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 לשיקום האסיר הרשות 

 ת שרותי ביטוח רכוש וחבויות ספקלא מכרז

 טבלת ריכוז תאריכים 
 

 התאריכים  הפעילות 

  פנייה אל המבטחים 

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת  
 המציעים 

20.4.2021 

תאריך אחרון למענה  הרשות  לשאלות  
 הבהרה  

24.4.2021 

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת  
 המכרזים במשרדי הרשות

3.5.2021 

  

 

 תפורסם באתר הרשות.  הרשות תהיה רשאית לשנות את התאריכים והודעה על כך 

באחריות המעוניינים להשתתף במכרז להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של הרשות לגבי  

הבהרות   או  הודעות  או  שינויים  או  עדכונים,  או  מועדים,  הבהרה(  דחיות  שאלות  )לרבות 

שיחולו במסגרת המכרז. המעוניינים להשתתף במכרז לא ישמעו כל טענה הנוגעת לאי ידיעה  

 כאמור.  הרשותטרנט של  על מידע שפורסם באתר האינ

 

 ט.ל.ח 
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 1נספח 

 

 הרשות לשיקום האסיר 

 

 . וחבויותציוד אלקטרוני לאספקת שרותי ביטוח רכוש,    001/2021מכרז פומבי מס'  

 

 

 פניה למציעים 
 

 כללי   .1
( פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט  "  המזמיןאו "  "הרשות)להלן: "   הרשות לשיקום האסיר .1.2

   .31.5.2022ועד ליום   01.6.2021 לתקופה שמיום"( השירות)להלן: "במכרז זה 

 שעונים על כלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.  ,רשאים להגיש הצעות מציעים .1.3

 : הגדרות .1.4

האסיר,  -  "המזמין"  לשיקום  "ה  הרשות  גם    "המבוטחים"   ,"המבוטח"  ,"רשותיקרא 

   ."התאגיד"

    ."ת /יקרא גם  "האחראי .7נציג מטעם התאגיד כפי ההגדרה בסעיף   -"  הרשות"נציג  

 חברת ביטוח, סוכן ביטוח.   –"משתתף במכרז" 

 .סוכן ביטוח, סוכנת ביטוח, סוכנות ביטוח –"סוכן ביטוח" 

 חברת ביטוח.  –"המציע" 

 המציע שהצעתו תזכה במכרז.    -"המבטח"  /"הזוכה"    /"חברת הביטוח" 

 . 8יף נציג מטעם "המציע" כהגדרתו בסע  -הביטוח" "נציג חברת 

מבוטח על פי    רכוש בבעלות או בחזקת או בשימוש או באחריות מי שיהיה   –"  הרשות"רכוש  

 .מכרז זה

או פועלים    על ידי התאגידמועסקים     - "סטודנטים"  "עובדים מושאלים" "עובדים" "מתנדבים"  

 רשות. במסגרת ה

תקף במועד האחרון להגשת ההצעה  חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון    ההצעה תהיה מטעם .1.5

בענפי הביטוח אליהם משתייכים    , לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל 

 .הביטוחים המפורטים במכרז זה

באמצעות   .1.6 או  ישיר  באופן  ביטוח  להגיש חברת  יכולה  ביטוחאת ההצעה  תקף  רישיון  בעל    סוכן 

בענפי    ,על במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראלופ חרון להגשת ההצעה לבמועד הא

  הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

. היה  בלבדאחד    תיוצג על ידי סוכן ביטוח  חברת הביטוח המגישה הצעה באמצעות סוכן ביטוח .1.7

ההצעה להיפסל והכל,    עלולה,  או בשם של מספר סוכנים  אחד מסוכן  באמצעות יותר    הצעה    ותוגש 
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המזמין של  והחלטתו  דעתו  שיקול  סוכן  לפי  לבחור  רשאי  יהיה  המזמין  ספק  הסר  למען  מבין  . 

היה וחברת הביטוח תחליט שסוכן ביטוח  מייצג    .ללא צורך לנמק נימוק כלשהוההצעות שהוגשו  

 . הרשום בכל מקום במכרז זהאותה, יחולו כל ההוראות לגבי סוכן ביטוח, כפי 

 הוא סוכן ביטוח יהא עליו להמציא, ביחד עם הצעתו:מגיש ההצעה אם  .1.8

 . צגהיהוא מורשה לירק  אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי   .1.8.1

לגופים ומוסדות אחרים הקשורים אל התאגיד במתן שירותים  הצהרה בדבר העדר קירבה    .1.8.2

 למכרז.    5נספח   בנוסחו/או זיקה לפעילותו 

בלבד.ביטוח  סוכן   .1.9 ביטוח אחת  בשם חברת  להגיש הצעה  יותר    רשאי  בשם  הצעות  הגיש הסוכן 

 מחברה אחת, תיפסלנה כל ההצעות שהוגשו על ידו. 

כלשהו.  ואין לשנות או להוסיף מלל    דפים כלשהם. אין להוסיף  אין להגיש הצעה חלקית  במכרז זה .1.10

 . מזמין, עלולה הצעתו להיפסל והכל לפי שיקול דעתו והחלטתו של המציע אשר יעשה כן

  המזמין ,  כן  כמו.  ההתקשרות  לביצוע  המזמין  של  כלשהי  התחייבות  משום  זה  במכרז  לראות  אין .1.11

 חדש   מכרז  לפרסם  או,  חלקו  את  או,  המכרז   את  לבטל,  הבלעדי  דעתו   שיקול  לפי  רשאי  יהא

 .  דעתו שיקול פי  על  הכול,  הצעות  להציע הזמנה או, בחלקו או, בשלמותו

במסמכי   .1.12 לנדרש  בהתאם  הצעתו  את  ולהגיש  ההנחיות  את  בעיון  לקרוא  מהמצעים  אחד  כל  על 

 המכרז.

