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 00//2/0הזמנה להציע הצעות לעריכת בטוחים במסגרת מכרז 



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

באתר .2 מפורסם מהמציעים והדרישות ההליך תנאי של ומפורט מלא עותק
.WWW.MILK.ORG.ILהאינטרנטשלהמועצהבכתובת

 

 .0 ליום עד תוגשנה שבמשרדי00:/0בשעה  //22/2/0הצעות המכרזים לתיבת
.מונוסון-יהוד4המועצהבדרךהחורש

 

יוגש 22 הבהרה שאלות לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות .aviva@milk.org.ilו
בשעה  //02202/0המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מצד מציעים יחול ביום 

0/:00 2 

 

אולערוךכלשינויביחס2אולהוסיףו2להבהירו,בכלשלב,המועצהתהיהרשאית .4
ו ההליך ביחסלדרישותמהמציעיםוהיאתפרסםאתהודע2לתנאי ותיהבאתראו
על המציעים לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו והן תחייבנה .לבלבד"האינטרנטהנ

 .אותם בהליך זה

 

הזכות .5 את לעצמה שומרת המועצה את, לנמק ומבלי הבלעדי דעתה שיקול לפי
החלטתה ו, זו נשואהזמנה אתההליך שתהיה2לבטל מבלי אחר לקייםהליך או

דרישה או טענה כל למשתתפים כן. כמו מו, לנהל רשאית תהיה עם"המועצה מ
.אולקייםהתמחרותביניהם2המציעיםו



,בכבודרב
 

 (צ"חל)מועצה לענף החלב בישראל ייצור ושיווק        

 

http://www.milk.org.il/
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 הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחים 
 (צ"חל)ייצור ושיווק -עבור המועצה לענף החלב בישראל 

 00//2/0' במסגרת מכרז מס
 

:כללי
)צ"חל)ושיווקייצור-בישראלהחלבלענףהמועצה .2 ( "המועצה"–להלן היאחברה(

0222א"התשע,הציבוראשרלהמוקנותסמכויותלפיחוקתכנוןמשקהחלבלתועלת
.פועלתבכפוףלהוראותיווהיא


מזמינההמועצה .0 לתנאיהובהתאםזוהזמנהבמסגרת, הביטוחיםלעריכתהצעות,

לההנדרשים זאתובכללהשוטפתפעילותהבמסגרת,כולם או חלקם, הביטוחים,
 :הבאים

 ;מורחבאש .א
.שלישיצדכלפיאחריות .ב
.מעבידיםאחריות .ג
 .מידעומאגריאלקטרוניציוד .ד
.אחריותמקצועית .ה
.המשרהונושאידירקטוריםאחריות .ו



 (:"המכרזמסמכי "–להלן)המפורטיםלהלןמהוויםאתמסמכיהמכרזהמסמכים.2
.הזמנהזו .א
.'נספח אב"מפרטהביטוחיםהנדרשיםמצ .ב
 .'בנספח ב"הצהרהעלמצבתביעותמצ .ג
 .'נספח גב"נוסחכתבכיסוימצ .ד
 .'כנספח דב"טופסהצעהלעריכתהביטוחיםמצ .ה
.'נספח הב"אישורתאגידמצ .ו
 .'נספח וב"מצ,תצהירבדברשמירהעלזכויותעובדים .ז


להלן)www.milk.org.il:בכתובתמסמכיהמכרזניתןלהורידמאתרהמועצהאת
."(המועצה אתר"-

 .באתרהמועצהניתןלצפותבדוחותיההכספייםשלהמועצה,כמוכן
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 :מסמכים שיש לצרף להצעה
 
וכןיכלולאתכלל,הכוללאתהצעתהמחיר'נספח דעלגבי,הצעתואתיגישהמציע .4

.לרבותחתימתועלהנספחיםהנדרשים,מסמכיהמכרזכשהםחתומיםעלידו
:ויצורפואליההמסמכיםהבאים,בשני העתקיםההצעהתוגש

 .לעילחתום'נספח גטופסכתבכיסוי .א
 .ב התאגדות רותעודת בשם"עו2ח"ואישור המכרז מסמכי על החותמים כי ד

 בחתימתםהחברת לחייבה הרשאים מטעמה חתימה מורשי הינם  ביטוח
 (.'ה בנספחבנוסחהמופיע)

ציבוריים .ג גופים עסקאות חוק פי על בתוקף אישורים "התשל, ,2781–ו
 :המעידיםכיהמציע

מספקודתפיעללנהלשעליוהרשומותוכלהחשבונותפנקסיאתמנהל .2
;מוסףערךמסחוקי"ועפהכנסה

עסקאותעללמנהלולדווחהכנסותיועלשומהלפקידלדווחנוהג .0
;מוסףערךמסוחוקהכנסהמספקודתלפימסעליהןשמוטל

מלאיםכשהםהמכרזמסמכיכל.ד "עחתומים, .הנדרשלפיומאומתיםהמציעי
במסמכיהנאמרכלאתוהביןקראהמציעכיראיהתהווה,כאמורהמציעחתימת
.בהםהאמוריםלתנאיםוהסכיםהמכרז

.המציעובשליחותמטעםשיפעלהביטוחסוכןשלרישיוןצלום.ה
 
 :ההצעותהגשת 

 
 2 00:/0בשעה   20/02//2 ליום  עד הוא הצעות להגשת האחרון המועד .5

 
המציע .1 המכרז הפרטיםהנדרשיםבמסמכי כל עמודכלגביעלויחתוםימלאאת

המכרזממסמכי כאמורידועלחתומיםהמכרזמסמכיכלאתיכניסהמציע.
המועצהבמשרדיהמכרזיםלתיבתויגישהסגורהלמעטפה 4החורשדרךברחוב,

.לעילכאמור,ההצעותלהגשתהאחרוןלמועדעדיהוד
 

ההצעהתכלולהצעהמפורטתלעריכת.תוגשנהעלגבימסמכיהמכרזבלבדהצעות .8
.להזמנהזו'א נספחבהמפורטיםכלאחדמהביטוחיםבהתאםלתנאיהמפרט

 
התנאיםבחתימתו .8 לכל הסכמתו את המציע מאשר זו הזמנה על ,ההשתתפויות,

אתבמפורשיפרט,ביקשהמציעלשנותמכך.החריגיםוההרחבותכאמורבהזמנהזו
ע בחשבון יילקחו ואלה ידו על המוצעים הצעתו"השינויים בבחינת המועצה .י

התנאים לנוסח המציע כהסכמת הדבר יחשב מפורשת הסתייגות ,בהעדר
.ההשתתפויותוהחריגיםהאמוריםבהזמנהזו
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למעטדרישות,אותנאיםביחסלביטוחיםלאחרשיזכה2לאיעלהדרישותוהמציע .7

 .ב"שיפורימיגוןוכיוצ,סבירותבקשרלבטיחות

לעילמבלי האמור מן לגרוע ו, שיפורים להצעתו לצרף רשאי להציע2מציע או
וכןלהציעהנחה,אוהרחבותלביטוחיםאוכלחלקמהם2יתרונותנוספיםלמועצהו

,לפישיקולדעתההבלעדי,המועצה.בגיןעריכתהביטוחיםלתקופהשלשלוששנים
תהיה

וצעיםהמובהרחבותביתרונותבשיפוריםלהתחשברשאית כאמור, שתראהכפי,
.לנכון


וועדת,האמוראףעל.תיפסלנהזובהזמנהלאמורבהתאםתוגשנהלאאשרהצעות .22

שלדעתה,בהצעתופגמיםלתקןלמציעלאפשררשאיתתהאהמועצהשלהמכרזים
 .מהותייםאינם


ההצעההכנתלצורך .22 2סוקרלמנותמציערשאייהיה, וזאתמעריך חשבונועל,

 .ואחריותו
 

ירמח.בנפרדמהביטוחיםלאחדכלעריכתברוטוהמחיראתבהצעתויצייןהמציע .20
 .מהכלליוצאללא,הנדרשיםהתשלומיםכלאתיכלולהברוטו
וההתקשרותלהעניקנכוןשהואהנוספתההנחהאתבנפרדיצייןהמציע במידה

