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 מועצה מקומית מג'דל שמס

 02/2022 מס' מכרז

 2022מכרז לביטוחי המועצה לשנת  

 ביטוחי לעריכת מכרז פרסום על להודיע בזאת מתכבדתדל שמס 'מועצה מקומית מג
 .להן כמפורט הרשות

 : הצעות הגשת

 אשר מורשים ביטוח סוכני באמצעות או ישיר באופן ישראליות ביטוח חברות הצעה להציע רשאים
רשויות  15) מבטחים  מעל  מקומיות רשויותרכוש וחבויות של  בביטוח מוכח ניסיון להם יש

  .להלן ( 7מקומיות כמפורט בסעיף 

 כי במפורש יירשם הביטוח בפוליסות כי בזאת מוסכם, ביטוח סוכנות י"ע מוגשת וההצעה במידה
 ".שירות סוכנות" הינה הביטוח סוכנות וכי המבטח אצל" ישיר מבוטח" הינה הרשות

כמו כן, סוכנות ביטוח יכולה להגיש הצעה מחברה ביטוח אחת וחברת ביטוח יכולה להגיש הצעה 
 עם סוכנות ביטוח אחת.

על חברת הביטוח המציעה לציין בהצעתה שם איש קשר הכולל מס' טל' זמין וכתובת  בכל מקרה,
 דוא"ל.

 הינם הפוליסות תנאי כאשר לרשות הנדרשים הביטוחים עבור  הצעתם יגישו במכרז המציעים
 .המכרז במסמכי ומפורטים הקבועים התנאים

 :סמכים הבאיםהמ לצרף ישעל חברות הביטוח ועל סוכנויות הביטוח המגישות הצעה 

 )של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח( בתוקף לשנה הנוכחית. ספרים ניהול אישור .1

 התאגדות )של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח(. אישור .2

 אישור על ניהול עסקאות עם גופים ציבוריים בתוקף לשנה הנוכחית. .3

 .מורשה ביטוח סוכן רישיון צילום .4

 דין באשר למורשי חתימה בחברת הביטוח ובסוכנות תאגידאישור רואה חשבון ו/או עורך   .5
 בתוקף לשנה הנוכחית.

 אישור בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המצורף. .6

 רשויות מקומיות המבוטחות על ידם, הן הסוכנות והן חברת הביטוח. 15רשימת  .7

 כשכל בלבד נספחיוו זה מסמך גבי על ומדויקת ברורה בצורה הצעתו את ולמלא להקפיד המציע על
 .הביטוח חברת י"ע חתום ונספחיו המכרז מדפי אחד

 .שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מחויבת הרשות אין

 

 

                                                                                        _____________________________ 

 החתימה מורשי וחתימת המבטח חותמת                                                                                         
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 הבלעדי דעתה שיקול לפי הכול – מהביטוחים חלק רק לבצע הזכות לעצמה שומרת הרשות, כן כמו
      .הרשות של

 ס"ע ישראלי בנק שלהערבות המצורף למסמכי המכרז בנוסח כתב  בנקאית ערבות לצרף המציע על
דל שמס . 'מועצה מקומית מג לטובת 31/12/2022 יוםלעד  בתוקףצמודה ובלתי מותנית  ₪ 50,000
 דעתה שיקול י"עפ עת בכל הבנקאית הערבות לחלטלהאריך ערבות זו  או   רשאית תהא הרשות
  .במלואם הצעתו בתנאי יעמוד לא המציע אם הבלעדי

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז על נספחיו 
ידועים ונהירים לו. כל טענה בדבר טעותו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם 
מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. אסור למציע למחוק 

 ת המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. ו/או לשנות א

 ובהשתתפויות הביטוחיהכיסוי  ותהזוכה במכרז לא יוכל לעשות התאמות בגבול –חשובה  הבהרה
 העצמיות בכל פרקי הביטוח בכל תקופת המסגרת של המכרז ללא אישור הרשות.

הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול הרשות רשאית לראות בכל שינוי , מחיקה או תיקון משום 
 את הצעתו.

הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים 
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר 

 עם עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות. 

