאלהשנמסרולהםע"יהמבוטח
לרבותבדברעיסוקו,אופיהסיכוןופרטיםאחריםהנוגעיםלענייןוהםמוותריםעל
כלטענהשישנהאויכולההייתהלהיותלהםלכך.



 .8הפוליסותמורחבותלכסותאתחבותםהאישיתשלחבריהנהלתהמבוטח,מנהלי
המבוטח,עובדיוותלמידיובגיןפעילותםבמסגרתאומטעםעסקיהמבוטחו2אועל
פיהוראותיובכלמקוםבעולם,בכפוףלדיןושיפוטישראלי.אולםהאמורלעיללא
יחוללגביחבותהניתנתלביטוחבפוליסהלביטוחאחריותנושאימשרה.

 .8מעשהאומחדלשלהמבוטחו2אואחדמעובדיו לרבותמתןאינפורמציהשגויהו2או
איקיוםשלתנאיהפוליסהלאיפגעבתוקףהכיסויהביטוחישלהמבוטח.המבטחים
מוותריםבזהעלכלטענהשיכולהלהיותלהםעקבאיקיוםתנאימתנאיהפוליסה
כלפי המבוטחים האחרים שלא הפרו את תנאי הביטוח ובלבד שההפרה  נעשתה
בתוםלב.
 .7במקרה של נזק אשר חל על כמה פוליסות ו2או ביטוחים שונים ,תיגבה השתתפות
עצמיתאחתבלבד,הגבוההמבניהן.

 .22בכלמקוםבפוליסהבוקיימתהתייחסותל"הוראה"ו2או"כוונה"ו2או"ידיעה"של
המבוטח ,יראו זאת כ -"ידיעה ,הוראה או כוונה " של האחראי על תחום הביטוח
אצלהמבוטחהראשי,אואםאיןכזהאזשלסמנכ"להכספיםשלהמבוטחהראשי.
 .22בכל ביטוחי החבויות יעמידו המבטחים למבוטח ולעובדיו הגנה משפטית בגין
הליכיםפלילייםאשרנפתחיםנגדםבקשרעםאירועיםהמהוויםאועלוליםלהוות
בסיס לתביעה אזרחית או אחרת המכוסה בביטוחי החבויות ובלבד שאחריות
המבטחים לא תעלה על  422,222₪לתביעה.הכיסוי יינתןעל בסיסהנוסחהקיים
בביטוח ביט  .0221"הליכים פליליים" לעניין הרחבה זו ,לרבות :חקירה פלילית,
חקירתסיבתמוות,הגשתכתבאישום,הליכיםמנהליים,הליכיםרגולטוריםו2או
כלחקירהשלגורמיםרשמייםמוסמכים.

 .20הפוליסותמורחבות לכסותאת אחריותו של המבוטח בגין מעשיו ו2או מחדליו של
כלאדםו2אוגוףהמייצגאותואוהפועלמטעמוו2אועבורו.

 .22בעת קרות נזק יושב סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו .המבוטח מתחייב
לשלםאתהפרמיההיחסיתהנדרשת.
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 .24במקום ההגדרה בפוליסות של "שינוי מהותי" ,מוסכם על המבטח ששנוי מהותי
הוא:"שינוישישבוכדילהשפיעעלמבטחסבירהשפעהשלממשהאםלכרותחוזה
הביטוחבכללאולכרותובתנאיםשבו".

 .25ביטולהביטוח:המבטחוהמבוטחרשאיםלבטלאתהפוליסותבכלעתעלפיתנאי
הפוליסהאךהחזרדמיהביטוחיהיהעלבסיס"פרו-רטה"בלבד.

 .21במידה ובחוזה התקשרות כלשהו של המבוטח מתקיימת דרישה חוזית או מכללא
לקיום של דרישות הביטוח המפורטות להלן באופן חלקי ו2או מלא כלפי צד אחר,
מתחייבהמבטחלקייםדרישותאלה:
א .היותביטוחזהקודםוראשונילכלביטוחשלהצדהאחר.
ב .ויתורעלכלדרישהו2אותביעהלשיתוףביטוחישלהצדהאחר.
ג .מתן הודעה של  22יום מראש בדבר ביטול ו2או שינוי לרעה בתנאי הביטוח
לצדהאחר.
ד .לכלול בביטוח סעיףויתור על זכות השיבוב (התחלוף) כלפיהצד האחרו2או
עובדיוו2אומנהליוו2אובעליהמניות.למעטבמקרהשלכוונתזדון.
ה .להוסיף הרחבה הבאה להעניק שיפוי לצד האחר היה ויטען לעניין תאונת
עבודהכיהואנושאבחובותמעבידכלפימימעובדיהצדהאחר.