לזכר   .1.13 הכוונה  זכר  בלשון  כלשהו  גורם  מוזכר  בו  המכרז,  מסמכי  וביתר  זה  במסמך  מקום  בכל 

ולנקבה, ולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהו בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן, כך גם 

 יהיה לגבי יחיד או רבים , אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

יערך סבב תמחור נוסף בין המגישים את המחיר הזהה. התמחור    ,אם תוגשנה הצעות במחיר זהה .1.14

 וככל שהזמן יאפשר זאת. חליט,י  מזמיןהנוסף יערך בהליך כפי שה

כפי   .1.15 מבטח  לקבוע  המזמין  רשאי  יהיה  זהות,  הצעות  תהיינה  עדיין  הנוסף  התמחור  לאחר  אם 

 שיחליט מבלי שיהיה צורך לנמק נימוק כלשהו. 

, יהיה רשאי ) אך לא חייב ( המזמין או מי מטעמו לבצע הליך  אם תפסלנה כל ההצעות שתוגשנה .1.16

המזמין והכל על פי קביעת המזמין או מי מטעמו וללא צורך לנמק נימוק  להסדרת ביטוח מיטיב עם  

 כלשהו. 
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 כללי  מידע .2

ידי המציעים לצורך הגשת הצעת מחיר ולא יהווה  המידע המוצג להלן הינו לצורך קבלת רושם כללי על  2.1

    .2021 אפריל נכון לחודש, והוא עובדה מהותית לעניין חוזה הביטוח

התאגיד מטפל באסירים  .  ממשלתי על פי החוק לשיקום האסיר  הרשות לשיקום האסיר הנו תאגיד   2.2

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, סטודנטים    משוחררים באמצעות מערכת עובדים הכוללת בין השאר

מגורים לאסירים משוחררים באמצעות מערכת הוסטלים שרובם    הרשות מסדירה  ומתנדבים. בנוסף  

הביטוח יחול על    הוסטלים.  7מגורים בשכירות או בבעלות. נכון להיום הרשות מפעילה    ירותלמעשה ד

יחליפו את המקומות להלן    בתנאי המכרזכמפורט  המקומות   ועל מקומות שבמהלך תקופת הביטוח 

 שלא יחול שינוי בסיכון והרשות מתחייבת לעדכן בהקדם אודות החילוף. ובתנאי 

 אתרים: 2.3

מס'  רחוב שם אתר 
 בית 

מס' 
 קומה עיר  דירה 

מתוך 
קומות 
 בבניין 

  -מטה
משרד  
 ראשי  

  3 2 ירושלים    24 כנפי נשרים  

מרחב  
  3 1 ירושלים    24 כנפי נשרים   ירושלים 

מחוז תל  
 אביב 

שארית  
תל אביב     35 ישראל 

 5  1 יפו 

מחוז תל  
אביב  
 נוסף 

שארית  
תל אביב     37 ישראל  

  5 2 יפו 

מחוז  
  3 2 חיפה    271 ההסתדרות  צפון 

משרדי  
מרחב  
 השרון 

  5  3 נתניה    14 המלאכה 

משרדי  
מרחב  
 שפלה 

 4 2 רמלה    21 היצירה 

מחוז  
באר     2 נסקי יל סמ דרום 

  פרטי  שבע

 מרחב
 5 3 אשקלון    99 צה"ל  לכיש 

מרחב  
    פרטי כרמיאל    10 הנפח   גליל  

מרחב   
 העמקים 

 שדרות
 מעלה 
  יצחק

 נוף   2 
 2   2 הגליל 
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הוסטל  
   פרטי   ירושלים    14 אורי בר און  ירושלים 

מרכז  
  - יום 
 נוער 

תל אביב     8 זיגלבוים 
   פרטי   יפו 

הוסטל  
הפרח   מפתחות     פרטי   ראשל"צ    102 

הוסטל  
   פרטי   אזור    32 השלום  נשים 

הוסטל  
  -נוער 
 חיפה 

  פרטי  חיפה  1 5 גדעון 

הוסטל  
  -נוער 
 חיפה 

 2 1 חיפה  2 5 גדעון 

הוסטל  
  -נוער 

 ירושלים 
 2 פרטי  ירושלים    5 ים המלח  

- הוסטל
  -נוער 
 דרום 

חבצלת  
באר     59 הנגב 

   פרטי   שבע

 
דירת  
מעבר  
 נשים 

 
 משה שרת 

 
63 

 
 

 חולון 
 

3 
 

       

סטודנטים לעבודה סוציאלית ומתנדבים העוסקים   50עובדים קבועים.  180 -המזמין מעסיק כ 2.1

 מתנדבים אינם מקבלים שכר .  הבעבודות שונות בהתאם לצרי המזמין. הסטודנטים ו 

  /https://www.pra.co.il המזמין באתר ברשת האינטרנט נמצא   וופעילות מזמיןנוסף אודות ה מידע

 תקופת ההתקשרות 3

 .( חודשים12על חוזה התקשרות לתקופה של שנים עשר ) ,חתום עם המבטח הזוכהי המזמין  3.1

בתקופת  חודשים.  60לשנה נוספת ועד לסה"כ    על פי בקשת המזמין תקופת ההתקשרות תוארך כל פעם   3.2

. הארכת תקופת ההתקשרות  , בשינויים המתחייביםחוזהההארכה ימשיכו לחול כל הוראות המכרז וה 

  יתחדש   החוזה   .) תביעות משולמות (  לשנת ביטוח  65%תביעות שלא יעלה על שיעור של    ביחסמותנת  

 . יחודש  לא  שהחוזה   כך  על  טרם סיום התקופה,  יום  שלושיםעד    יודיע מראש,    לא  מזמיןה במידה ו  , וימאל

בכתב  חוזה לידי סיום בהודעה  את הרשאי להביא    מזמין העוד יובהר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי   3.3

כל טענה ו/או תביעה בגין    לחברת הביטוח , ולא תהא  באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או מכתב רשום

את הפרמיה היחסית )פרורטה( שנותרה להמשך  חברת הביטוח  חזיר  תבמקרה שכזה    ההפסקה האמורה.