ימים מיום  7זכה המציע במכרז )להלן "הזוכה"( יהא עליו להמציא כתבי כיסוי ביטוחי  לרשות תוך 
קבלת הודעת הרשות על זכייתו במכרז. לא עשה כך הזוכה תחולט הערבות הבנקאית שהמציא 

 כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

 הרשות של המכרזים בתיבת ולשימה סגורה במעטפהבאופן ידני  להגיש יש ההצעה מסמכי כל את
בתיבת המכרזים שבבניין   ( בדואר הצעה לשלוח אין ) 12:00 שעה 26/1/2022 מיום יאוחר לא

 דל שמס  .'מועצה מקומית מג

גם במקרה של ביטול המכרז מסיבה  יוחזרו שלא ₪ 1,500 בסך הינה המכרז מסמכי רכישת עלות
 כלשהיא לרבות ע"י בית המשפט.

בעת הדיון בהצעות תהיה הרשות רשאית להפעיל שיקולים לבחירת המציע זוכה לרבות, בין היתר 
כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע וכן  יכולתו הארגונית וכל שיקול אחר כפי שתמצא 

 לנכון.      

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 החתימה מורשי וחתימת המבטח תחותמ 
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 (המכרז במסמכי המפורט הנוסח הינו הקובע הנוסח) המבוקשים טוחיםהבי

 _______________ ש"ח - אדמה ורעידת טבע נזקי, פריצה+  מורחב אש – רכוש ביטוח .1

 _______________________ ש"ח                             - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

 _______________________ ש"ח                                           - מעבידים חבות ביטוח .3

 _______________________ ש"ח              ברשות מקצוע בעלי של מקצועית אחריות .4

 כל הסיכונים                                    _______________________ ש"ח -ביטוח כספים .5

 ד אלקטרוני                           _______________________ ש"חביטוח שבר מכני וציו .6

 סה"כ :                                                                   ________________________ש"ח

 

מועצה ) השליטת ב כל עמותה או/ו, כלכלית החבר או/ו דל שמס'מועצה מקומית מג :המבוטח שם
מועדוני נוער, בית קהילה ,  מועצה דתית, בריכות שחייה, ,ס"מתנלרבות מוסדות חינוך עירוניים, 

 לרשות המסונף אחר משפטי גוף כל (. וכן  משפחתונים , מעונות יום, חוגים מפעיליבית הקשיש ,
 משתתפת שהרשות אדם או משפטי גוף או/ו   בו שליטה לרשות יש בו הבשמ הפועל אדם כל או/ו
 . תקציבוומעלה  25%שיעור ב

 . 1243800מג'דל שמס   : הרשות כתובת

 .28/2/2023 לתאריך עד 1/3/2022 מתאריך:   הביטוח תקופת

 א"כ שנה של נוספות תקופות ארבעל הביטוחים לחדש זכאית תהא הרשותבכפוף להסכמת הצדדים 
 ומדד הביטוח תקופת בתחילת הידוע המדד הוא הבסיס כשמדד בלבד למדד הצמדה בתוספת

 .ותקופה תקופה בכל הביטוח תקופת בסיום הידוע המדד יהיה ההתאמה

, הקודמת ההתקשרות תקופת לגבי המבטח עם המוסכמים התנאים כל יחולו החידוש בתקופות
 .הצדדים בהסכמת אחרת בכתב הוסכם אם אלא

 בהודעה ההתקשרות הפסקת על למבטח בכתב להודיע רשאית הרשות, התקשרות תקופת בכל
 לרשות בכתב יודיע, סיומה מועד לפני ההתקשרות להפסיק יבקש והמבטח היה. יום 30 של מוקדמת

 .ההתקשרות תקופת סיום מועד לפני יום 90 לפחות

 עד הקיימים בביטוחים תפגע לא ההתקשרות לסיום רצונו על המבטח של הודעה, ספק הסר למען
 .סיומם למועד

במידה וההודעה  .יחסי באופן ייעשה הפרמיה חישוב – המבוטח י"ע הביטוח ביטול של מקרה בכל
לאחר תשלום מלוא הפרמיות יושבו לרשות דמי הפרמיה היחסיים  רעל הפסקת הביטוח תימס

 יום ממסירת ההודעה לחברה או לסוכנות על ביטול הביטוח.  14העודפים בתוך 

 .  מ"מע יכללו הביטוח תגמולי והן הביטוח סכומי הן כן ועל מורשה עוסק איננה הרשות

 