 .28בכלמקרהשלחתימתהחברהעלאישוריקיוםביטוחיםלבקשתהמבוטח,במידה
ותתגלה סתירה בין האמור באישור קיום הביטוחים לבין האמור בפוליסה ,יגבר
הנוסחהעדיףלמבוטח.
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פרק אש
סוג כיסוי :

פרק א' אש מורחב

תנאי הפוליסה:

פוליסת אש מורחב מהדורת ביט  ,0221בכפוף לשינויים והרחבות
המפורטיםבמפרטזה.

הסיכונים הכלולים
בביטוח אש מורחב: אש ו2או בעירה ,ברק ,רעם ,עשן ,התפוצצות ,התנגשות ()Impact
מכלירכבוכלפגיעהתאונתיתאחרת,כליטיס,תסיסהוהתחממות
עצמית ,שקיעת קרקע ,חריכה וצריבה ,התמוטטות ,נזקי נוזלים
והתבקעות ,פרעות שביתות ונזק בזדון ,שבר זכוכית ושלטים (נזק
ראשון),פריצה,רעידתאדמהונזקיטבע2
הרכוש המבוטח :
שיפורים במושכר



תכולה וציוד



שיפוריםותוספותשבוצעועלידיהמבוטחאועבורו
0,522,222₪
סכוםביטוח:



רכושמכלסוגומיןשהואאשרבבעלותו2אובהחזקהו2אובאחריות
ו2או בפיקדון ו2או בקומיסיון ו2או שיש למבוטח עניין בו תכולת
משרדיו של המבוטח ,כולל ריהוט ,ציוד אלקטרוני נייח ונייד,
קבועותומקבעים ,מזגני אויר,ביןשהםבבעלותואובחזקתו.


סכוםביטוח:

2,522,222₪


הרחבות על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר
עדלסךשל052,222₪
פריצהושוד
 עדלסךשל022,222₪
כלהסיכונים 
גניבה פשוטה(ממשרדיהמבוטחבלבד)עדלסךשל52,222₪
רכושמחוץלחצריהמבוטחעדלסךשל022,222₪
רכושמחוץלשטחימדינתישראלעדלסךשל022,222₪
עדלסךשל052,222₪
נזקללוחותחשמלושנאים
עדלסךשל222,222₪

שחזורמסמכים
עדלסךשל5,222₪
חפצים אישיים
עדלסךשל222,222₪
הוצאות הכנתתביעה:
02%מסכומיהביטוח
סעיףשומה
25%משוויהרכוש

תוספותלרכושהמבוטח:
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השתתפות עצמית:
בביטוחנזקיטבעורעידתאדמה:כפיהמקובלאצלהמבטח

22,222₪
פריצה:
כלנזקאחר:1,222₪למקרה
שמשותוזכוכיות:0,222₪למקרה
שינויים בתנאי פוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי מהדורת ביט /002
(שינויים אלו יהיו בתוקף ,בשינויים המחויבים ,אף אם ייעשה שימוש בנוסח פוליסה
אחר):
סייגים כלליים לחבות המבטח:
 .2סייג ( 0/21רשלנות רבתי) מבוטל .אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות
המבטחוחובותהמבוטחעלפיכלדין.
פרק "הרחבות לפרק א'":


הרחבה  - 222חפצים אישיים של עובדים ואורחים:
הרכושהמבוטחכוללגםחפציםאישייםשלעובדיהמבוטחוכןרכושאורחים
הרשאיםלהימצאבחצריהמבוטחומכוסהבפניהסיכוניםהמבוטחים,בעתהמצאו
בחצריהמבוטח.
אחריותושלהמבטחבגיןחפציושלאדםאחדמוגבלתלסךשל5,222.₪
בגיןהרחבהזולאתחולעלהמבוטחהשתתפותעצמית.

הרחבה  - 220022הוצאות נוספות:
המלה"הכרחיות"תוחלףבמלים"סבירותנחוצותבאישורהשמאיהמטפל".
בס"ק2.22.1.2לאחרהמלה"השמדת"יתווספוהמלים"כוללהרחקת".
הרחבה  - 2203נזק ללוחות חשמל
עלאףהאמורבסייגמספר4.0–"נזקלמתקניםחשמליים"מהסייגיםלפרקזה,
הביטוחעלפיפרקזהמורחבלכסותנזקללוחותחשמלו\אושנאיםו\אולוחות
בקרהו\אולוחותפיקודו2אומתקניUPSכתוצאהמ:מתחיתר,עומסיתר,קצר,
קשתחשמלית ,התחממותעצמיתו2אואשהנובעת(במקורהנזק)מהם,אשרנגרמו
מכלסיבה,כוללמברק.