 . תקופת הביטוח

 תקוף ההצעה 4

https://www.pra.co.il/
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 . .2021730. וםלמכרז יישארו בתוקף עד לי ההצעות   4.1

 תנאי סף  5

 : רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר 5.1

כחוק בישראל  התאגיד  המציע הינו   .א לגבי תאגידים מסוגו( בכפוף  רשום  )במרשם המתנהל 

 להבהרות להלן: 

לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא תותר השתתפותם במכרז  .ב

 תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה. של 

 גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.  .ג

ע"י ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת ע"י שתי ישויות    תוגשהצעת המשתתף   5.2

וכל המסמכים הנדרשים במכרז,    , דהנדרש מהמציע יהיה של המציע בלב. הניסיון  או יותר  משפטיות 

 . יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, ולא על שם נושאי משרה ו/או חברות הקשורות אליו

כללי   5.3 בביטוח  פרמיה  בהיקף  הפחות  לכל  לקוחות  לשלושה  ביטוח  שירותי  במתן  ניסיון  בעל  המציע 

. להוכחת עמידתו  ₪2018.2019.2020 לכל שנה, בשנים    400,000 -)אלמנטרי( ללא רכב קסקו וחובה של  

 .  6של המציע בתנאי זה יש לצרף תצהיר חתום על ידי עו"ד, כנדרש בנספח 

על המציע לצרף להצעתו צילום רישיון המציע המעיד כי למציע יש רישיון מבטח ישראלי מאת המפקח   5.4

 וח הבאים: על הביטוח, תקף ליום הגשת ההצעה, בכל אחד מענפי הביט

 ביטוח מקיף דירות ובתי עסק. .א

 אחריות כלפי צד ג'.  .ב

 אחריות מעבידים.  .ג

 הנדסי.  .ד

 אבדן רכוש )אש מורחב(.  .ה

הוכחה כי למציע רישיון כמפורט לעיל, תינתן באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או העתקים מאומתים   5.5

 של הרישיונות לשנים הרלוונטיות. 

 ן להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרו  5.6

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,   5.7

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש   5.8

דקלרטיביים, ר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים  , לאחהמציעיםממכל אחד  

 . בכל הקשור לניסיונו וליכולתו של המציע

 עהמסמכים נוספים שיצורפו להצ 6
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מסמכי המכרז כשהם חתומים לרבות מענה לשאלות ההבהרה )אם תהיינה כאלו(. יש לחתום על כל   6.1

מסמכי המכרז והחוזה בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. על טופס הגשת ההצעה  

)נספח  2)נספח   )נספח  3(, טופס הצעת המחיר  ( יחתמו גם מורשי החתימה  4( ובסוף חוזה התקשרות 

 מציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.  מטעם ה

גופים   6.2 עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  המעיד  מורשה,  שומה  מפקיד  אישור 

 . 1976  -ציבוריים התשל"ו

אישור רו"ח / עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה המוסמכים להתחייב בשם התאגיד ודוגמאות   6.3

 (.8חתימה מטעם המציע )נספח  

ת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, בהתאם לאמור  פרק  רשימ 6.4

 זה.  

אל   6.5 הקשורים  אחרים  ומוסדות  לגופים  קירבה  העדר  על  זיקה    המזמיןתצהיר  ו/או  שירותים  במתן 

 תצהיר זה יוגש על ידי סוכן הביטוח בלבד. .(5 לפעילותו  )נספח

 הצעת המחיר  .5

( ובו פירוט הפרמיות  3 נספחהצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס הצעת המחיר ) המציע יגיש   .5.1

 הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד. המחיר יתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז.  

הנקוב  .5.2 הפרמיות  כלל    יםמחירי  את  יהוו  זה,  מסמך  על  בהתבסס  המציע  ע"י  שתוגש  בהצעה 

כל    מזמין ור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על ידי ההתשלומים להם זכאי המציע עב

 תשלום נוסף בגין הוצאות אחרות כלשהן. 

 מהות השירות .6

 שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה. מזמיןספק ל ת חברת הביטוח  .6.1

 .10יהיה לפי הרשום בנספח  , ומפרטיםנוסח הביטוח, תנאים   .6.2

כל הרשום בכל מקום במכרז זה, יהוו חלק  , ביחד עם  10בנספח    ומפרטיםנוסח הביטוח, תנאים   .6.3

 רז. לבין המציע אשר יזכה במכ מזמין בין ה) פוליסה (  בלתי נפרד מחוזה לביטוח

 

 מזמין נציג ה .7

מר רוני  "האחראי"( לכל עניין הקשור למכרז זה הוא   –הנציג מטעם  הרשות  ) להלן: "נציג  הרשות  "  

  . roni-d@pra.gov.il  מנהל בנא"מ, רכש ומערכות מידעדהאן , 

 נציג חברת הביטוח   .8

יהיה איש הקשר בין חברת    , אשר"נציג חברת הביטוח"( נציג )להלן:  העמיד מטעמ תחברת הביטוח   .8.1

 בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/החוזה.  מזמין הביטוח לבין נציג ה
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חברת הביטוח   ה או סוכן ביטוח. במידה ובחר האחד מעובדי  הלהציע כנציג ת חברת הביטוח רשאי .8.2

 עליו לעמוד בדרישות הבאות:   ,סוכן ביטוח שהנציג יהיה

סוכן הביטוח הנו בעל רישיון סוכן ביטוח בתחום הביטוח הכללי מאת משרד האוצר   .8.2.1

 בענפי הביטוח: של מדינת ישראל, תקף ליום הגשת ההצעה

 ביטוח מקיף דירות ובתי עסק. .8.2.2

 ג'. אחריות כלפי צד  .8.2.3

 אחריות מעבידים.  .8.2.4

 הנדסי.  .8.2.5

 אבדן רכוש )אש מורחב(.  .8.2.6

 ציבוריים / עיריות /מועצות / משרדי ממשלה  גופים   3סוכן הביטוח הנו בעל ניסיון של לכל הפחות בביטוח 

 . 2018.2019.2020 בשנים  

 .  7הוכחת ניסיון זה יצרף הסוכן את נספח   , .8.3

 הביטוח שבמסגרת מכרז זה. הנציג ייצג את חברת הביטוח בכל פוליסות  .8.4

  , בשעות העבודה המקובלות בכל ימות השנה ולמעט מזמין נציג חברת הביטוח יהיה זמין לפניות ה  .8.5

 בימי מנוחה רשמיים של מדינת ישראל. 