תיעשהמעברלתקופהשלשנהועדשלוששנים 2ו, הביטוחיםכללעריכתהנחהאו
.המציעאצל

 
ידולשם-שימונהעל,מורשהכחוק,יצייןבהצעתואתפרטיושלסוכןביטוחהמציע .22

הביטוחים לעריכת סיוע המציע, עם בקשר המועצה וליווי שירות מתן של. שכרו
בלבד המציע ישולםעלחשבון הסוכן לכל. שלהמציע הביטוחישמששלוחו סוכן

כמ ועניין תשמדבר הביטוח חוזה לחוק בהתאם "ובנו והמציע2782–א ,כשולח,
 .יהיהאחראילמעשיוומחדליושלהסוכן

 
ממועדיום202למשךוכלשונהככתבההמציעאתותחייבבתוקפהתעמודההצעה .24

בוהמציעמהצעתואויחזורזהבסעיףהנקובההתקופהובמהלךבמקרה.הגשתה
שהיא צורה בכל ממנה חלק מכל ההצעה, את לראות רשאית המועצה תהא

.כמבוטלת
 

המציע.הצעתוקבלתאיעלהתקבלהלאשהצעתומציעלכלבכתבתודיעהמועצה .25
.מהמועצהכלשהםשיפויאופיצוילקבלזכאייהאלא
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שינוייםשתערוךהמועצהבמסמכיהמכרז2תוספות2הבהרותכל .21 20כאמורבסעיף,

 .זהבהליךהמכרזממסמכינפרדבלתיחלקיהוו,להלן
 

 :תיאור השירות
 

תעשהעלפינוסח,םהוכרזהכזוכה2מציעיםשהצעתואוה2וביןהמציעההתקשרות .28
 הרלוונטיות שקלית״0221-״ביטכהידועמנוסחפוחתתולאהפוליסות  אףעל.

לעילהאמור לביטוחיםביחסהמועצהלביןהמבטחתביןהבאיםהתנאיםיחולו,
.זההליךנשוא

 
22220200החלמיוםתהאזהמכרזלפיעביטוחיםתקופתה–ההתקשרות תקופת .28

 שנהאו חודשים28למשך דעתהמועצה, בהתאםלשיקול המועצהתהארשאית.
,שלשנהאושנהוחציבכלפעם,ותנוספותלתקופההתקשרותלהאריךאתתקופת

התנאיםבאותםהארכתההתקשרותתיעשה.שנים1כלתקופהמצטברתשל"בסהו
ביםוהכיסוי זהמכרזשייקבעו . לשפר רשאים הצדדים מ"במוהכיסויתנאיאת

 .הארכתההתקשרותראתשייערךביניהםבדיוןלק
 

 :ההליך
 

אואחדלמציעזהמכרזנשואהביטוחיםביצועאתלמסוררשאיתתהאהמועצה .27
המלאהכול-מציעיםמספרביןלחלקם דעתה שיקול ולפי לנכון שתראה כפי
והבלעדי  לבטלרשאיתהמועצהכי,המציעמסכיםבעצםהגשתהצעתולהליךזה.

 .0בסעיףהמפורטיםמהסעיפיםחלק
שהיאהצעהבכלאוביותרהזולהבהצעהלבחורמתחייבתאינההמועצה ככל,

זהות יהיה לא המציעים והצעות שלהלן הביטוחים במפרטי שינויים .שייעשו
המועצהתבחראתההצעהשתבטיחלהאתמירבהיתרונותבעריכתהביטוחיםאו

.הבלעדידעתהלשיקולבהתאם,איזהמהם
.רשאיתהמועצהלהיעזרבייעוץמקצועיחיצוני,לצורךקבלתהחלטה

 
זההזמנהכתבנשואההליךאתלבטלהזכותאתלעצמהשומרתהמועצה .02 מכל,

טעםמכל,מחדשמכרזשלהליךלקייםאו2וכללזוכהלקבועלאאו2ושהיאסיבה
 .הבלעדידעתהשיקוללפיעלוהכ,החלטתהלנמקצורךכלומבלישהוא


או2ודרישהאו2ותביעהכללמשתתפיםתהיהלא,זהמכרזלבטלהמועצהתחליט .02

 .הבנקאיתהערבותהחזרתלמעט,שהואסוגמכל,טענה
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אשרהמציעיםשניאוהמציעעםמ"מולנהלחייבתלאאךרשאיתתהיההמועצה .00

.הבלעדידעתהשיקוללפיהכול,ביותרהטובותנמצאוהצעותיהם


הצעותלהגשתהאחרוןהמועדאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהמועצה .02

נוספתלתקופההצעותלהגשתהמועדאתולהאריך בדרךתפורסםאשרבהודעה,
 .המועצהשתקבע


המועצההמידע .04 שמסרה והנתונים המכרז, במסמכי הכלולים ונתונים, מידע וכל

ההליך במסגרת המועצה שתמסור והמציע, המועצה של הבלעדי רכושה הנם
 מתחייב

להעבירםלאחרלשמרםבסודיותמוחלטתולאלעשותבהםכלשימוששהוא ,או
 .למעטלצורךהגשתהצעתו

 
המבטחתשתנפיקהפוליסהלביןהמכרזבמסמכיהאמורביןסתירהשלבמקרה .05

איאוהסתייגותואתהמציעצייןאםאלא,המכרזבמסמכיהאמוריגבר,למועצה
.המועצהי"עבכתבבמפורשהוסכמהזווהסתייגותבהצעתובכתבהסכמתו

 
המשפטבבתייהיההמציעוהצעתהמכרזעםבקשרהבלעדיהשיפוטמקום .01

 .יפו-אביב-תלבמחוזהמוסמכים
 

 :תנאי סף
 

העוסקת בעריכת , המציע להיות חברת ביטוח הרשומה ופועלת בישראל לפי דין על .08
2 ביטוחים והיא בעלת רישיון לעריכת הביטוחים נשוא מכרז זה

 
 02למנות סוכן ביטוח מורשה כדין כאמור בסעיף  -חברת הביטוח -המציע  על .08

 2 לעיל
 

 הודעות מטעם המועצה והבהרות למכרז  פרסום
 
לפנותבשאלותמשתתף .07 בקשהלקבלתהבהרותביחסלאמורבמסמכי2יהיהרשאי

הדוא כתובת באמצעות וזאת "המכרז Aviva@milk.org.ilל  //02202/0ליום עד
התקבלוהמציע002:/0בשעה  אכן שאלותההבהרה כי לוודא יהיהאחראי לבדו

 .במשרדיהמועצהעדלמועדהאמור
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2לשאלותהתשובות .22 המועצה באתר יפורסמו בלבדהבהרות הבלעדית. באחריותם

יובהרכירקתשובות.שלהמציעיםלעקובאחרפרסומיהתשובותבאתרהמועצה
 .בכתבשיפורסמובאתרהמועצהתחייבנהאתהמועצה



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

2פרסום יחייב את המשתתפים

 
שינוייםלהכניס,הצעותלהגשתהאחרוןהמועדלפניעתבכל,רשאיתתהאהמועצה .22

בדרך,וזאתהמשתתפיםלשאלותבתשובהאוביוזמתה,המכרזבמסמכיותיקונים
בלבדהמועצהבאתרהודעהפרסוםשל כאמורוהתיקוניםהשינויים. חלקיהוו,