סעיף  - 22/0השבה להקדמות:
בפסקה השנייה ,לאחר המלים "אם נקוב ברשימה גבול אחריות" ,יוספו המלים
"כוללגבולאחריותעלבסיסנזקראשון".

הפסקההאחרונהבסעיףזה,המתחילהבמלים"מוסכםבזהכיאםצוין"...תבוטל.
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הרחבות מיוחדות ביטוח אש
 .2תיאור בלתי נכון  -הכיסוי לפיפוליסה זולאיושפע משינויים ברכושהמבוטחאו
תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש בו ,או על ידי כל שינוי במבנה או ברכוש
אחר,בתנאי שמתןהמידעהבלתימדויקלאנעשהבכוונתזדוןוהודעהעלשינויים
מהותייםהנעשיםברכושהמבוטחתינתןלמבטחתוךתקופתזמןסבירה.המבוטח
מתחייבלשלםפרמיהנוספתבגיןשינוייםאלו,במידהותידרשפרמיהכזו2
 .0הוצאות מנע
 הכיסוימורחבלכלולהוצאותשהוצאולמניעתאבדןאונזקמסיכוןמבוטחאףאם
לאנגרםאבדןאונזקבפועללרכושהמבוטחגופו,וזאתבתנאיכיהוצאותאלההיו
דרושות לשמירה על שלמות הרכוש המבוטח בהיותו נתון לסיכון מידי וממשי,
וסכוםההוצאותהינוסבירבהשוואהלסכוםהנזקהצפוישנמנע.

 .2מסמכים בידי לקוחות

מוסכם בזה כי הכיסוי בהרחבה לשחזור נתונים יחול גם לגבי מסמכים השייכים
למבוטחואשרנמצאיםבמשרדילקוחותשלהמבוטחו2אוגופיםהקשוריםעמוכולל
רשויות שלטוניות כלשהן ו2או חברות ממשלתיות ,ואשר ניזוקו בעת קרות מקרה
ביטוחהמכוסהלפיפרקזהבאותםמיקומים.
 .4רישוי
למעןהסרספק,מוסכםבזהכיזכותושלהמבוטחלקבלתשיפויעלפיפרקזהלא
תפגעעקבהעדררישוי מתאיםמאתהרשויותהמוסמכות,ו2אואיעמידהבחוקים
או בתקנות כלשהם ,למעט אם אי עמידה זו גרמה באופן ישיר לקרות מקרה
הביטוח.

 .5שחזור מסמכים
 היהולאיירכשעלידיהמבוטחכיסויביטוחציודאלקטרוניכמפורטלהלן,והציוד
האלקטרוניבחצרי המבוטחיכוסהתחתפרקביטוחהאש,אזייכלולהכיסויהנוסף
הניתןתחתהרחבה2.22.4"הוצאותשחזורמסמכים" בפוליסהביטלביטוחאש,על
מנתלכלולגםהוצאותשיחזורשלמסמכיםוכו'כמתוארבנוסחההרחבה,שניזוקו
עקב נזק פנימי לציוד מחשבים ,וזאת עד לסכום של  222,222 ₪לאירוע ובסה"כ
לפוליסה ,ובלבד שערכם של המחשבים נכלל בסכום הביטוח והמבוטח מבצע
גיבוייםשוטפיםלמסמכיםהמאוחסניםבציודזה.

האחוזיםהקבועיםבסעיףביטוחחסרבפוליסהאשמורחביהיו85%במקום.90%
.1
האמורלעילאינובאלהגדילאתאחריותהמבטחלתשלוםתגמוליביטוחמעבר
לסכומיהביטוחהנקוביםבפוליסה.
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פרק ציוד אלקטרוני
סוגהכיסוי :ביטוחציודאלקטרונישיורילאש



סכומיהביטוח:
522,222₪
פרק:2ציודנייח:
פרק:0ציודנייד:22,222₪
כולל הרחבה מחוץ לחצרי החברה ,כולל ברכבי עובדי החברה

פרק0הוצאותשיחזורנתוניםמורחב
Comprehensive Software Cover 222,222₪
022,222₪
פרק2-הוצאותתפעולנוספות
השתתפותעצמית:המבוטחישאבסכומיההשתתפותהעצמיתהמפורטיםלהלן:
4,022₪בכלמקרהביטוחאחר
22,222₪בגיןשחזורמסמכים