עקב פגיעות ונזקים שנגרמו עלי    מזמין נציג חברת הביטוח יטפל מטעם התאגיד בנזקים לרכוש ה .8.6

מבלי לגרוע מכלליות    .מזמיןולרבות פגיעה על ידי כלי רכב ברכוש ה  מזמיןידי צד שלישי לרכוש ה 

  , . למען הסר ספק מזמיןסוכן הביטוח יפעל אל מול המבטחים של הפוגע בכדי שישפו את ה  ,סעיף זה

 תשלום נוסף כלשהו. ישלם לא   מזמיןוה ,השרות על פי סעיף זה נכלל בעלות הביטוח

 (. יסוכן הביטוח מעסיק/ים לפחות שלושה עובדים בתחום הביטוח הכללי ) האלמנטר .8.7

את החלפתו.    , לרבות מיד עם מינוי הנציג הראשוןהא רשאי לדרוש מחברת הביטוח בכל עתי  מזמין ה

נציג חדש   תחברת הביטוח מתחייב מיום דרישת    להעמיד  ימים  יותר מחודש  ולא  זמן סביר  תוך 

חייב לנמק דרישה זו.  אינו    מזמין . ה מזמין. הנציג החדש יתחיל בתפקידו רק לאחר אישור ה מזמיןה

לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת    תהיה זכאיתחברת הביטוח לא  

 .כאמור מזמיןירותים לבמתן הש  הנציגשל העסקתו 

 

 שאלות והבהרות .9

את   .9.1 ולבדוק  ללמוד  נדרש  מציע  זה  כל  מכרז  מסמכי  תנאי  כל  נספחי ועל  המפרטו,  ושאר    ים, 

 המסמכים המצורפים בזאת. 

רוני  מר  אל    ,   באמצעות דואר אלקטרונילפנות    אפשר ,      12:00בשעה    20.4.2021שלישי  עד ליום   .9.2

  , או  ,         roni-d@pra.gov.ilדהאן  במכרז  הקשורה  שאלה  או  להבהרה  בקשה  כל  ולהעלות 
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לניהול  שתבוא בעקבותיו.    בהתקשרות יועצים  יש לשלוח לשחר  העתק מקובץ שאלות ההבהרה 

  shimon2525@gmail.comסיכונים בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני 

כתובת  ,  חברת הביטוחשם  ,  הפרטי ושם משפחתו  על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו .9.3

 נייח, מספר טלפון נייד.  טלפון מייל, מספר 

מענה לשאלות ההברה יתפרסם באתר הרשות במרשתת ) רשת האינטרנט (. על המשתתפים  במכרז   .9.4

לשאלות באתר כאמור. אין הרשות אחראית למצב שבו מציע לא עקב    יהיה לעקוב אחר המענה 

 אחר הפרסום של שאלות ההברה באתר הרשות. 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לחתום עליהן ולצרפן למסמכי  שאלות ותשובות ההבהרה יהוו חלק   .9.5

 ההגשה.  

,  בעמודה הימנית ירשם מספר השאלה  :טורים  4יוגשו בקובץ וורד שבו טבלה ובה   שאלות ההבהרה   .9.6

השאלה/בקשה/הבהרה תירשם  מימין  השנייה  מספר  , בעמודה  ירשם  מימין  השלישית    בעמודה 

  המזמין רשום י. העמודה הרביעית תישאר ריקה ובה מתייחסת השאלהשלגביו סעיף ומספר עמוד 

באחריות    .מזמיןה  של  האינטרנט  באתר  יפורסמושאלות ההבהרה יחד עם התשובות  .  את התשובות

 . המציע לצרף את מסמך ההבהרות למסמכי הצעתו, כאשר הינו חתום על ידו

 הגשת ההצעות  .10

  ( )מקור והעתקאת ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני עותקים   .10.1

מס'    פומבי  מכרז  ייכתב  שעליה  כלשהם,  זיהוי  סימני  עליה  תישא  שלא  סגורה,  מעטפה  בתוך 

   לשיקום האסיר.לרשות   וחבויות  ציוד אלקטרוני רכוש,  לאספקת שרותי ביטוח  001/2021

סימון   .10.2 על  להקפיד  של  יש  העותק  המעטפה  וסימון  "מקור"  במילה  ההצעה  של  המקורי  העותק 

 העתק".  "הנוסף במילה  

 . קומה ב' ירושלים 24הממוקמת ברחוב כנפי הנשרים   את המעטפות יש לשלשל לתיבת המכרזים .10.3

 . 14:00עד השעה   3.5.2021שני  לא יאוחר מיום ההצעות יוכנסו לתיבת המכרזים  .10.4

) אפשר על ידי שליח אך האחריות לביצוע השליחות היא של    במסירה ידנית  מזמיןההצעות יוגשו ל .10.5

 בנימוק כלשהו. רשאי לשנות את המועד להגשה ללא צורך מזמיןה  .המציע בלבד(

לעיל   .10.6 הנקובים  ובשעה  במועד  בתיבת המכרזים  שיקבע  מעטפה שלא תימצא  מועד חדש  בכל  או 

 לא תובא בחשבון. ,  מזמיןה

 בנוסף למסמכי ההגשה, יצרף המציע להצעתו דיסק און קי שבו תימצא הצעתו בקובץ פי די אף.  .10.7

קבלת  אישור  על מסירת ההצעה. יש להקפיד על  בכתב  מסירת הצעתו יבקש המציע אישור  בעת   .10.8

 זה.

והחוזה ייחתם על ידי  )לרבות מענה על שאלת הבהרה באם תהינה כאלו(   כל עמוד במסמכי המכרז   .10.9

 המציע ברשאי תיבות.   

mailto:shimon2525@gmail.com
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חוזה    –  4  ונספחטופס הצעת המחיר    -3  נספח  ,טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח  –  2  נספח .10.10

 המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. חתימה מטעם המורשי   על ידי ; יחתמו גם התקשרות

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה במסמכי   .10.11

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  

א נכתב כלל והוא אף עלול לגרום  דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו ל

שינויים    יראה הדבר כאילוחליט לקבל את הצעת המציע  י המזמין  לפסילתה של ההצעה. במידה ו

יהיה רשאי לפסול הצעה שלא תוגש כאמור    מזמיןמובהר ומודגש בזאת כי ה  אלו לא נעשו כלל.