 .המציעיםאתויחייבוהמכרזמתנאינפרדבלתי


רויותיבהאישימצאמציע .20 המכרזמסמכיביןכלשהןהתאמותאיאוסתירות,
,בהםאחרפגםאוהתאמהאיכלאומהוראותיהםשונותהוראותביןאו2והשונים
יהאהוא,כןלאשאם-הבהרותלמתןבבקשהלמועצהפניהבמסגרתבכתביפרטם
2וסתירותבדברטענהכלבעתידמלהעלותמנוע 2והתאמותאיאו פגמיםכלאו

כאמוראחרים ספקהסרלמען. רויותיבהאילגביוהמחייבתהסופיתהפרשנות,
 .המועצהשלפרשנותהתהאכאמורהתאמותאיאו2וסתירותאו2ו

 
טעותבדברהמציעשלטענהלכלתוקףיהיהלאההצעותהגשתלאחר .22 ,הבנהאי,

סתירות שגיאות, "וכיוצהתאמותאי, במסמכיהמופיעוענייןדברלכלבקשרב
 .כאמורשגיאות,סתירות,טעויותעלמלהסתמךמנועיהיהוהוא,זוהזמנה

 

אותיקונים,שינוייםבדברהמועצהבפרסומיהאמור,במפורשאחרתנאמראםאלא .24
במקרה.המקוריתהצעותלהציעההזמנהבמסמכיהאמורעליגברכאמורהבהרות

לאחראחדפרסוםביןסתירהשל מבניהםהמאוחרבפרסוםהאמוריגבר, למען.
הבהרהאו2ופרשנות,הסבר,שינוי,תיקוןלכלתוקףיהיהלאכימובהרהסרספק

לעילכאמורבאתרהמועצהשלבפרסוםבמפורשנעשואםאלא,המכרזמסמכילגבי
עליהםלהסתמךרשאיםיהיולאוהמשתתפים "עפורסמואםאלא, המועצהי

 2כאמור
 

 :אחריות המציע להצעתו
 

2ולהוצאותאחריותבכלנושאתלאהמועצה .25 למציעשייגרמושהםכללנזקיםאו
הבדיקותכלאתלבצעאחראייהיהלבדוהמציע.המכרזבמסגרתהצעתועםבקשר
.בלבדאחריותועלתוגשוהיאהצעתוהגשתלשם
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מהכללתכתוצאה-ייגרםאם-למועצהשייגרםנזקלכלבאחריותיישאהמציע .21

2ונכוןשאינופרט 2ומדויקאינואו בהצעתומטעהאו 2ו, אתימלאלאאםאו
.הצעתוי"עפהתחייבויותיו

 
 :הודעות ונציגות

 
לצורךאותויחייבוואלה.'ד נספח -יצייןאתפרטיוכאמורבטופסההצעההמציע .28

 .זוהצעתו


בטופסהמציעפרטילפיפקסימיליהלאוב"דואבאורשוםבדוארתשלחנההודעות .28
הצעתו ליעדההגיעהכאילותיחשברשוםבדוארשנשלחההודעה. שעות80תוך,
המשלוחממועד ב"דואבשנשלחההודעה. או הגיעהכאילותיחשבפקסימיליהל
ליעדה המשלוחממועדעבודהיוםתוך, בשיחהיידעההודעהששולחובלבד,

 .משלוחהממועדשעות04בתוך,הודעההמשלוחעלההודעהמקבלאתטלפונית




,רבבכבוד




ייצור-המועצהלענףהחלבבישראל

 (צ"חל)ושיווק
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 מפרט הביטוחים: 'נספח א


 :מועצתהחלב,המבוטח שלפרטיהעיסוקלהלן .2
 

o  שלמדינתישראללייצורהחלבבמדינהעל–גוףרגולטורי פיזרועביצועי
 .0222–א"התשע,תכנוןמשקהחלבחוק

o  הפעלת ומערך העטין בריאות לשם בקטריולוגי לאבחון לבדיקתמעבדה
ביצוע,הסברה,כוללהדרכה.ערכותחליבהוציודןהנלווהברפתותובדירים

בדיקות קלים, תיקונים פעילותם, לתחום הקשורים ומחקרים תצפיות
 .כיולמערכתהחליבה,ובמידתהצורך

o או בבקר קליניים טיפולים מבצעים ולא מידע מספקים המעבדה עובדי
 .בצאן

o לוכלפעילותמותרתעלפימסמכי"םבארץובחוהשתתפותבתערוכותוכנסי
 ההתאגדות

 
 משרדיהחברה–יהוד,4החורשדרך:כתובתהמבוטח .0

המעבדה–קיסריה,פארקתעשייהצפוני


 ביט"נאיהפוליסותיהיועלבסיסהנוסחיםהידועיםכתנאית:נוסחהפוליסות .2
"0221 .הרחבותושינוייםלפיהמפרט+למעטאחריותמקצועיתונושאיהמשרה,

בכלמקרהשלסתירהביןהמפרטיםשלהלןלביןנוסחהפוליסותיגברהנוסחשהוא
.לטובתהמבוטח


 -ויתורעלזכותתחלוף .4

לפיבקשתהמבוטחמוותרהמבטחעלזכותולתחלוףהעלולהלהתעוררבגיןמקרה
:ביטוחהמכוסהלפיפרקכלשהובפוליסותאלוכנגד

 .בעלימניותיוובנימשפחותיהם,הנהלתהמבוטחחברי .א
 .אוחברותאשרישלהםזיקהלמבוטח2אואחיותו2אושלובותו2חברותבנותו .ב
 .עובדיהמבוטח .ג
כלאדםאוגוףשהמבוטחויתרעלזכותתביעהכלפיהםבכתבאוהתחייבבכתב .ד

ישגרםאולםהאמורלעיללאיחולכלפימ,לשפותםלפניכריתתחוזההביטוח
 .לנזקמתוךכוונתזדון

למועצה .ה הנכסים משכירי ו2וכלפי בנות חברות שלובות2או חברות או אולם,
 .האמורלעיללאיחולכלפימישגרםלנזקמתוךכוונתזדון

אםהודיעהמבוטחלמבטחבמשךתקופתהביטוחעלהתחייבותנוספתהנדרשת .ו
ממנו והמבטחאישרזאתבכתב, , אותהההתחייבותתחולהרחבהזו אףלגבי

 הנוספת
אובקשרימסחרכאשרלפי2גופיםהנמצאיםבהתקשרותחוזיתעםהמבוטחו .ז

עיסוקם בתחום המקובלים ההתקשרות תנאי לפי או ההתקשרות תנאי אין,
.כלפיהםזכותשיבוב

 ".מבוטח"חברותוגופיםמשפטייםהכלוליםבהגדרתה .ח
 כלאדםהמשתתףבפעילותמטעםהמבוטח .ט
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המבטחיםמצהיריםכיהתנאיםהמופיעיםבפוליסותבאולהרחיבולשפראתמצבו .5

המבוטח של האמור. פני על למבוטח עדיפות יקנו החוק הוראות בו מקרה בכל
בפוליסות המקרה, ביחסלאותו הוראותחוקאלו לאמץ המבוטחרשאי יהיה כל.