 

_____________________________ __ 

 החתימה מורשי וחתימת המבטח תחותמ 
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 :נוספים תנאים

 :כנגד שיבוב זכות על מוותר הזוכה המציע

 .למבוטח הקשורות לעמותות או/ו למבוטח וקשורות שלובות, בנות חברות

 .רשות כבר או בשכירות המבוטח י"ע המוחזק רכוש של בעלים

 .מסחר בקשרי המבוטח עם הנמצאים גופים

 .הביטוח מקרה קרות לפני פיצוי מהם לתבוע זכותו על בכתב ויתר המבוטח אשר גופים

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא הוויתור כי בזאת מובהר

 הביטוח של מלאים נתונים, הדרישה ממועד יום 30 תוך, דרישתו י"עפ למבוטח יעביר המבטח
 :כדלקמן( L/R) ביטוחיות תוצאות, פרמיות ותשלומי מלאים תביעות נתוני, לרבות

 "כסה, שולם סכום, תלוי סכום, תביעה סוג, אירוע מועד, תובע שם

 הצמדה ללאתשלומים שווים אחת לחודש  8 -הביטוח עבור ההצעה הזוכה תשולם  ב פרמיית
הביטוח עו"ד ליועץ  amitzur5@hotmail.com "ל בדואבכתב  להפנות ניתן הבהרה שאלות. וריבית

 .12:00בשעה   19/1/2022ליום  עמיצור כחלון עד 

 .14:00בשעה  23/1/22תשובות הבהרה יפורסמו ויעלו באתר המועצה עד ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , רב בכבוד                                                                                                               

 דואלן אבו סאלח, ראש המועצה                                                                                    

 

 

 

 

______________________________ 

     החתימה מורשי וחתימת המבטחחותמת 
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 ניגוד עניינים –נספח                                                   

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 :כדלקמן הקובע( חדש נוסח) העיריות לפקודת( א' )א 122 סעיף 1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
לא  עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, על

או  ןבבן זוג, הורה,  -זה, "קרוב"  ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 בת, אח או אחות."

 
של נבחרי הציבור ברשויות   עניינים)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 
)ראה הגדרות  הוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מועצה או קרובו או תאגיד ש -מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

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

 (: המיותר את למחוק נא) בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .2

)מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  יש / איןבין חברי מועצת העירייה  2.1
 סוכן או שותף.

מהם חלק  , סוכנו או שותפו, שיש לאחד)מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו יש / אין 2.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –)מחק את המיותר( לי בן  יש/ אין 2.3

חבר הנהלה או  שהואשותפו,  )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או יש / אין 2.4
 נאמנים ללא בעלות או שליטה. בחברחבר 

יעוץ ו/או שירותים לראש העירייה  נתתי לא/  נתתיבהליך כלשהו ו/או  ייצגתי לא/  ייצגתי 2.5
 ו/או בני משפחתו ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים בעירייה ו/או חברות הבת.

 

היה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה ת .3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

 .אמת  הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .4
 

 לפקודת( 3')א 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .5
 התקשרות להתיר רשאית הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 ברוב העירייה מועצת לפיהן, העיריות

 .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת( א')א122 סעיף לפי

 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________               

   

                                                                                                                                                                               
 _____________________________ 

 החתימה מורשי וחתימת המבטח תחותמ                                                                                          
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 02/2022נוסח ערבות להשתתפות במכרז ביטוח מס' 
 

 לכבוד
 "(רשות"ה -)להלן  מועצה מקומית מג'דל שמס 

 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר  _____________________________

 
__________________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ לפי בקשת 

מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל 
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום  -מיקוד( )להלן 

"סכום הערבות"( שתדרשו מאת  -בלבד )להלן ₪(  ש"ח )במילים: חמישים אלף 50,000כולל של 
  2022 לשנת 02/2021מס'  דל שמס'מועצה מקומית מגהנערב בקשר להצעה למכרז ביטוחי 

 התאם למוסכם בהוראות ההסכם.וב
 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  

"המדד היסודי" לעניין ערבות  "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: -המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 
 .15.12.21שהתפרסם בתאריך  2021נובמבר זו יהא מדד חודש 