הוצאותתפעולנוספות–2ימיעבודה

תנאיהכיסוי: עלבסיסהכיסויהניתןבפוליסתביטוחציודאלקטרוני“ביט”0221ובכפוף
להתנאות ,לתנאיםולשינוייםבתנאי הפוליסותולהרחבותהמצויינים להלן
במפרטזה.
שינויים בתנאי פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני נוסח ביט : /002
פרק  0ביטוח הרכוש
הרחבות לפרק א'
סעיףתיקוניםדחופים:
נוסחההרחבהישונהכדלקמן:
מוסכםבזהכיהמבוטחרשאילבצעתיקוניםדחופיםשאינםעוליםעל 25,222₪גם
ללא בדיקה מוקדמת של שמאי ,ובלבד שדחיפות התיקונים הייתה סבירה בהתאם
לערכו של הציוד שנפגע ,עלות התיקון והנזק הנוסף אשר עלול היה להיגרם אלמלא
נערך התיקון באופן דחוף .מותנה כי על המבוטח יהיה להודיע מידית על הנזק
לשמאי או למבטח ולשמור על החלקים שהוחלפו.
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פרק צד שלישי


חבותכלפיצדשלישי

כיסוי:

22,222,222₪ למקרה ולכל תקופת הביטוח
גבולות אחריות:

ישראל 
גבולותטריטוריאלייםושיפוט:

מוצהרומוסכםבזאתשבכלמקרהביטוח
עלהמבוטחתחולהשתתפות עצמיתשל: 10,000₪



שינויים בתנאי פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי נוסח ביט :/002
סייגים:
סעיף 22222
המלים "אחריותו הניהולית" יוחלפו במלים "אחריות ניהולית של נושא משרה
במבוטחבגינההפרחובההמוטלתעלנושאימשרהכאמורבחוקהחברותהתשנ"ט-
."2777

סעיף  220/רשלנות רבתי:
מבוטל 2אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי כל דין2
הרחבות:
בפסקההראשונהבשורההשלישיתהמלים"ובכלמקרהמעל"יוחלפולמלים"ובכלמקרה
בכפוף".
.2
.0
.2
.4

הרחבה  - 424קבלנים וקבלני משנה
בסיפאשלהפסקההראשונהיוספוהמלים"הפועליםמטעמוו2אועבורו".

הרחב Personal injury - 423
מוסכםכיבניגודלאמורבפוליסה,אחריותושלהמבטחלאתעלהעל522,222₪

סעיף  4200הרעלת מזון:
בסיפאשלהסעיףיוספוהמלים"אףאםכיבודכזהנצרךמחוץלחצריהמבוטח".

סעיף  420/חבות עובדי המבוטח
בשורה השנייה לאחרהמלים "בעת היותו שלוחו של המבוטח" יוספוהמלים"או
בעתפעילותומטעםו2אועבורהמבוטח".
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 .5סעיף  4202הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים:
בסיפא של ההרחבה יוספו המלים :"לצורך הרחבה זו יכלול המונח "הליכים
מנהליים"
 .1תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
הכיסוילפיהפוליסהכוללגםתביעותשיבוב(תחלוף)שהוגשוכנגדהמבוטחעלידי
המוסד לביטוח לאומי ,במקרים בהם נעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי תשלום
בגיןעובדשהועסקעלידיהמבוטחאךאשרשכרומשולםעלידיאחרים.

 .8עובדי חברות כוח אדם ,עובדים מזדמנים וארעיים
עובדים אשר משכורתם משולמת על ידי גופים אחרים ,כולל חברות להספקת
שירותי כוח אדם ,וכן עובדים מזדמנים וארעיים אשר לא מופרשים דמי ביטוח
לאומי בגינם יחשבו כצד שלישי לצרכי הכיסוי בפוליסה .תנאי להרחבה זו הוא
שעובדים אלו לא נכללו בדיווח על מספר העובדים ו2או השכר המשוער כנדרש
בפוליסהלביטוחחבותמעבידים.
מוסכם כי הרחבה זו לא תחול לגבי עובדים המועסקים על בסיס חוזה העסקה
והתשלוםתמורתעבודתםנעשהכנגדהוצאתחשבונית.
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כיסוי:

גבולות אחריות:

השתתפות עצמית:

פרק חבות מעבידים
חבותמעבידים
 02,222,222 ₪ למקרה ביטוח ו - 02,222,222 ₪לכל מקרי
הביטוחשאירעובמהלךתקופתהביטוח.
המבוטחיישא בסכוםשל  1,522 ₪לעובדי מנהלה ו -25,222
₪לעובדיכפייםמכלמקרהביטוח,אולםבמקרהשלמחלת
מקצוע יישא המבוטח בסכום של  02,222 ₪בכל תביעה.
ההשתתפותתגבהמפיצוייםבלבד



22
מספרעובדים:

תנאי הכיסוי:עלבסיסהכיסויהניתןבפוליסת“ביט”0221ובכפוף
להתנאות ,לתנאים  ולשינויים בתנאי הפוליסות ולהרחבות
המצויניםלהלןבמפרטזה.