ביטוח חוקחוזה על התניה לפוליסהתהיה, תוכנס ורקאםהיאאשר אך בתוקף
 .לטובתהמבוטח


יהמבוטח"כיבדקואתכלהנתוניםלרבותאלהשנמסרולהםעהמבטחים מאשרים  .1

אופיהסיכוןופרטיםאחריםהנוגעיםלענייןוהםמוותריםעל,לרבותבדברעיסוקו
.כלטענהשישנהאויכולההייתהלהיותלהםלכך

 
האישיתשלחבריהנהלתהמבוטחהפוליסותמורחבותלכסותאתחבותם .8 מנהלי,

אועל2עובדיוותלמידיובגיןפעילותםבמסגרתאומטעםעסקיהמבוטחו,המבוטח
אולםהאמורלעיללא.בכפוףלדיןושיפוטישראלי,פיהוראותיובכלמקוםבעולם

 .יחוללגביחבותהניתנתלביטוחבפוליסהלביטוחאחריותנושאימשרה


או2לרבותמתןאינפורמציהשגויהוועובדיאחדמאו2לשלהמבוטחומעשהאומחד .8
המבטחים.איקיוםשלתנאיהפוליסהלאיפגעבתוקףהכיסויהביטוחישלהמבוטח

מוותריםבזהעלכלטענהשיכולהלהיותלהםעקבאיקיוםתנאימתנאיהפוליסה
ש ובלבד הביטוח תנאי את הפרו שלא האחרים המבוטחים נעשתהכלפי  ההפרה

.בתוםלב


ביטוחיםשונים2במקרהשלנזקאשרחלעלכמהפוליסותו .7 או תיגבההשתתפות,
.הןיהגבוההמבנ,עצמיתאחתבלבד


של"ידיעה"או2ו"כוונה"או2ו"הוראה"בכלמקוםבפוליסהבוקיימתהתייחסותל .22

המבוטח זאתכ, ידיעה"-יראו כוונה, על"הוראהאו תחוםהביטוחשלהאחראי
 .להכספיםשלהמבוטחהראשי"אואםאיןכזהאזשלסמנכ,אצלהמבוטחהראשי

 
בגין .22 משפטית הגנה ולעובדיו למבוטח המבטחים יעמידו החבויות ביטוחי בכל

הליכיםפלילייםאשרנפתחיםנגדםבקשרעםאירועיםהמהוויםאועלוליםלהוות
ב המכוסה אחרת או אזרחית לתביעה שאחריותבסיס ובלבד החבויות ביטוחי

לתביעה₪422,222המבטחיםלאתעלהעל עלבסיסהנוסחהקיים. יינתן הכיסוי
 ביט "0221בביטוח פליליים. הליכים זו" הרחבה לעניין לרבות, פלילית: ,חקירה

חקירתסיבתמוות הליכיםמנהליים,הגשתכתבאישום, או2הליכיםרגולטוריםו,
 .רמיםרשמייםמוסמכיםכלחקירהשלגו


ו .20 מעשיו שלהמבוטחבגין של2הפוליסותמורחבותלכסותאתאחריותו מחדליו או

 .אועבורו2אוגוףהמייצגאותואוהפועלמטעמוו2כלאדםו


גבולהאחריותלקדמותו .22 בעתקרותנזקיושבסכוםהביטוחאו המבוטחמתחייב.
 .לשלםאתהפרמיההיחסיתהנדרשת
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 .24 של בפוליסות ההגדרה מהותי"במקום מהותי,"שינוי ששנוי המבטח על מוסכם

שינוישישבוכדילהשפיעעלמבטחסבירהשפעהשלממשהאםלכרותחוזה":הוא
 ".הביטוחבכללאולכרותובתנאיםשבו


המבטחוהמבוטחרשאיםלבטלאתהפוליסותבכלעתעלפיתנאי:ביטולהביטוח .25

 .בלבד"רטה-פרו"זרדמיהביטוחיהיהעלבסיסהפוליסהאךהח


מכללא .21 המבוטחמתקיימתדרישהחוזיתאו של במידהובחוזההתקשרותכלשהו
ו חלקי באופן צדאחר2לקיוםשלדרישותהביטוחהמפורטותלהלן מלאכלפי ,או

:מתחייבהמבטחלקייםדרישותאלה
.אחרהיותביטוחזהקודםוראשונילכלביטוחשלהצדה .א
.אותביעהלשיתוףביטוחישלהצדהאחר2ויתורעלכלדרישהו .ב
 .ג של הודעה ו22מתן ביטול הביטוח2יוםמראשבדבר בתנאי לרעה שינוי או

.לצדהאחר
התחלוף)לכלולבביטוחסעיףויתורעלזכותהשיבוב .ד או2כלפיהצדהאחרו(

.ונתזדוןלמעטבמקרהשלכו.אובעליהמניות2אומנהליוו2עובדיוו
תאונת .ה לעניין ויטען היה האחר לצד שיפוי להעניק הבאה הרחבה להוסיף

 .עבודהכיהואנושאבחובותמעבידכלפימימעובדיהצדהאחר
 


במידה,בכלמקרהשלחתימתהחברהעלאישוריקיוםביטוחיםלבקשתהמבוטח .28
 האמור לבין הביטוחים קיום באישור האמור בין סתירה בפוליסהותתגלה יגבר,

.הנוסחהעדיףלמבוטח
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 פרק אש 

 
 

אש מורחב' פרק א :סוג כיסוי

 
     :הפוליסה תנאי ביט מהדורת מורחב אש והרחבות בכפוף,0221פוליסת לשינויים

.המפורטיםבמפרטזה
 

 הסיכונים הכלולים
ו:בביטוח אש מורחב בעירה2אש או ברק, עשן,רעם, התפוצצות, , (Impact)התנגשות

תסיסהוהתחממות,כליטיס,מכלירכבוכלפגיעהתאונתיתאחרת
עצמית קרקע, שקיעת וצריבה, חריכה התמוטטות, נוזלים, נזקי

והתבקעות בזדון, ונזק שביתות פרעות , ושלטים זכוכית נזק)שבר
 2רעידתאדמהונזקיטבע,פריצה,(ראשון

  : המבוטח הרכוש

 
שיפוריםותוספותשבוצעועלידיהמבוטחאועבורו שיפורים במושכר



₪0,522,222:סכוםביטוח

אובאחריות2אובהחזקהו2רכושמכלסוגומיןשהואאשרבבעלותותכולה וציוד 

ו2ו בפיקדון ו2או בקומיסיון תכולת2או בו עניין למבוטח שיש או
המבוטח של משרדיו ,ונייד נייח אלקטרוני ציוד ,ריהוט כולל,

.ביןשהםבבעלותואובחזקתו,אויר מזגני ,קבועותומקבעים


 ₪2,522,222:סכוםביטוח


 חסר ביטוח לסעיף כפוף שאינו ראשון נזק בסיס על הרחבות

₪052,222עדלסךשלפריצהושוד

 ₪022,222עדלסךשלכלהסיכונים

 ₪52,222עדלסךשל(ממשרדיהמבוטחבלבד)פשוטה גניבה

₪022,222עדלסךשלרכושמחוץלחצריהמבוטח

₪022,222רכושמחוץלשטחימדינתישראלעדלסךשל

₪052,222עדלסךשלושנאיםנזקללוחותחשמל

₪222,222עדלסךשלשחזורמסמכים

₪5,222עדלסךשל                אישיים חפצים

₪222,222עדלסךשל:הכנתתביעה הוצאות

מסכומיהביטוח02%סעיףשומה

משוויהרכוש25%:המבוטחתוספותלרכוש
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 :עצמית השתתפות

כפיהמקובלאצלהמבטח:בביטוחנזקיטבעורעידתאדמה


₪22,222:פריצה
למקרה₪1,222:כלנזקאחר

 למקרה₪0,222:שמשותוזכוכיות
 

 002/תוצאתי מהדורת ביט שינויים בתנאי פוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואבדן 
אף אם ייעשה שימוש בנוסח פוליסה , בשינויים המחויבים, שינויים אלו יהיו בתוקף)

 (:אחר
 

 :סייגים כלליים לחבות המבטח

מבוטל( רשלנות רבתי) 0/21סייג  .2 מזכויות. לגרוע כדי כאמור הסעיף בביטול אין
 .המבטחוחובותהמבוטחעלפיכלדין

 

 ":'אהרחבות לפרק "פרק 


 :חפצים אישיים של עובדים ואורחים - 222הרחבה 
הרכושהמבוטחכוללגםחפציםאישייםשלעובדיהמבוטחוכןרכושאורחים