 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות 

 זו. 
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה אם יתברר כי המדד 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 

שעות מקבלת דרישתכם  48סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך 
, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל המועצהו/או גזבר  המועצההראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 
 .נערבמאת ה תחילה את סכום הערבות

 
דל 'מועצה מקומית מגהתשלום, כאמור לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון 

ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם שמס 
 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 
חר תאריך זה תהיה בטלה )כולל( בלבד ולא 31/12/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 

                                              
 בכבוד רב,                                                                                                                           

 
                                                                                                                     _______________ 

 
 
 

______________ וחותמת טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________
 הבנק.
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 מפרט הביטוחים

 

 ביטוח רכוש
 

 ור"אהרכוש :                                                                                          מיון         פרמיה כולל נ"ט 
 

 מבנים מכל סוג ותאור לרבות,
 סככות, צריפים, שערים וגדרות של מבנים

 מבני ספורט , בריכת שחייה , מוזיאון.
 
 

 ₪                    % _____      ___________ ₪  מיליון    120כ                                                        
 תכולה וציוד מכל סוג ותיאור

 בהימצאם במבנים או בסמוך להם.
 

 % _____      ___________ ₪                   ₪מיליון  7כ                                                               
 

 תשתיות מוניציפאליות לרבות,
 מקלטים, גדרות, שערים ומדרכות,

 גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים
 כבישים, שבילים, מגרשי משחקים וספורט, מתקני חוץ, 

 רים, לוחות פרסום,טלפון, תמרורים, רמזו ,עמודי חשמלרשת ו
 איסוף אשפה,  מכליגינות , גנים, תחנות הסעה,  

 מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של מים,
 ביוב, דלק, גז, חשמל ותקשורת מתקני תאורה,     

                                                        
 ₪       % _____      ___________ ₪ מיליון   7ע"ב נזק ראשון                                                כ 

 
 ₪  500,000  –הרחבת כל הסיכונים 

 הרחבת רכוש בהעברה  כולל גניבה /פריצה מרכב אף אם נשאר ללא השגחה 
 ____________ ₪                                                            ₪                                 200,000מוגבל ל  

 
 ₪                                                    ____________ ₪  500,000שוד ופריצה )נזק ראשון( מוגבל ל 

 
                                                                                                                                                 

 ₪  סה"כ                     ______________                                                                        
 

 השתתפויות עצמיות
 

 ₪  40,000 –מבנים ותכולה ותשתיות 
לאתר, אתר משמעו שטח ₪  200,000מקסימום ₪  20,000מנזק, מינימום  5%        –נזקי טבע 

 מטר ומרכזו יקבע ע"י המבוטח. 200מעגלי ברדיוס של 
 ולא יותר                                          ₪  30,000מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ  10%  -רעידת אדמה 

 ₪. 5,000,000מ                           
 ₪  20,000  -שוד או פריצה 

 ₪  20,000                -כה"ס 
                                               

                   

                                                                                                                        
                                                                                     _____________________________ 

 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                          
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בשינויים ובהרחבות   2016היקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח רכוש ביט  .1
 המפורטים להלן, ללא תוספת פרמיה .

 יסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית כל הרחבות הכ            
 הקבועה בפוליסה.            

 
 נזקי נוזלים והתבקעות  נוסף: הפוליסה אינה -   2.6.    בפרק " הסיכונים המבוטחים " סעיף 2     

 או ביוב ו/או מים /מכסה נזקים לצנרת עצמה )צנרת מכל סוג ותאור לרבות צנרת ניקוז ו            
 מוניציפאלית ו/או עירונית ו/או רגילה וסטנדרטית במבנה מכל סוג שהוא ( והוצאות             
 שאינו רכוש צד ג', שנפגע   חלקי צנרת ו/או נזקי כל רכוש מבוטח מכל סוג ותאור,  להחלפת            
 מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת לרבות הנוזלים עצמם, כאשר גורם הנזק אינו פגיעה             
 התבלות  חיצונית פתאומית ובלתי צפויה. למען הסר ספק יובהר כי נזקים לצנרת עקב            
 נם וחלודה ו/או נזקי בלאי ופגם טבעי אינם בבחינת פגיעה חיצונית ובלתי צפויה ועל כן אי            
 בהרחבות לפרק א' בתנאי הפוליסה לא  3.2מכוסים, וכי כיסוי כל הסיכונים על פי סעיף             
 יחול על כיסוי זה. מאידך יובהר כי אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש בקשר             
 לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה".            