 המזמין. בסעיף זה והכל כפי שיקול דעתו הבלעדי של 

תחשב בהצעות של אותו מציע שהוגשו  ילא    מזמיןהמודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד.   .10.12

 בשמות שונים.  

 הצעותהערכת  .11

 מחיר.  100%  בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .11.1

 הבחינה תעשה בשני שלבים:  .11.2

כל הצעה תיבדק למול הדרישות    -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(     -  שלב א' .11.2.1

 . הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל. במכרזהמפורטות 

 . ""טופס הגשת הצעת המחיר 3  בנספחבדיקת הצעת המחיר הרשומה   -שלב ב'   .11.2.2

שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה    מזמין ה .11.3

, לרבות  המזמיןו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של  

 יחליט כי אין אף מציע שמתאים לבצע את השירות הנדרש על פי מכרז זה.    שהמזמיןבמקרה 

את המכרז או שלא לבצע את החוזה כולו או חלקו ו/או לא לחתום על    לבטל  מזמיןאם יחליט ה .11.4

כלפי   שהוא  סוג  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים  תהיה  לא  החוזה, 

 . מזמיןה

במידה    מזמיןה .11.5 שהיא,  הצעה  באיזו  פורמאליים  בפגמים  להתחשב  לא  הזכות  את  לעצמו  שומר 

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.   מזמיןשוויתור כזה לא יגרום נזק ל 

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל השירות    מזמיןה .11.6

, אפילו אם זו איננה ההצעה הזולה  וככדאית ביותר בשבילו  נשוא המכרז לבעל ההצעה הנראית ל 

 ביותר. 

 : התאגיד רשאי לפסול .11.7

 .ש במכרז זההצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדר .11.7.1

 . או בלתי מוצלח עמו/הצעה של מציע שבעבר היה לו ניסיון שלילי ו .11.7.2

 .  או המלצות שליליות/הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו .11.7.3
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 שינויים והסתייגויות  .12

שיצורפו   .12.1 המכרז  ממסמכי  אחר  מסמך  בכל  או  הפוליסות  ברשימת  כלשהם  שינויים  לערוך  אין 

חדש   מלל  הוספת  כל  שתוגש.  כל  להצעה  או  המכרז  במסמכי  שיעשה  שינוי  ו/או  מחיקה  ו/או 

הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא  

יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של  

חליט לקבל את הצעת המציע יראו  י מזמין  ה וה. במידמזמיןוהכל כפי שיקול דעתו של ה  ההצעה

מובהר בזאת כי שאלות הבהרה יתווספו למכרז במסמך   אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

 נפרד ואין לעדכן או לשנות את תוכן המכרז בדרך כלשהי. 

המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים מראש שכל מלל חדש ו/או מחיקה ו/או שינוי שיעשה   .12.2

ואין    ,במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, לא תקף והוא נעשה או נרשם על ידו בטעות

 . המזמיןחייב את בו ל

 שמירת זכויות  .13

. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  מזמיןכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .13.1

במסמכי המכרז ובמידע המפורט  והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  

בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או  

 להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 המזמיןזכויות  .14

והבהרות באשר להצעתם,  י   ווכל מי מטעמ   המזמין .14.1 למציעים לקבלת הסברים  לפנות  היה רשאי 

רשאי לברר    מזמיןהיה הימצא לנכון. כמו כן,  יניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים ש

 פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

רשאי להרחיב    מזמיןמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה  ו אינ  מזמין ה .14.2

רגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר  או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מסיבות א

ו/או    ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצויו  כה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטת שיוכרז על הזו

 . במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.השבת הוצאות כלשהם למשתתף במכרז

מת מהות ההצעה,  רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעו המזמין .14.3

מונעת מלהעריך את    מזמיןתנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ה

  והמזמין ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט. היה  

במפרטי לאמור  מעבר  תוספת  ו/או  הסתייגויות  ו/או  שינויים  יהיו  בה  בהצעה  אלו    , בחר  יראו 

 . מזמיןכבטלים ולא יחייבו את ה

 בחלק מהביטוחים הרשומים במכרז זה.  עצמורשאי לא לבטח  מזמין ה .14.4

לעצמ  המזמין  .14.5 הגשת    ו שומר  אחרי  או  לפני  שהוא,  זמן  פרק  בכל  המכרז  את  לבטל  הזכות  את 

 .וההצעות, לפי שיקול דעת 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 

 

 

 2נספח 

 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח
 

 לכבוד 
 הרשות לשיקום האסיר 

 
 וחבויותציוד אלקטרוני ביטוח רכוש, שרותי לאספקת    001/2021מכרז פומבי מס'   הנדון :

 

 פרטים כללים: .1

 ______________________        (  שם המציע   )חברת הביטוח .2

 ______________________        כתובת המציע  .3

 ______________________            מס' הטלפון  .4

 ______________________           מס' הפקס  .5

 ______________________        דוא"ל   .6

 ______________________        מס' תאגיד  .7

 ______________________       שמות הבעלים  .8

9.                               ______________________ 

                                                                  ______________________ 

 ______________________  שמות הרשאים לחייב בחתימתם את מציע     

                       ______________________ 

                    ______________________ 

 ______________________      ם איש הקשר לנושא מכרז זהש

 ______________________         נייח מס' טלפון  

 ______________________         נייד    מס' הטלפון 

 ______________________           מס' הפקס 

 ______________________                    דוא"ל 

 

 

 להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:    .10

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 _____________________________________________ __________________ _______

_____________________________ _________________ 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

ל בכפוף לאמור להוראות  וסעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכ

ינה של  הכלליות של המכרז. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, ה

  הבלעדי והמוחלט.  האשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעת  מזמיןהועדת המכרזים של  

 

 הצהרת המציע והתחייבויות כלליות  .11

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז, ומצהירים שקראנו   .11.1

הבנו   ותנאיו,  נספחיו  כל  על  הנ"ל  המכרז  מסמכי  כל  את  רב  לתנאים,  בעיון  מסכימים  ואנו 

בזה,   ומודיעים  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  והמיוחדים,  הכללים  ולתנאים  לדרישות 

 שהצעתנו ערוכה על פי דרישותיו. 

 הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.  .11.2

ו דרישות או טענות לעניין  אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות א  .11.3

 אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם. 

פי מפרט    מזמיןלספק את השירות לשביעות רצון האם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים   .11.4 ועל 

המכרז   תנאי  ושאר  להלן    וחוזההדרישות  שיפורטו  לסכומים  בתמורה  וזאת  ההתקשרות, 

 (. 3 נספחר )בהצעת המחי

ולמצב כפי  למגונים  מתייחסת    ,אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר .11.5

 בפועל. ,אצל המזמיןשקיימים  

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י   .11.6

והעובדים   האמצעים  ברשותנו  ויש  המכרז,  השירות  מסמכי  למתן  הדרושים  המקצועיים, 

 באיכות גבוהה ועפ"י האמור במפרט השירותים. 

רב   .11.7 ודיוק  מקצועיות  מיומנות,  הדורשת  ביותר  גבוהה  באיכות  שירות  לספק  מתחייבים  אנו 

ומצהירים שיש ביכולתנו לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן  

טענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם  השירות במועד, ללא זכות ל 

 מיומן ו/או כוח אדם בכלל.

 , אנו מתחייבים בזה להמציא אישורים כפי שיידרשו.מזמיןהבמידה והצעתנו תתקבל ע"י   .11.8

לצורך    נדרשנואנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם   .11.9

 . חוזהמתן השירות, למשך כל תקופת ה

ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב היתרונות   .11.10

כאמור בתקנות חובת המכרזים להנחיות הכלליות במסמכי המכרז, וכי תהיו רשאים,   מזמיןל

מטעמים תקציביים    למיטב שיקול דעתכם, לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או

ו/או מנהליים ו/או ארגוניים, וכי לא תהיינה לנו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן במידה  

 ויבוטל המכרז. 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 . 30.07.2021עד אנו מתחייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף   .11.11

 ל בלא שינוי ו/או תוספת.ו הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכ .11.12

 מסמכים ואסמכתאות  .12

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת  שינוי ותוספת במסמכי המכרז   .12.1

 עלולים לגרום לפסילת הצעתנו ע"י ועדת המכרזים. 

 (  √ - רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .12.2

 בטבלה אם צורף. Vיש לסמן   .12.3

 

√  /X  סוכן ביטוח  ____________חברה לביטוח___________ 

 המסמך  סוכן חברה

על    ,נכון ליום הגשת ההצעהאישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע   == 

 חברת ביטוח. 1976 – ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים התשל"ו 

  . של מדינת ישראלם רישיון תקף ליום הגשת המכרז מאת משרד האוצר  תצלו  

 .חברת ביטוח וסוכן ביטוח

מאת משרד האוצר  רישיונות     2019.2020.2021.  של השנים  תצלומי רישיונות  

הצהרה של עו"ד לכך שהיו רישיונות בתוקף במהלך    אושל מדינת ישראל .  

 .חברת ביטוח וסוכן ביטוח שלוש השנים האחרונות .

 חברת ביטוח .   טופס הגשת הצעת המחיר - 3  נספח == 

 חברת הביטוח   .חוזה התקשרות, חתום על ידי מורשה חתימה – 4נספח   == 

 סוכן ביטוח תצהיר העדר קרבה. . 5נספח    ==

 חברת ביטוח  ..תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים6נספח   == 

 סוכן הביטוח . ניסיון 7נספח    ==

 חברת ביטוח . זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 8נספח   == 

 סוכן ביטוחעובדים בביטוח כללי.   3אישור העסקת  – 9נספח    ==

רק סוכן הביטוח שמגיש  אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי   == 
 חברת ביטוח . צגה ימורשה לי את ההצעה 

 סוכן ביטוח ו חברת ביטוח.  חתומים  – מסמכי המכרז   

 שעליו כל קבצי המכרז לרבות קובץ שאלות ותשובות הבהרה  דיסק און קי  == 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 

 

 

 3נספח 

 הרשות לשיקום האסיר 

 וחבויות ציוד אלקטרוני ביטוח רכוש, רותי  י לאספקת ש  001/2021 מכרז פומבי מספר

 טופס הגשת הצעת המחיר 
 

רותי הביטוח הרשומים   יהצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל ש .1

 במסמכי המכרז המצ"ב.  

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם   .2

 ולפיכך לא ניתן להעריכן.  ,ברורים

 -  פרטים לגבי הצעת מחיר  .3

מגיש    , אנימזמיןהלאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי   .3.1

 בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה. 

ידוע לי כי החלטת ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים שצורפו   .3.2

 להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

  הי הטבל לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי המציע בסעיפ  .3.3

 להלן. 

בטבלת המחירים. הסכום יהיה    המציע נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוח בנפרד .3.4

 סכום לתשלום לאחר כל ההנחות והתוספות ) על בסיס מזומן (. 

אני מתחייב למחירים המוצעים להלן לאורך כל תקופת ההתקשרות למעט אם יחולו עדכונים   .3.5

 מבוטח. טכניים כגון הגדלת שווי רכוש 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

     .(כל הסכומים להלן הנם בשקלים חדשים) 001/2021מכרז  טבלת הצעת המחיר

 את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. 