שינויים בתנאי פוליסה לביטוח חבות מעבידים נוסח ביט /002

סייגים:
סעיף  2200רשלנות רבתי :מבוטל  -אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות
המבטחתוחובותהמבוטחעלפיכלדין
הרחבות:
 .2סעיף  422פעילויות הקשורות לעבודה:
בשורההחמישיתהמלה"מטעם"תוחלףלמלים"המאורגנותבמסגרתאובשיתוף
עם".
 .0סעיף  422חבות כלפי קבלנים:
נוסח סעיף זה יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :"מובהר כי לצורך הכיסוי
בפוליסהזוובפוליסתאחריותכלפיצדשלישי(אםנערכהעלידיהמבטח)ייחשבו
אנשיםהמועסקיםעלידיהמבוטחעלפיחוזהמיוחדכקבלניםו2אוקבלנימשנה
שלהמבוטחויוגדרוכצדשלישי,אףאםהמבוטחנחשבכמעבידםעלפידין".

 .2סעיף  4200פגיעה אישית:
הכיסויעפ"יפוליסהזוחלגםבגיןפגיעהאישיתשלאגרמהלהיזקגופני,נפשיאו
שכלי,אומוות,הנגרמתלעובד,לרבותולאמוגבלבשלפגיעהבפרטיות,לשוןהרע,
מעצר שווא ,הפרת סודיות ,תוך כדי העסקתו של אדם כלשהו  .גבולות האחריות
עפ"יהרחבהזומוגבליםלסךשל422,222₪למקרהולתקופתהביטוח.
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 .4סעיף  4200הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים:
בסיפא של ההרחבה ייווספו המלים :"לצורך הרחבה זו יכלול המונח "הליכים
מנהליים"גםהליכיםמשמעתייםמכלסוג".
הגדרת הליכים פליליים תורחבותכלול הליכיחקירה מכל סוג המתבצעים עלידי
רשותמוסמכתבקשרעםתאונתעבודה.הגדרתהוצאותהגנהושכרטרחהתורחב
ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי בקשר עם חקירת תאונות עבודה על ידי רשות
מוסמכת.
 .5עובדים אשר משכורתם משולמת על ידי אחרים
הכיסוייורחבלכסותעובדיםאשרמשכורתםמשולמתעלידיגופיםאחרים,חברות
כוחאדםוכד',בכפוףלתנאיםהבאים:
א.חבותושלהמבוטחכלפיעובדיםאלואיננהמכוסהבפוליסהלביטוחחבותכלפי
צד שלישי שהוצאה לו על ידי המבטח (כולל לפי ההרחבה המתאימה בפוליסה
לביטוחחבותכלפיצדשלישי).
ב.העובדיםנכללו בדיווחעל מספר העובדים ו2או השכר המשוער מספרהעובדים
ו2אוהשכרהמשולםלהםנכללובדו"חשמסרהמבוטחלמבטח,ושולמהעבורם
פרמיהבהתאם.

 .1עובדים מהבית :
לפוליסהנוסףהסעיףשלהלן"פוליסהזומורחבתלכסותחבותהמבוטחבקשרעם
עובדים המבצעים את עבודתם באופן מלא ו2או חלקי מחוץ לחצרי המבוטח ו2או
לחצריםהמבוטחיםומבלילגרועמכלליותהאמורלעיללרבותמביתם
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פרק ביטוח אחריות מקצועית
כיסוי:

ביטוחאחריותמקצועית

גבולות אחריות:

0,222,222₪ למקרה ולכל תקופת הביטוח

טריטוריה ושיפוט:

כלהעולםללאארה״בוקנדה

מחזור:


ישראל:12מיליוןש״ח
כלהעולםללאארה״ב2קנדה:02מיליוןש״ח

השתתפות עצמית:

 22,222 ₪לכל אירוע בישראל , 02,222ש״ח בשאר העולם ללא
ארה״ב2קנדה,85,222ש״חבארה״ב2קנדה

תאריך רטרואקטיבי:

2.0.0222

תנאי הכיסוי:אחריותמקצועית-תנאיהרחבתהביטוחלאחריותמקצועית
הינםעלבסיספוליסת"אחריותמקצועית"ובכפוףלהתנאות,
לתנאיםולשינוייםבתנאיהפוליסותולהרחבותהמצויניםלהלן
במפרטזה
הרחבות מיוחדות:
טיפול בתביעה:
מוסכםכיבמקרהבוהוגשהתביעהכנגדהמבוטחיתייעץהמבטחבמבוטחלגבי
יישובכלתביעהואםהוגשהמקרהלערכאות,לגביהמשךהדיוןהמשפטי2
יועצת משפטית של המועצה:
הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה המקצועית של יועמ״ש המועצה שהינה
עובדתהמועצה.