בעתהמצאו,הרשאיםלהימצאבחצריהמבוטחומכוסהבפניהסיכוניםהמבוטחים
.בחצריהמבוטח

.₪5,222אחריותושלהמבטחבגיןחפציושלאדםאחדמוגבלתלסךשל
.בגיןהרחבהזולאתחולעלהמבוטחהשתתפותעצמית


:הוצאות נוספות - 220022הרחבה 
 ".סבירותנחוצותבאישורהשמאיהמטפל"תוחלףבמלים"הכרחיות"המלה

".הרחקתכולל"יתווספוהמלים"השמדת"לאחרהמלה2.22.1.2ק"בס
 

לנזק ללוחות חשמ - 2203הרחבה 
,מהסייגיםלפרקזה"נזקלמתקניםחשמליים"–4.0עלאףהאמורבסייגמספר

אולוחות\אושנאיםו\הביטוחעלפיפרקזהמורחבלכסותנזקללוחותחשמלו
,קצר,עומסיתר,מתחיתר:כתוצאהמUPSאומתקני2אולוחותפיקודו\בקרהו

אשרנגרמו,מהם(במקורהנזק)אואשהנובעת2התחממותעצמיתו ,קשתחשמלית
.כוללמברק,מכלסיבה


 :השבה להקדמות - 22/0סעיף 

השנ ,יהיבפסקה המלים אחריות"לאחר גבול ברשימה נקוב המלים,"אם יוספו
".כוללגבולאחריותעלבסיסנזקראשון"


 .תבוטל..."מוסכםבזהכיאםצוין"המתחילהבמלים,הפסקההאחרונהבסעיףזה
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 הרחבות מיוחדות ביטוח אש 
 
לאיושפעמשינוייםברכושהמבוטחאו -תיאור בלתי נכון  .2 פוליסהזו לפי הכיסוי

מטרתהשימושבו מדויקשל בלתי תיאור ברכוש, או במבנה שינוי כל ידי על או
שמתןהמידעהבלתימדויקלאנעשהבכוונתזדוןוהודעהעלשינוייםבתנאי,אחר

המבוטח.מהותייםהנעשיםברכושהמבוטחתינתןלמבטחתוךתקופתזמןסבירה
 2במידהותידרשפרמיהכזו,מתחייבלשלםפרמיהנוספתבגיןשינוייםאלו

 
 הוצאות מנע .0
אבדןאונזקמסיכוןמבוטחאףאםהכיסוימורחבלכלולהוצאותשהוצאולמניעת

וזאתבתנאיכיהוצאותאלההיו,לאנגרםאבדןאונזקבפועללרכושהמבוטחגופו
וממשי מידי לסיכון נתון בהיותו המבוטח הרכוש שלמות על לשמירה ,דרושות

.וסכוםההוצאותהינוסבירבהשוואהלסכוםהנזקהצפוישנמנע


 מסמכים בידי לקוחות .2


 השייכיםמוסכם מסמכים לגבי גם יחול נתונים לשחזור בהרחבה הכיסוי כי בזה
אוגופיםהקשוריםעמוכולל2למבוטחואשרנמצאיםבמשרדילקוחותשלהמבוטחו

ו כלשהן שלטוניות חברותממשלתיות2רשויות או מקרה, בעתקרות ניזוקו ואשר
.ביטוחהמכוסהלפיפרקזהבאותםמיקומים

 
 רישוי .4

מוסכםבזהכיזכותושלהמבוטחלקבלתשיפויעלפיפרקזהלא,הסרספקלמען
אואיעמידהבחוקים2ו,מתאיםמאתהרשויותהמוסמכות תפגעעקבהעדררישוי
כלשהם בתקנות או גרמה, זו עמידה אי אם מקרה למעט לקרות ישיר באופן

.הביטוח


 שחזור מסמכים .5
והציוד,המבוטחכיסויביטוחציודאלקטרוניכמפורטלהלןהיהולאיירכשעלידי

אזייכלולהכיסויהנוסף,המבוטחיכוסהתחתפרקביטוחהאש האלקטרוניבחצרי
על,בפוליסהביטלביטוחאש "הוצאותשחזורמסמכים"2.22.4הניתןתחתהרחבה

 שניזוקו,הכמתוארבנוסחההרחב'מנתלכלולגםהוצאותשיחזורשלמסמכיםוכו
מחשבים לציוד פנימי נזק עקב , של לסכום עד ובסה₪222,222וזאת כ"לאירוע

לפוליסה של, שערכם מבצע ובלבד והמבוטח הביטוח בסכום נכלל המחשבים
.גיבוייםשוטפיםלמסמכיםהמאוחסניםבציודזה


.90%במקום85%האחוזיםהקבועיםבסעיףביטוחחסרבפוליסהאשמורחביהיו .1

האמורלעילאינובאלהגדילאתאחריותהמבטחלתשלוםתגמוליביטוחמעבר
 .לסכומיהביטוחהנקוביםבפוליסה
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 פרק ציוד אלקטרוני

 ביטוחציודאלקטרונישיורילאש :סוגהכיסוי

 
:סכומיהביטוח

 ₪522,222:ציודנייח:2פרק

₪22,222:ניידציוד:0פרק

 החברה עובדי ברכבי כולל, החברה לחצרי מחוץ הרחבה כולל



 מורחבהוצאותשיחזורנתונים0פרק

Comprehensive Software Cover222,222₪ 

₪022,222הוצאותתפעולנוספות-2פרק

 :המבוטחישאבסכומיההשתתפותהעצמיתהמפורטיםלהלן:השתתפותעצמית

בכלמקרהביטוחאחר₪4,022

בגיןשחזורמסמכים₪22,222

ימיעבודה2–הוצאותתפעולנוספות



ובכפוף”0221ביט“עלבסיסהכיסויהניתןבפוליסתביטוחציודאלקטרוני:תנאיהכיסוי

להתנאות הפול, יסותולהרחבותהמצוייניםלהלןלתנאיםולשינוייםבתנאי

 .במפרטזה

 

 :  002/שינויים בתנאי פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני נוסח ביט 

 
 ביטוח הרכוש 0פרק 

 'הרחבות לפרק א

:סעיףתיקוניםדחופים
:נוסחההרחבהישונהכדלקמן

גם₪25,222עלמוסכםבזהכיהמבוטחרשאילבצעתיקוניםדחופיםשאינםעולים
שמאי של מוקדמת בדיקה ללא הי, התיקונים שדחיפות בהתאםיובלבד סבירה תה

שלהציודשנפגע לערכו והנזקהנוסףאשרעלולהיהלהיגרםאלמלא, עלותהתיקון
דחוף באופן התיקון נערך מותנה כי על המבוטח יהיה להודיע מידית על הנזק .