  
 .  1.2.5) רכוש שאינו כלול בביטוח (  ס"ק   1.2.5בפרק א' " הגדרות" בסעיף   .  3    
 למקרה ולתקופה. ₪   200,000תבוטלנה המילים " צמחיה ובעלי חיים" עד לסך של            

 
 למען הסר ספק , מובהר בזאת כי הרכוש המבוטח כולל גם קווי תמסורת וחלוקה בכפוף   .  4    

 בפוליסה 4.5סעיף  ל           
 

 בפרק " הסיכונים המבוטחים " ) נזק בזדון ( בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים"    2.11סע'   .  5    
 בפוליסה :           
 
 מורחב לכסות נזק למבנה שנגרם תוך כדי פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.         
 וך כדי או עקב פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.מורחב לכסות נזק פיזי שנגרם לתכולה ת         
 
 ל"הרחבות"  )  הוצאות שחזור מסמכים/מידע  ( יכלול את עלות רכישה מחדש   3.11.4.  סע' . 6  
 תוכנות אחרות אשר הותאמו  לשימוש המבוטח, אשר ניזוקו ו/או  וו/אשל תוכנות  מדף/         
 ם  המבוטחים בפוליסה.אבדו כתוצאה  מאחד הסיכוני         
 
 פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות הדרושות להכנת תביעה, לרבות שכ"ט יועצים ומומחים   .7  
 על בסיס נזק ראשון ₪ ,  400,000שונים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו עד לסך        
 בפוליסה. 3.12בהתאם להרחבה         
 
 . הכיסוי הביטוחי לא יחול על קריסת מבנים ו/או חלקי מבנים שאינם בנויים בניה מאסיבית 8   
 ו/או קריסת מערכות )מים, חשמל, ביוב( וקירות תומכים לסוגיהם אלא כתוצאה מאירוע         
 תאונתי חיצוני בלבד.        
 
 ₪ .   30,000,000סכום הביטוח המקסימאלי לאתר אחד   .9   
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   _____________________________
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 
 שם המבוטח :

 
 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז .

 
 חבות המבוטח: 

 
ל המבוטח עפ"י כל דין כרשות מקומית , על כל עיסוקיה, פעולותיה ותפקידיה החוקית ש וחבות

המבוצעים על ידה במישרין ו/או בעקיפין , על ידי עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות ע"י מתנדבים 
מתחלפים וקבועים, ו/או עובדי שירות לתועלת הציבור המועסקים על ידה. לרבות עיסוקים 

 טיים אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" במכרז. ופעילויות של גופים משפ
 

 תחום טריטוריאלי :
 

הכיסוי חל בקשר עם כל רכושו של המבוטח, בין אם בבעלותו ובין אם באחריותו, וכל פעילויותיו 
של המבוטח בכל שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של 

 צה"ל.
 

 :    היקף הכיסוי
 

 לביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 2016בסיס פוליסת ביט על 
 

 הרחבות לפוליסה: 
 

   למען הסר ספק , עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות, שיפוץ, בניה, .  1
 אחזקה, פיתוח , גינון וכד'.     

 
יה והדרכת למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על כל פעילות תרבותית, חוגים, בריכות שחי .2

 שחייה, חדר כושר, מטווח , צעדות, אירועים ומופעים  המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.
 

לפרק " סייגים לחבות המבטח "  בפוליסת ביט,  לא יחול על ציוד  3.2.3למען הסר ספק, סע'  .3
מכני הנדסי  לסוגיו אשר אינו חייב  בביטוח חובה עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק 

 ₪. 1,000,000לת"ד. עד לסך הפ
 

  3.2.4אם בתחום הרשות המקומית נמצא חוף ים, אגם ו/או מקווה מים גדול אחר, אזי חריג  .4
לפוליסת ביט ) חבות בגין... כלי שיט מנועי ( לא יחול על שימוש בסירות הצלה ובתנאי שאין 

 חובה לבטחם בביטוח צד שלישי עפ"י תקנות הנמלים ) בטיחות בשיט (.
       