אחריות אישית:
הפוליסהמורחבתלכסותאתחבותםהאישית(אםתיקבעכזו)שלמנהליועובדי
המבוטח ,ככל שחבות זו נובעת באופן ישיר מפעילותם בשירות או מטעם
המבוטח .אולם האמור לעיל לא יחול לגבי חבות הניתנת לביטוח בפוליסה
לביטוחאחריותנושאימשרה.
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ביטול הביטוח:
מבלילגרועמזכויותהמבטחעל-פידיןאועל-פיהוראהאחרתכלשהיבפוליסה:
 .2המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח למעט המקרה של אי תשלום
הפרמיהעלידיהמבוטח.
 .0המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת
הביטוח ,לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח בדואר רשום
לפחות24יוםלפניהתאריךבויתבטלהביטוח.
על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי
ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש
למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת
באותו אישור 2במקרה כזה ,בו המבוטח ביטל את הביטוח ,יהיה
המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח
בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח בהתאם להוראות כל דין2



 .2אם המבטח או המבוטח ביטלו את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח
המוסכמת,והעילהלביטולאינהשהמבוטחניסהלהונותאתהמבטחאו
עקב אי תשלום הפרמיה ,ישלם המבטח למבוטח את הסכום יחסית
(פרו-רטה)לתקופהשנותרהעדתוםתקופתהביטוחהמוסכמת.
אחריות שלוחית:
הפוליסהכוללתכיסויבגיןאחריותוהשילוחיתשלהמבוטחהנובעתממעשיואו
ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור המבוטח ,כולל אחריותו
השילוחית של המבוטח כתוצאה ממעשה או מחדל של כל אדם או גוף משפטי
הפועלכמורשואוכנציגושלהמבוטח,אוכלאדםאוגוףאשרהוצג,הוסמךאו
הומלץעלידיהמבוטח.

מובהרכיהפוליסהכפופהלסעיף"אחריותצולבת".
שינויים בתנאי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
הגדרות:
 .2מקרה ביטוח:
הפרת חובה מקצועיתשנעשתה בתום לב ,אשר מקורה ברשלנות ,מחדל ,טעות או
השמטה או כל מעשה או מחדל אחר המהווים הפרה של חובה מקצועית שנעשו
בתום לב של המבוטח ,במסגרת מקצועו או עיסוקו או משלוח ידו של המבוטח,
ואשרעבורםניתןהביטוחלפיפוליסהזו
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הרחבות:
 .2אייושרעובדיםומנהלים-בתוקף
 .0הוצ'דיבה,השמצהולשוןהרע–בתוקף
 .2אבדןמסמכים–בתוקף
 .4חריגהמסמכותועיכובבביצועעקבמקרהביטוחהמכוסהע"פהפוליסה–בתוקף
 .5מוסכםכיתקופתהדיווחהינה20חודשים
 .1הפרתחובתהסודיות–בתוקף
 .8באם וקיים סייג רשלנות רבתי :מבוטל  -אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע
מזכויותהמבטחתוחובותהמבוטחעלפיכלדין
 .8חריגזיהוםלאיחולעלחלבומוצריהחלב
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פרק ביטוח אחריות נושאי המשרה ודירקטורים
כיסוי:

ביטוחאחריותנושאיהמשרהודירקטורים

גבולות אחריות:

2,522,222ש״ח למקרה ולכל תקופת הביטוח

טריטוריה ושיפוט:

כלהעולם,אולםפרשנותהפוליסההינהעלפיהדיןהישראלי

השתתפות עצמית:

5,222$לכלאירוע

תאריך רטרואקטיבי:

בלתימוגבל

תאריכי ההמשכיות:

,2.2.0224עבורתביעותזיהום2.2.2774

תנאי הכיסוי:Corporate Guardובכפוףלתנאיםולשינוייםבתנאי
הפוליסותולהרחבותותיקוניהמללהמוסכמיםו2אושיוסכמו
ביןהמבטחליועץהביטוח.
הרחבות מיוחדות:
.2
.0
.2
.4

חריגאחריותמקצועיתמרוכך -כיסוילכשלבפיקוח
הפוליסהמורחבתלכלולאתחבריועדתהביקורתומבקרהפנים
תקופתדיווחשל20חודשבתמורהלפרמיהשל85%
תיקונימללהמוסכיםאוכפישיוסכמוביןהמבטחליועץהביטוח
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נספח ב' :אישור מצב תביעות


אישורבדברמצבתביעותמטעםחברתהביטוחיפורסםבאתרהמועצהבתוך22ימים
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נספח ג'  -כתב כיסוי זמני
לכבוד
מועצה לענף החלב בישראל -ייצור ושיווק (חל"צ)
דרך החורש 4
יהוד

א.ג.נ,.