.הוחלפולשמאי או למבטח ולשמור על החלקים ש
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 שלישי צד פרק
 


חבותכלפיצדשלישי:כיסוי


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


ישראל:גבולותטריטוריאלייםושיפוט


מוצהרומוסכםבזאתשבכלמקרהביטוח
₪ 10,000:עצמיתשל עלהמבוטחתחולהשתתפות

 
 : 002/שינויים בתנאי פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי נוסח ביט 

 
 :סייגים

 
 22222סעיף  

 הניהולית"המלים אחריותו " במלים משרה"יוחלפו נושא של ניהולית אחריות
-ט"פרחובההמוטלתעלנושאימשרהכאמורבחוקהחברותהתשננההבמבוטחבגי

".2777
 


 :רשלנות רבתי /220סעיף 

אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות 2 מבוטל
 2המבוטח על פי כל דין

 

 :הרחבות

ובכלמקרה"יוחלפולמלים"ובכלמקרהמעל"בפסקההראשונהבשורההשלישיתהמלים
".בכפוף

 קבלנים וקבלני משנה - 424הרחבה  .2
".אועבורו2הפועליםמטעמוו"שונהיוספוהמליםבסיפאשלהפסקההרא


 Personal injury - 423הרחב  .0

₪522,222אחריותושלהמבטחלאתעלהעל,מוסכםכיבניגודלאמורבפוליסה


 :הרעלת מזון 4200סעיף  .2
".אףאםכיבודכזהנצרךמחוץלחצריהמבוטח"בסיפאשלהסעיףיוספוהמלים


 המבוטח חבות עובדי /420סעיף  .4

שלהמבוטח"בשורההשנייהלאחרהמלים שלוחו או"יוספוהמלים"בעתהיותו
".אועבורהמבוטח2בעתפעילותומטעםו
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 :הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים 4202סעיף  .5
המלים יוספו ההרחבה של "בסיפא : המונח יכלול זו הרחבה הליכים"לצורך

"מנהליים
 

 ל המוסד לביטוח לאומיתביעות שיבוב ש .1
שהוגשוכנגדהמבוטחעלידי(תחלוף)הכיסוילפיהפוליסהכוללגםתביעותשיבוב

המוסדלביטוחלאומי תשלום, המוסדלביטוחלאומי במקריםבהםנעשהעלידי
.בגיןעובדשהועסקעלידיהמבוטחאךאשרשכרומשולםעלידיאחרים


 זדמנים וארעייםעובדים מ, עובדי חברות כוח אדם .8

אחרים גופים ידי על משולמת משכורתם אשר עובדים להספקת, חברות כולל
אדם כוח שירותי ביטוח, דמי מופרשים לא אשר וארעיים מזדמנים עובדים וכן

בפוליסה הכיסוי לצרכי שלישי כצד יחשבו בגינם לאומי הוא. זו להרחבה תנאי
העוב מספר על בדיווח נכללו לא אלו ושעובדים כנדרש2דים המשוער השכר או

.בפוליסהלביטוחחבותמעבידים
העסקה חוזה בסיס על המועסקים עובדים לגבי תחול לא זו הרחבה כי מוסכם

.והתשלוםתמורתעבודתםנעשהכנגדהוצאתחשבונית
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 פרק חבות מעבידים


חבותמעבידים:כיסוי


02,222,222:אחריות גבולות ו ₪ ביטוח 02,222,222-למקרה מקרי₪ לכל
.הביטוחשאירעובמהלךתקופתהביטוח


מנהלהו₪1,522המבוטחיישאבסכוםשל:עצמית השתתפות 25,222-לעובדי

אולםבמקרהשלמחלת,לעובדיכפייםמכלמקרהביטוח₪
י ימקצוע של בסכום המבוטח 02,222שא ₪ .תביעהבכל

ההשתתפותתגבהמפיצוייםבלבד


22:מספרעובדים


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

.המצויניםלהלןבמפרטזה

 

 002/דים נוסח ביט שינויים בתנאי פוליסה לביטוח חבות מעבי


 :סייגים
:רשלנות רבתי 2200סעיף  מזכויות-מבוטל לגרוע כדי כאמור הסעיף בביטול אין

 המבטחתוחובותהמבוטחעלפיכלדין
 
 

 :הרחבות
 

 :פעילויות הקשורות לעבודה 422סעיף  .2
המאורגנותבמסגרתאובשיתוף"תוחלףלמלים"מטעם"בשורההחמישיתהמלה

 ".עם
 

 :חבות כלפי קבלנים 422סעיף  .0
הבא הנוסח יבוא ובמקומו יבוטל זה סעיף "נוסח הכיסוי: לצורך כי מובהר

ייחשבו(אםנערכהעלידיהמבטח)בפוליסהזוובפוליסתאחריותכלפיצדשלישי
חוזהמיוחדכקבלניםו אוקבלנימשנה2אנשיםהמועסקיםעלידיהמבוטחעלפי

".אףאםהמבוטחנחשבכמעבידםעלפידין,ישלהמבוטחויוגדרוכצדשליש


 :פגיעה אישית 4200סעיף  .2
יפוליסהזוחלגםבגיןפגיעהאישיתשלאגרמהלהיזקגופני"הכיסויעפ נפשיאו,

,לשוןהרע,לרבותולאמוגבלבשלפגיעהבפרטיות,הנגרמתלעובד,אומוות,שכלי
מעצרשווא הפרתסודיות, , של העסקתו תוךכדי אדםכלשהו גבולותהאחריות.

.למקרהולתקופתהביטוח₪422,222יהרחבהזומוגבליםלסךשל"עפ
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 :הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים 4200סעיף  .4
המלים ייווספו ההרחבה של "בסיפא : המונח יכלול זו הרחבה הליכים"לצורך

".גםהליכיםמשמעתייםמכלסוג"מנהליים
הליכיםפלילייםתורחבותכלולהליכיחקירהמכלסוגהמתבצעיםעלידיהגדרת

הגדרתהוצאותהגנהושכרטרחהתורחב.רשותמוסמכתבקשרעםתאונתעבודה
רשות ידי בקשרעםחקירתתאונותעבודהעל ותכלולהוצאותעבוריעוץמשפטי

 .מוסמכת
 

 עובדים אשר משכורתם משולמת על ידי אחרים .5
חברות,ורחבלכסותעובדיםאשרמשכורתםמשולמתעלידיגופיםאחריםהכיסויי

:בכפוףלתנאיםהבאים',כוחאדםוכד
חבותושלהמבוטחכלפיעובדיםאלואיננהמכוסהבפוליסהלביטוחחבותכלפי.א

המבטח ידי על לו שהוצאה שלישי ההרחבההמתאימהבפוליסה)צד לפי כולל
(.ישילביטוחחבותכלפיצדשל

בדיווחעלמספרהעובדיםו.ב השכרהמשוערמספרהעובדים2העובדיםנכללו או
ושולמהעבורם,חשמסרהמבוטחלמבטח"אוהשכרהמשולםלהםנכללובדו2ו

.פרמיהבהתאם

 

 : עובדים מהבית  .1
פוליסהזומורחבתלכסותחבותהמבוטחבקשרעם"לפוליסהנוסףהסעיףשלהלן

מלאו המבוטחו2עובדיםהמבצעיםאתעבודתםבאופן לחצרי מחוץ חלקי או2או
לחצריםהמבוטחיםומבלילגרועמכלליותהאמורלעיללרבותמביתם
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 פרק ביטוח אחריות מקצועית

 

ביטוחאחריותמקצועית:כיסוי

 הביטוח תקופת ולכל למקרה ₪0,222,222 :   אחריות גבולות

ללאארה״בוקנדהכלהעולם :טריטוריה ושיפוט

מיליוןש״ח12:ישראל :מחזור
 מיליוןש״ח02:קנדה2כלהעולםללאארה״ב
 

בישראל₪22,222:עצמית השתתפות אירוע לכל העולםללא02,222, ש״חבשאר
קנדה2ש״חבארה״ב85,222,קנדה2ארה״ב

2.0.0222:תאריך רטרואקטיבי

תנאיהרחבתהביטוחלאחריותמקצועית-אחריותמקצועית:תנאי הכיסוי 
,ובכפוףלהתנאות"אחריותמקצועית"הינםעלבסיספוליסת

לתנאיםולשינוייםבתנאיהפוליסותולהרחבותהמצויניםלהלן
 במפרטזה

 :הרחבות מיוחדות

 
 :טיפול בתביעה

מוסכםכיבמקרהבוהוגשהתביעהכנגדהמבוטחיתייעץהמבטחבמבוטחלגבי
 2ביהמשךהדיוןהמשפטילג,יישובכלתביעהואםהוגשהמקרהלערכאות