למען הסר ספק, הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי למעט  .5
 בגין עובדים שהמבוטח חייב בגינם תשלום דמי ביטוח לאומי 

 
 

 .ש"ח 8,000,000גבול אחריות לאירוע ולתקופת הביטוח 
 
 

        ₪        40,000  –לאירוע השתתפות עצמית 
 
 
 

 ____ש"ח_____________   -פרמיה                                                                                           
 
 
 
 

_____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה
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 ביטוח חבות מעבידים
 
 

 שם המבוטח :
 

 . כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז
 

 עסקו של המבוטח:
 

רשות מקומית על כל עיסוקיה, פעילותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותיאור המבוצעים, בין 
במישרין ובין בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה , לרבות עיסוקים ופעילויות של גופים 

 משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" שבמכרז.
 

 חים:העובדים המבוט
 

 כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.
 

 תחום טריטוריאלי :
 

שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל. בעת שהיית 
 עובדי המבוטח בהם לצורכי עבודתם.

 
 שכר עבודה משוער:

 
שכר עבודה שנתי כולל משוער ) אין לעשות התאמות במהלך תקופת המכרז ללא אישור הרשות ( 

 ₪.מיליון  14.5כ לתקופת הביטוח 
 

 גבולות האחריות:
 

 למקרה ולתקופת הביטוח .₪   20,000,000
 

 השתתפות עצמית: 
 

 לנפגע₪   20,000 –לאירוע. מחלות מקצוע ₪  10,000
 

 היקף הכיסוי :   
 

 לביטוח אחריות מעבידים. 2016בסיס פוליסת ביט על 
 

 התעריף:
 

______ % 
 

 חישוב הפרמיה: 
 

 % _____   =                         ________________ ₪   X₪  ______________ )שכר עבודה ( 
 

                                                                
 סה"כ             ________________ש"ח                                                                                        

 
 

 
_____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה
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 אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות ) עם הרחבה לחבות מוצר (
 

 מבוטח :שם ה
 

בגין כל אחד מבעלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם  כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז
 עובדי המבוטח, בגין מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

 
 העיסוקים המבוטחים:

 
 אחריות מקצועית:

 
מבוטח ו/או פועלים חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים המועסקים ע"י ה

 מטעמו כדלקמן:
 

עורכי דין, רואי חשבון, פקחים, אדריכלים, גזברים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מדבירים, 
 חשמלאים, וטרינרים , ממונה על הבטיחות, תברואנים .

 
 עובדים אחרים המפעילים ידע  מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י דין.

 
לכסות גם אחריות שילוחית ו/או ישירה בגין עבודתם של נותני שירותים הפוליסה מורחבת 

 מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות.
 

 חבות המוצר:
 

חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעילות ייצור, תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה 
, לרבות מזון ומשקה  1981 –של המוצרים  כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א 

 .ולרבות מים
 

 תחום טריטוריאלי :
 

 שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל. 
 

  31.1.201         תאריך רטרואקטיבי:
 

 היקף הכיסוי:
 

                               כפוף  2018בהתאם לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית כלל מהדורת   –אחריות מקצועית 
    :לשינויים המפורטים להלן

 
 

 בתוקף -הוצאת דיבה או לשון הרע או פגיעה בפרטיות "    - 4.1" הרחבה  .1

 בתוקף -" אי יושר"   - 4.4הרחבה   .2

 בתוקף –"אובדן מסמכים"   - 4.6הרחבה   .3

 חודשים. 12" תקופת גילוי" בתוקף עד  -  4.2הרחבה  .4

למקרה ₪  500,000הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים עד לסך  הפוליסה מכסה .5
 של פוליסת אחריות כלפי צד שלישי.  2016ותקופה בהתאם לתנאי ההרחבה בנוסח ביט 

 
 
 

                                                                                          _____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                          
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לביטוח אחריות בפוליסה  3.22הפוליסה כוללת סיכון בגין זיהום תאונתי בהתאם לסעיף  .6
 .2018 מקצועית כלל מהדורת

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח , ישירה ושילוחית, בגין  .7
מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של רופאים, אחיות, חובשים ועובדי רפואה 