הנדון:כתב כיסוי זמני בעקבות זכייתנו במכרז 002/0//


אנו חברת הביטוח החתומה מטה מאשרת בזה כי החל מתאריך  2.2.0200אנו מכסים
בכסוי ביטוחי אתכם על פי הצעתנו למכרז מספר  2220200עבור הביטוחים המפורטים
במכרזהמועצהואשרלגביהםזכינובמכרזזהעלפיהודעתכם.
כתב כסוי זהיכנסלתוקפו בתאריךהנ"ל עלפי הודעה בכתב שתמסרו לנו בדבר זכייתנו
במכרזביחסלעריכתהביטוחיםאשריפורטובהודעתכםהנ"ל,ובלבדשההודעהתינתןלנו
לאיאוחרמשניימיעסקיםלפניתחילתתוקףהביטוחים(להלן–"הודעת הזכייה").
תנאיהכיסויהביטוחיעפ"יכתבכיסויזהיהיובהתאםלהצעתנווכפישאושרהעלידכם
במסגרתמכרז2220200הנ"ל.
כתבכיסויזהיישארבתוקפו 12יוםאחרישימסרולמועצההפוליסותלביטוחיםהשונים
אשר ביחס אליהם נמסרה לנו הודעת הזכייה ויחולו עליו כל הוראות החוק החלות על
פוליסותהביטוח.

ולראיה באנו על החתום:

תאריך:__________________



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



תאריך:____________



לכבוד
המועצה לענף החלב -ייצור ושיווק (חל"צ)
רחוב דרך החורש 4
יהוד
הנדון:מכרז מס'  : 002/0//הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחי המועצה

אני מציע לערוך עבור המועצה לענף החלב בישראל -ייצור ושיווק (חל"צ) (להלן –
"המועצה")אתהביטוחיםכהגדרתםבהזמנה,אואיזהמהם,הכולבתנאיםכפישהוגדרו
בהזמנהלהציעהצעותובהתאםלאמורבמסמכיהצעתיהרצ"ב.

 .2הננימאשרכיהצעתיזומוגשתלאחרשקראתיוהבנתיאתתנאיהמכרזואתתנאי
ההתקשרות – הכול כאמור במסמכי המכרז ,ולאחר שניתנה לי האפשרות לקבל
הבהרותבכלדברוענייןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענת
טעותו2אואיידיעהכלפיהמועצה.
 .0ידוע לי ואני מסכים לכך כי המועצה רשאית לקבוע את הזוכה במכרז לפי שיקול
דעתהוהיא אינה מחויבת לקבל אתההצעההזולה ביותר או כל הצעה שהיאוהיא
רשאית לבטל את המכרז או לשנות את פרטיו ו2או לפצל את הביטוחים בין מספר
מציעים,הכוללפישיקולדעתההבלעדיומבלישתהיהחייבתלנמקהחלטה.
 .2ידוע לי ואני מסכים לכך כי המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם
מציעאושניהמציעיםשהצעותיהם,לדעתהמועצה,הןהטובותביותר.
רצ"במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,
לרבותחתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה,וחתימהעלכלעמודממסמכיהמכרז
 .4הצעתי זו תהא בתוקף ותחייבאותי במשך תקופה של  202ימים מעתהגשתה ,ולא
אוכללבטלהצעתיבתקופהזו.
שםהמציעוכתובתו________________________________________________:
טלפון:___________________פקסימיליה:___________________
דוא"ל:___________________________
מס'ת.ז.2מס'תאגיד:___________________
שמותמורשיהחתימה:_________________,________________

תאריך:__________________
_________________

 חתימהוחותמתהמציע
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אימות החתימות ע"י עורך דין
הנני מאשר בזאת כי המציע החתום מעלה חתם בפני היום וכי החתימות דלעיל הן
חתימותיהםשלה"ה_________,נושאת.ז_________.ושלה"ה_________,נושאת.ז.
___________ ,שחתימתו2חתימותיהם בתוספת חתימת התאגיד _______________,
מחייבתאתהתאגידהנ"ל.