 
 :יועצת משפטית של המועצה  

הפוליסהמורחבתלכלולאתאחריותההמקצועיתשליועמ״שהמועצהשהינה
.עובדתהמועצה


 :אחריות אישית 

שלמנהליועובדי(אםתיקבעכזו)הפוליסהמורחבתלכסותאתחבותםהאישית                
המבוטח , נובעת זו שחבות מטעםככל או בשירות מפעילותם ישיר באופן
המבוטח בפוליסה. לביטוח הניתנת חבות לגבי יחול לא לעיל האמור אולם

 .לביטוחאחריותנושאימשרה
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 :ביטול הביטוח
:פיהוראהאחרתכלשהיבפוליסה-פידיןאועל-מבלילגרועמזכויותהמבטחעל

 .2 למעט הביטוח את לבטל רשאי אינו תשלוםהמבטח אי של המקרה
 .הפרמיהעלידיהמבוטח

 
תקופת .0 תום לפני שהיא עת בכל הביטוח את לבטל רשאי המבוטח

,הביטוח שיקולדעתו ובלבדשהודעהעלכךתישלחבדואררשום,לפי
 .יוםלפניהתאריךבויתבטלהביטוח24לפחות

 

על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי     
ביטוח בהם ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש 

תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצוינת ,למקבל ההתחייבות 
יהיה ,בו המבוטח ביטל את הביטוח ,במקרה כזה 2 באותו אישור

של דמי הביטוח ששילם למבטח  המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי
 2 בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח בהתאם להוראות כל דין

תוםתקופתהביטוח .2 אתהביטוחלפני המבוטחביטלו אםהמבטחאו
והעילהלביטולאינהשהמבוטחניסהלהונותאתהמבטחאו,המוסכמת

 הפרמיה תשלום אי יחסית,עקב הסכום את למבוטח המבטח ישלם
 .לתקופהשנותרהעדתוםתקופתהביטוחהמוסכמת(רטה-פרו)


 :אחריות שלוחית

לוחיתשלהמבוטחהנובעתממעשיואויהפוליסהכוללתכיסויבגיןאחריותוהש
המבוטח עבור מטעמו הפועל גוף או אדם כל של ממחדליו אחריותו, כולל

גוףמשפיהש מחדלשלכלאדםאו טילוחיתשלהמבוטחכתוצאהממעשהאו
הוסמךאו,אוכלאדםאוגוףאשרהוצג,רשואוכנציגושלהמבוטחוהפועלכמ

.הומלץעלידיהמבוטח

".אחריותצולבת"מובהרכיהפוליסהכפופהלסעיף

 שינויים בתנאי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 
 :הגדרות

 :מקרה ביטוח .2
לבהפרתחובהמקצועיתשנעשתהבתום אשרמקורהברשלנות, מחדל, טעותאו,

שנעשו מקצועית חובה של הפרה המהווים אחר מחדל או מעשה כל או השמטה
המבוטח של לב בתום המבוטח, של ידו משלוח או עיסוקו או מקצועו ,במסגרת

ואשרעבורםניתןהביטוחלפיפוליסהזו

 
 



 

22 
 

 
 
 

 :הרחבות
 בתוקף-אייושרעובדיםומנהלים .2
 בתוקף–השמצהולשוןהרע,דיבה'הוצ .0
 בתוקף–אבדןמסמכים .2
 בתוקף–פהפוליסה"חריגהמסמכותועיכובבביצועעקבמקרהביטוחהמכוסהע .4
 יםחודש20מוסכםכיתקופתהדיווחהינה .5
 בתוקף–הפרתחובתהסודיות .1
 .8 סייג וקיים רבתיבאם רשלנות : לגרוע-מבוטל כדי כאמור הסעיף בביטול אין

 מזכויותהמבטחתוחובותהמבוטחעלפיכלדין
 חריגזיהוםלאיחולעלחלבומוצריהחלב .8
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 פרק ביטוח אחריות נושאי המשרה ודירקטורים

 

ביטוחאחריותנושאיהמשרהודירקטורים:כיסוי

 הביטוח תקופת ולכל למקרה ש״ח2,522,222 :   אחריות גבולות

 אולםפרשנותהפוליסההינהעלפיהדיןהישראלי,כלהעולם :ושיפוטטריטוריה 

לכלאירוע$5,222:עצמית השתתפות

בלתימוגבל:תאריך רטרואקטיבי

2.2.2774עבורתביעותזיהום,2.2.0224:תאריכי ההמשכיות

ובכפוףלתנאיםולשינוייםבתנאיCorporate Guard:תנאי הכיסוי 
אושיוסכמו2הפוליסותולהרחבותותיקוניהמללהמוסכמיםו

 .ביןהמבטחליועץהביטוח

 :הרחבות מיוחדות

 כיסוילכשלבפיקוח- חריגאחריותמקצועיתמרוכך .2
 הביקורתומבקרהפניםהפוליסהמורחבתלכלולאתחבריועדת .0
 85%חודשבתמורהלפרמיהשל20תקופתדיווחשל .2
 הביטוחליועץהמבטחביןשיוסכמוכפיאוהמוסכיםמללתיקוני .4



 
 

   
  

 
 

 

 



 

24 
 

 
 
 

 


 אישור  מצב  תביעות: 'נספח ב



ימים22באתרהמועצהבתוךאישורבדברמצבתביעותמטעםחברתהביטוחיפורסם
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 כתב כיסוי זמני -' נספח ג

 
 

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

  4דרך החורש 
 יהוד


,.נ.ג.א


  00//2/0כתב כיסוי זמני בעקבות זכייתנו במכרז :הנדון



 מתאריך החל כי בזה מאשרת מטה החתומה הביטוח חברת מכסים2.2.0200אנו אנו
 מספר למכרז הצעתנו פי על אתכם ביטוחי המפורטים2220200בכסוי הביטוחים עבור

.במכרזהמועצהואשרלגביהםזכינובמכרזזהעלפיהודעתכם
בתאריךהנ זהיכנסלתוקפו הודעהבכתבשתמס"כתבכסוי בדברזכייתנולעלפי לנו רו

ובלבדשההודעהתינתןלנו,ל"במכרזביחסלעריכתהביטוחיםאשריפורטובהודעתכםהנ
"(.הודעת הזכייה"–להלן)לאיאוחרמשניימיעסקיםלפניתחילתתוקףהביטוחים

עפ זהיהיובהתאםלהצעתנווכפישאושרהעלידכם"תנאיהכיסויהביטוחי יכתבכיסוי
.ל"הנ2220200מכרזבמסגרת

יוםאחרישימסרולמועצההפוליסותלביטוחיםהשונים12כתבכיסויזהיישארבתוקפו
על החלות החוק הוראות כל עליו ויחולו הזכייה הודעת לנו נמסרה אליהם ביחס אשר

.פוליסותהביטוח


 : 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 :  00//2/0' מכרז מס:הנדון


בישראל החלב לענף המועצה עבור לערוך מציע -אני ושיווק )צ"חל)ייצור ( –להלן

הכולבתנאיםכפישהוגדרו,אואיזהמהם,אתהביטוחיםכהגדרתםבהזמנה"(המועצה"
.ב"בהזמנהלהציעהצעותובהתאםלאמורבמסמכיהצעתיהרצ


הננימאשרכיהצעתיזומוגשתלאחרשקראתיוהבנתיאתתנאיהמכרזואתתנאי .2

 המכרז–ההתקשרות במסמכי כאמור הכול לקבל, האפשרות לי שניתנה ולאחר
הבהרותבכלדברוענייןהנוגעלהליךזהולתנאיההתקשרותואנימוותרעלכלטענת

 .אואיידיעהכלפיהמועצה2טעותו
 .0 ואני לי שיקולידוע לפי במכרז הזוכה את לקבוע רשאית המועצה כי לכך מסכים

כלהצעהשהיאוהיא דעתהוהיאאינהמחויבתלקבלאתההצעההזולהביותראו
ו לשנותאתפרטיו או מספר2רשאיתלבטלאתהמכרז לפצלאתהביטוחיםבין או