 אחרים במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות.
ים של מדינת הרחבה זו אינה חלה על פעילות בתי חולים, קופות חולים, מוסדות רפואי

 אחריותם המקצועית של הרופאים". כן אתישראל ו

אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם הפוליסה מכסה  .8
 .מכל סוג שהוא

למעט אם  יוכח כי הרשות נקטה בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה כלפי החייבים 
 סמכות הרשות בכללברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם ב

אובדן שימוש, עיכוב ואי עמידה בלוח הזמנים הפוליסה מכסה נזקים כספיים עקב  .9
 .מתמשכים ם פרוצדוראלייםיהנובעים מהליכ

 

 אחריות המוצר  2016בהתאם לפוליסת ביט  – חבות המוצר
 

 גבול אחריות מקצועית 
 

 ₪ 30,000 –השתתפות עצמית  -₪  4,000,000גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח   
 

                                                                
 סה"כ                     ______________ש"ח

 
 
 

 גבול אחריות חבות מוצר
 

 ש"ח 20,000 –השתתפות עצמית  -₪  2,000,000גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח   
 

                                                                
 סה"כ                     ______________ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          _____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                          
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 כל הסיכונים –ביטוח כספים 

 
 שם המבוטח :

 
 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.

 
 מקום המצא הכספים:

 
ומוסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים, או שמתקיימת משרדי המבוטח,  מוסדות חינוך 

 בהם פעילות המקומית.
 

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי ע"י עובדי המבוטח ו/או שליחים מטעמו ו/או 
 חברות להעברת כספים המועסקות ע"י המבוטח.

 
 תחום טריטוריאלי :

 
 ים בשליטה ביטחונית של צה"ל. שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכלל

 
 סכום הביטוח: 

 
 ש"ח על בסיס נזק ראשון. 100,000

 
 היקף הכיסוי : 

 
כפוף                                  2016מהדורת  -כספים  -כל הסיכונים  -בהתאם לנוסח פוליסת ביט 
 לשינויים המפורטים להלן:

 
מחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת הכיסוי יכלול מקרה של זיוף חלקי או מלא של ה

 מבוטל. –לפרק חריגים בפוליסת ביט  2.10התמורה.  סע' 
 

 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.
 

הביטוח מורחב לכסות גניבת כספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור ע"י השגה שלא כדין 
תאם ו/או ע"י שימוש בקוד , אף ללא סימני פריצה ו/או שימוש ע"י מי שאינו מורשה במפתח מו

 ואלימות הגלויים לעין.
 

 השתתפות עצמית:
 

 ש"ח לכל מקרה ביטוח.  2,000
 

 התעריף : % ______
 
 
  

                                                                
 ______________ש"ח____סה"כ      

 
 
 
 

____________________________ 
                                 

 חותמת המבוטח וחתימת מורשי החתימה
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 שיורי לביטוח אש מורחב ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני
 

 שם המבוטח:
 

 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.
 

 הציוד המבוטח:
 

אוויר, לוחות חשמל ולוחות פיקוד ובקרה. גנראטורים, מערכות חשמל וכוח, מערכות מיזוג 
 טורבינות, טרנספורמטורים, ציוד בריכה ומרכזי ספורט וכד'.

 מחשבים, מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.
 

 סכום הביטוח: 
 

 ש"ח לשבר מכני. 1,500,000
 לציוד אלקטרוני.₪  1,500,000

 שחזור מידע. -₪  500,000
 

 היקף הכיסוי : 
 

כפוף                                  2016מהדורות  -מכונות )שבר מכני( וביטוח ציוד אלקטרוני  –אם לנוסח פוליסת ביט בהת
 לשינויים המפורטים להלן:

 
 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה, ושחזור נתונים ותוכנות מידע .

 
 השתתפות עצמית לשבר מכני ולציוד אלקטרוני:

 
 ש"ח לכל מקרה ביטוח. 5,000

 ש"ח למחשב נייד למקרה ביטוח. 750
 
 

 התעריף : % ______
 
 
 
  

 
 

 סה"כ                     ______________ש"ח
 
 
 
 

 
                                                                                        ____________________________ 

 
 חותמת המבוטח וחתימת מורשי החתימה                                                                   

 