 ___________________
חתימהוחותמתעו"ד

סוג הביטוח

פרמיה

סכום ביטוח 2
גבול אחריות

אש מורחב
שיפוריםבמושכר

0,522,222ש״ח

תכולהוציוד

2,522,222ש״ח



פריצה

052,222ש״ח



כלהסיכונים

022,222ש״ח



רעידתאדמה,נזקי
טבע,פרעות,
שביתותונזק
בזדון

4,222,222ש״ח

סה"כ אש
מורחב



ציוד אלקטרוני
(שיורי לאש)
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פרקא׳



ציוד 522,222ש״ח
נייח
ציוד 22,222ש״ח
נייד



222,222ש״ח
פרקב׳

022,222ש״ח
פרקג׳



סה"כ ציוד

אלקרוטני


22,222,222ש״ח
אחריות כלפי צד

שלישי

אחריות מעבידים 02,222,222ש״ח


0,222,222ש״ח
אחריות

מקצועית

2,522,222ש״ח
נושאי משרה

ודירקטורים



סה''כ פרמיה





 --------------------------- ----------------------- ---------------------------
חתימתחברתהביטוחתאריךהחתימהשםותפקידמורשהחתימה
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נספח ה' :אישור תאגיד – אימות חתימה
לכבוד,
המועצה לענף החלב בישראל -ייצור ושיווק (חל"צ)

א 2ג 2נ ,2
הנדון:מכרז מס' 002/0//



אניהח"מ,עו"ד2רו"ח______________מאשראתהפרטיםהבאיםלגביהגוףהמציע
למכרזזה.
שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם של תאגידים מסוגו:
.2
____________________.
סוגההתארגנות:____________________.
.0
תאריךהרישום:____________________.
.2
מספרמזהה:____________________.
.4
 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות
נוספותכגוןתוספתחותמת,אםיהיו:
____________________.

.5.2
____________________.

.5.0
____________________.

.5.2
 .1מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות
גופיםציבוריים(אכיפתניהולחשבונות),תשל"ו2781-וכןאישורעלניכוימסבמקור
כפישניתןעלידישלטונותמסהכנסהומע"מ.
בכבודרב,

________________  ____________________
____________________
חתימהוחותמת
מס'רישיוןעו"ד2רו"ח
שםמלא

______________________________________________
טלפון
כתובת
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נספח ו' :תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים


עלהמציעלצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידו:
אני החתום מטה ___________________ ,ת.ז ._______________ ,משמש אצל המציע
__________________ (להלן :"המציע") .אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע
בחתימתי .אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה,
מציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחר
התנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצה.
הרינילאשרכיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
בענייןזכויותהעובדיםעלפיחוקי העבודה,צוויהרחבה,הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים
לענף הניקיון ובמיוחד את האמור בצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז –  ,2758 אשר אושר על ידי שר התעשייה והמסחר והוחל על כלל העובדים
והמעבידיםבישראלהחלמיום.2.2.0228
הרינילאשרכיהשכרשישולםע" יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ___
₪לשעה.
עלותהשכרלמעבידלשעתעבודה,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,לאתפחתמ_______₪
לשעה.
מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע דלעיל ,מתחייב המציע לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם
בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים
להלן:
2757
חוקשירותהתעסוקהתש"יט,
2752
חוקשעותעבודהומנוחהתשי"א
2781
חוקדמימחלהתשל"ו
2752
חוקחופשהשנתיתתשי"א
2754
חוקעבודתנשיםתשי"ד
2715
חוקשכרשווהלעובדתולעובדתשכ"ו
2752
חוקעבודתהנוערתשי"ג
2752
חוקהחניכותתשי"ג
2752
חוקחייליםמשוחררים(החזרהלעבודה)
תשי"א
2758
חוקהגנתהשכרתשי"ח
2712
חוקפיצוייפיטוריןתשכ"ג
2788
חוקשכרמינימוםתשמ"ז
2788
חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ"ח
2775
חוקהביטוחהלאומי(נוסחמשולב)תשנ"ה
(כוללחוקבריאותממלכתי)
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חוקחובתהודעהמוקדמתעלפיטורים2
התפטרות
חוקלמניעתהעסקתעבריינימיןבמוסד
המכווןלמתןשירותלקטינים
חוקעובדיםזרים(איסורהעסקהשלאכדין
והבטחתתנאיםהוגנים),תשנ"א

0222
0222

2772

ידועליכיאם יתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןו2אואםהמציע
יסרבלחתוםעלההסכםבמידהוהצעהזותוכרזכזוכהעלידיהמזמין,יהיההמזמיןרשאילחלט
אתהערבותאשרצורפהלהצעה.

תאריך:

שם: 

חתימהוחותמת:
אישור עו"ד 2רו"ח
אניהח"מ,עו"ד2רו"ח____________________,מרח'_____________________,מאשר
בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים,פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת
המציעבחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע.
חתימהוחותמת:_______________
תאריך:_____________________
שם:_______________________
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