 .טההכוללפישיקולדעתההבלעדיומבלישתהיהחייבתלנמקהחל,מציעים
המועצהתהיהרשאית .2 כי מסכיםלכך ואני לי ידוע אךלאחייבת, מו, מעם"לנהל

 .הןהטובותביותר,לדעתהמועצה,מציעאושניהמציעיםשהצעותיהם
,בכלהמקומותהמיועדיםלכך,במסמכיהמכרזכשהםמלאיםוחתומיםכנדרש"רצ

עלכלעמודממסמכיהמכרזוחתימה,לרבותחתימהבראשיתיבותעלכתבההזמנה
 .4 במשךתקופהשל זותהאבתוקףותחייבאותי ימיםמעתהגשתה202הצעתי ולא,

 .אוכללבטלהצעתיבתקופהזו
 

________________________________________________:שםהמציעוכתובתו
___________________:פקסימיליה___________________:טלפון
___________________________:ל"דוא
___________________:תאגיד'מס.2ז.ת'מס

_________________,________________:שמותמורשיהחתימה
__________________:תאריך

_________________

חתימהוחותמתהמציע
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 י עורך דין"אימות החתימות ע

הן דלעיל החתימות וכי היום בפני חתם מעלה החתום המציע כי בזאת מאשר הנני

.ז.נושאת_________,ה"ושלה_________.ז.נושאת_________,ה"חתימותיהםשלה

 2שחתימתו___________, התאגיד חתימת בתוספת _______________,חתימותיהם

 .ל"מחייבתאתהתאגידהנ


___________________

ד"חתימהוחותמתעו
                                      

 
  

2 סכום ביטוח  סוג הביטוח
 גבול אחריות

 פרמיה 

   אש מורחב 

 ש״ח0,522,222שיפוריםבמושכר

  ש״ח2,522,222 תכולהוציוד

 ש״ח052,222פריצה

ש״ח022,222כלהסיכונים

נזקי,רעידתאדמה
,פרעות,טבע

שביתותונזק
בזדון

 ש״ח4,222,222

כ אש "סה
 מורחב

 

ציוד אלקטרוני 
 (שיורי לאש)
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-----------------------------------------------------------------------------
חתימתחברתהביטוחתאריךהחתימהשםותפקידמורשהחתימה












ציודפרקא׳
 נייח

 ש״ח522,222

ציוד
 נייד

 ש״ח22,222

 ש״ח222,222 פרקב׳

 ש״ח022,222 פרקג׳

כ ציוד "סה
 אלקרוטני

 

אחריות כלפי צד 
 שלישי

 ש״ח22,222,222

 ש״ח02,222,222 מעבידיםאחריות 

אחריות 
 מקצועית 

 ש״ח0,222,222 

נושאי משרה 
 ודירקטורים

 ש״ח2,522,222

  

   כ פרמיה''סה
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אימות חתימה –אישור תאגיד : 'נספח ה
 

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

 
 

,2נ2ג2א
 00//2/0' מכרז מס:הנדון




מאשראתהפרטיםהבאיםלגביהגוףהמציע______________ח"רו2ד"עו,מ"אניהח
.למכרזזה

מסוגו .2 תאגידים של במרשם רשום שהוא כפי המציע הגוף :שם
.____________________

.____________________:סוגההתארגנות .0
.____________________:תאריךהרישום .2
.____________________:מספרמזהה .4
ת .5 ומספרי המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים ז.שמות ודרישות. שלהם

 :אםיהיו,נוספותכגוןתוספתחותמת
 .____________________ .5.2
 .____________________ .5.0
 .____________________ .5.2

חשבונות"מצ .1 פנקסי ניהול על תקף אישור ב עסקאות"מע, חוק פי על ורשימות מ
וכןאישורעלניכוימסבמקור2781-ו"תשל,(אכיפתניהולחשבונות)גופיםציבוריים

 .מ"כפישניתןעלידישלטונותמסהכנסהומע
 

 ,בכבודרב


 
____________________ ________________       ____________________

חתימהוחותמתח"רו2ד"רישיוןעו'מסשםמלא


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




:לצרףלהצעתואתההתחייבותהבאהחתומהכנדרשעלידועלהמציע
 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 המצו, והנספחים זהההסכם למסמך ,רפים

מציעאתשירותיהמציעלביצועהשירותיםנשואמכרזזהוכיהמציעמתחייבבזאתלמלאאחר
.התנאיםוהדרישותלשביעותרצונההמלאהשלהמועצה

הרינילאשרכיכלהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעהינםאמתוהמציעמקייםאתכלחובותיו
הסכמיםקיבוצייםכללייםוספציפיים,צוויהרחבה,העבודהבענייןזכויותהעובדיםעלפיחוקי

הסכמים חוק לפי במשק מקיף פנסיוני לביטוח הרחבה בצו האמור את ובמיוחד הניקיון לענף
קיבוציים "התשי, 2758–ז העובדים, כלל על והוחל והמסחר התעשייה שר ידי על אושר אשר

.2.2.0228והמעבידיםבישראלהחלמיום
___יהמציעלעובדעבורשעתעבודהביוםחולרגיללאיפחתמ"לאשרכיהשכרשישולםעהריני

.לשעה₪
₪_______לאתפחתמ,כוללכלהמרכיביםהקבועיםבחוק,עלותהשכרלמעבידלשעתעבודה

.לשעה
דלעיל המציע מהתחייבויות לגרוע מבלי שייחתם, ההסכם תקופת בכל לקיים המציע מתחייב

במכרזבעקב זכייתו ות המפורטים, העבודה בחוקי האמור את ידו על שיועסקו העובדים לגבי
:להלן

 2757 ,יט"חוקשירותהתעסוקהתש
 2752 א"חוקשעותעבודהומנוחהתשי

 2781 ו"חוקדמימחלהתשל
 2752 א"חוקחופשהשנתיתתשי
 2754 ד"חוקעבודתנשיםתשי

 2715 ו"תשכחוקשכרשווהלעובדתולעובד
 2752 ג"חוקעבודתהנוערתשי

 2752 ג"חוקהחניכותתשי
(החזרהלעבודה)חוקחייליםמשוחררים

 א"תשי
2752 

 2758 ח"חוקהגנתהשכרתשי
 2712 ג"חוקפיצוייפיטוריןתשכ
 2788 ז"חוקשכרמינימוםתשמ

 2788 ח"חוקשיוויוןהזדמנויותתשמ
 2775 ה"תשנ(משולבנוסח)חוקהביטוחהלאומי

  (כוללחוקבריאותממלכתי)
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2חוקחובתהודעהמוקדמתעלפיטורים
 התפטרות

0222 

חוקלמניעתהעסקתעבריינימיןבמוסד
המכווןלמתןשירותלקטינים

איסורהעסקהשלאכדין)חוקעובדיםזרים
א"תשנ,(והבטחתתנאיםהוגנים

 

0222


2772

 

אואםהמציע2יתבררשפרטמהפרטיםהמופיעיםבהצעתהמציעיתגלהכלאנכוןוידועליכיאם
יהיההמזמיןרשאילחלט,יסרבלחתוםעלההסכםבמידהוהצעהזותוכרזכזוכהעלידיהמזמין

 .אתהערבותאשרצורפהלהצעה
:תאריך

:שם
:חתימהוחותמת

 ח"רו2 ד"אישור עו
 

מאשר'_____________________,מרח____________________,ח"רו2ד"עו,מ"אניהח
פרטיוכמצויןלעילנכוניםוכיהחותםבשמומוסמךלחייבאת,בזהכיהמציעהמפורטלעילקיים

.המציעבחתימתועלפימסמכיהיסודשלהמציע
_______________:חתימהוחותמת

_____________________:תאריך
_______________________:שם







 

 