 פוליסה או סוג 
 כיסוי

 סכום ביטוח  או 
 גבול אחריות 

פרמיה  
לתשלום  
 בספרות

 

 פרמיה לתשלום במילים 
 

    אש מורחב  
 + שיפורים מבנה 

 
 

 תכולה 
 

7,505,000 
 
 

1,797,000 
 

  

  פריצה נזק ראשון  
300,000 

  

רעידת אדמה ונזקי  
 טבע 

   כלולים 

    מעבידים  
 למקרה ולתקופה 

 
20,000,00   

 
  

    צד שלישי 
 למקרה ולתקופה 

 
20,000,000     

    אחריות מקצועית 
   5,000,000 למקרה ולתקופה 

    
   1,022,000  ציוד אלקטרוני 
   50,000 שחזור נתונים 

הוצאות תפעול  
 נוספות

50,000   

 סה"כ לתשלום בשקלים חדשים 
 תשלומים (  5) בסיס מזומן עד  

 

  

 

     _____________      __________________       _________________ 

 שמות החותמים המוסמכים            חתימה וחותמת            תאריך           
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 

 הצהרה וכתב כיסוי 

 
 : לכבוד

 
 "(המזמין ) להלן: "    הרשות לשיקום האסיר

 
 אנו מצהירים בזאת כי אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ולרבות תנאי הביטוח. 

 
  או  פקס  באמצעות ודיע לנו בכתבי  המזמיןבחתימתנו להלן אנו מאשרים כי באם  

כי אנו מתמנים למבטחים, יכנס  או מכתב באמצעות דואר ישראל    דואר אלקטרוני 
 הביטוח לתוקף במועד שיתבקש, בסכומים ובתנאים כמפורט במכרז. 

 
מועד  היום מ   30תנאי מוקדם להסכמתנו לכניסת הביטוח לתוקף הנו שלא חלפו  

 המכרז. פתיחת האחרון ל
 

  

   :   חברת הביטוח
 
 

   ______________ ________  ______________ 
 חתימה וחותמת         שם החותם                תאריך
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 4נספח 

 התקשרות חוזה 
 

 יום ____________ __________ ב  שנערך ונחתם ב

 

 - ב י ן  -

 

 "( מזמיןה) להלן: "   הרשות לשיקום האסיר

 

 – ל ב י ן  -

 

 "(הזוכה)להלן: " _____ __________________שם החברה: 

 ____________ _מספר תאגיד: _____________________ 

 ___________ _ כתובת: __________________________

 __________ _על ידי: ___________________________ 

 

  הנדסי, נאמנות שרותי ביטוח רכוש,    לאספקת   001/2021מס'  מכרז    םפרס  התאגידו הואיל  

 וחבויות;  

 

 

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ בחרה בזוכה למתן שירותי ביטוח  הואיל  

 ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;  ,על פי הצעתו שצילומה מצורף לחוזה זה

 

 

שונות  והואיל   בין הצדדים הבהרות  נמסרו  פרסום המכרז  מועד  הליך  ולאחר  באמצעות 

 )אם בכלל(, שהעתקן רצ"ב לחוזה זה; "שאלות הבהרה " 

 

 

 והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;והואיל  

 

 

 :  לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן

 

 וכותרות מבוא .1

 בין אם צורפו ובין אם לאו.  , לחוזה זה ונספחי ומהווים חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא  .1.1

במסגרת  מזמין  השל    ואשר צורפו לפרסומי,  מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם .1.2

 .מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מחוזה זה, המכרז

 .  יגבר האמור בחוזה זה ,במקרה של סתירה בין החוזה ונספחיו .1.3
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 . לפרשנותוו ישמש ולא בלבד הנוחות לשם  נועדו  הסעיפים  כותרות .1.4

ליחיד, כאשר  .1.5 גם  יתייחסו  רבים  בלשון  ומילים  לרבים  גם  יתייחסו  בלבד  יחיד  בלשון  מילים 

 הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

 

 השירותים והוראות כלליות  .2

"מפרט    10שירותי ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח    מזמיןהזוכה מתחייב לספק ל .2.1

 ונוסח פוליסות הביטוח".  

וכל רכוש אחר המשמש את  מזמיןהשמאות לשערוך של כל רכוש  סקר  על חשבונו   יערוךהזוכה  .2.2

כפי    ,ומבוטחים על ידי בעליהם והכול  מזמיןהמבנים ורכוש שאינם בבעלות    ,ולמעט  מזמיןה

שמורה הזכות לבדוק את השערוך ולערוך בו שינויים    מזמיןל  .מזמיןהשינחה את השמאי נציג  

   קביעת ערכים כפי שתמצא לנכון. ,לרבות

המצגים,   .2.3 כל  בו.  לנושאים  ביחס  הצדדים  בין  והיחיד  השלם  החוזה  הוא  ונספחיו  זה  חוזה 

ומבוטלים  בטלים  לחוזה  שקדמו  וההבטחות  במפורש    ,המסמכים  שאומצו  המסמכים  למעט 

 בחוזה זה.

והמחירים   .2.4 פרקים  על    3  בנספחכל תנאי  והצדדים מקבלים  זה  מחייבים את הצדדים לחוזה 

 עצמם לקיימם ולפעול על פיהם. 

כלפי  הזוכה   .2.5 זה  ומתחייב שכל התחייבויותיו שבחוזה  ויחייבו   מזמיןהמצהיר  גם   אותו יחולו 

לל בשם המבוטח בכל פוליסה שתוצא על ידו לפי חוזה  כלפי כל אדם וכל ישות משפטית שתיכ

 זה.

 תקופת ההתקשרות .3

 ( חודשים.12יחתום עם המבטח הזוכה על חוזה התקשרות לתקופה של שנים עשר )מזמין ה .3.1

תקופות    מזמין ל  .3.2 למשך  זה  חוזה  של  תוקפו  להאריך  )אופציה(,  ברירה  זכות  מוקנית  בלבד 

עד   של  ובלבד    12נוספות,  למבטח,  שתשלח  בכתב  בהודעה  תקופה,  כל  חודשים  עשר(  )שנים 

( חודשים. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול  60שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על שישים )

  65%שרות מותנת בניסיון תביעות של לא יותר מאשר  כל הוראות החוזה. הארכת תקופת ההתק

 . ) תביעות משולמות ( לשנת ביטוח

 אחריות  .4

שירותי   .4.1 במתן  ומיומנות  הכשרה  בעלי  מטעמו  אחרים  או  עובדיו  כי  לוודא  הזוכה  באחריות 

 ביטוח. 

או לצד שלישי כל שהוא, עקב מעשה או מחדל    תאגידהזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם ל .4.2

ל מי מעובדיו או אחרים מטעמו או מי משלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה,  שלו או ש

 ישא בכל תשלום הנובע מכך. ילא   המזמיןו

 הפסקת החוזה  .5
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הבלעדי, ע"י מתן    ו רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעת  מזמין ה .5.1

הודעה  )להלן: "באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או משלוח מכתב רשום.  הודעה בכתב לזוכה  

 "(. מוקדמת

בתקופת ההודעה המוקדמת, על הזוכה למלא באופן מלא את כל התנאים, ההתחייבויות, נוהלי   .5.2

 העבודה וכל המוטל עליו וזאת עד סיום עבודתו. 

ההתקשרות עם הזוכה ללא  רשאי להפסיק את  מזמין  ההא  ילעיל,    5.1למרות האמור בסעיף   .5.3

 צורך במתן הודעה מוקדמת, במקרה שימונה לזוכה מפרק סופי או זמני. 

פסיק את ההתקשרות עם הזוכה, התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי  י  מזמיןהבכל מקרה בו   .5.4

מבוטח ממועד תחילת ההתקשרות ועד תאריך ההפסקה    מזמין ה  ההינו רק עבור הזמן בו הי

.  המזמין, ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מ ןמזמי השיקבע על ידי  

לצורך כך יערך חישוב של אחוז הזמן בו ניתן השירות מתוך כך ייגזר הסכום לתשלום )להלן:  

המתוקנת" להתמורה  להחזיר  יהיה  הזוכה  על  מעל  מזמין"(.  לו,  ששולם  סכום  כל  מידית,   ,

 לתמורה המתוקנת. 

לפ  .5.5 מתחייב  כתוצאה  הזוכה  הנזק  את  לצמצם  מנת  על  שברשותו  האמצעים  בכל  ולנקוט  עול 

 מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

לזוכה, כאמור    מזמיןהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי   .5.6

 להלן.   7יעלו על האמור בסעיף לעיל, לא 

 

 נציגים   .6

  בכתב )להלן:   ידו ו/או מי שיוסמך על    אלעד דהן  עו"דהיה,  ילצורך ביצוע חוזה זה    מזמין הת  נציג .6.1

נציג   מזמין"(. הרשותנציג ה" או "האחראי" ידי מתן הודעה    ורשאי להחליף את  בכל עת על 

 בכתב למציע. 

)להלן: " .6.2 יהיה ___________________  זה  לעניין חוזה  "(. נציג חברת הביטוחנציג הזוכה 

, בכתב. מבלי לגרוע מהאמור  מזמיןנציג חברת הביטוח מותנית באישור מוקדם של ההחלפת  

לעיל רשאימזמין  ה  ,בסעיפים  לדרוש    יהא  עת  מבלי  מ בכל  וזאת  נציגו,  את  להחליף  הזוכה 

מיום קבלת   ימים   7שתצטרך לנמק את סיבתה וללא כל פיצוי והזוכה מתחייב לעשות כן בתוך  

   הדרישה על ידי התאגיד.

 

 תמורה, תנאים ומועדי תשלום .7

לזוכה בכפוף ועל פי    מזמיןהשלם  יבתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בחוזה ובמכרז   .7.1

 הסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש הזוכה.

 התמורה תהיה בסך של ________________________ לשנה.  .7.2

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .7.3



 ביטוח   002/2021מכרז מס' 

23 

  

 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

אלא אם    ,שא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנוילשאת ולא י  יהא חייבלא    מזמין ה .7.4

והתחייב ולא    הסכים  עושר  עשיית  דין, למעט  בכל  פי האמור  על  או  זה  בחוזה  במפורש  לכך 

 .1979  –במשפט, תשל"ט 

המופיעה בטופס הגשת    ,מוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור בחוזה זה, התמורה המגיעה לזוכה .7.5

ועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, לרבות רווח  הצעת המחיר הינה קב

עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הזוכה על  

 . התאגידפי חוזה זה, או על פי כל דין. הזוכה מצהיר בזאת כי זו התמורה הסופית המגיעה לו מ 

   ם:מועדי תשלו .8

ל .8.1.1 תשולם  )הפרמיה(  ורצופים    תשלומים  שישהעד    זוכההתמורה  שווים  חודשיים 

 תוספת כלשהי לרבות הצמדה למדד.   ללא ,תקופת הביטוח בו התחילה מהחודש

אדם .8.1.2 לכל  או  לזוכה  ישולם  לא  כי  הצדדים,  בין  בזה  ידי    /  מוסכם  על  אחר  גורם 

תשלום  המזמין  זה  כל  בחוזה  לאמור  פרט  אחר  או  תקופת  נוסף  במהלך  הן   ,

ההתקשרות והן לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל  

 הנובע מהם. 

 ניגוד עניינים   .9

הזוכה אינו מנוע מלעסוק במתן שירותיו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יפגע   .9.1

לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו  בתנאי מתן שירותיו נשוא חוזה זה, ו 

 לפי חוזה זה. 

הזוכה מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו   .9.2

 להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה. 

להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם  בכל מקרה של ספק בקשר    מזמיןהזוכה מתחייב לפנות ל .9.3

     להחלטתו.

 .בחוזהסעיף זה הינו תנאי יסודי 

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע  .10

לשם ביצוע התחייבויותיו עפ"י    מזמין ה הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי  .10.1

בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות    מזמיןמכרז זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו ל

 תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך   .10.2

אל הגיעו  ידיעה אשר  לב  ו/או  תשומת  זה.  מכרז  עפ"י  התחייבויותיו  ביצוע  בעת  או  יו בקשר 

, שעניינם איסור ועונש על  1977–לחוק העונשין, התשל"ז    118  -ו  91הזוכה מופנית לסעיפים  

גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר  מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם 

 . 1958 –המדינה, תשי"ח 

א לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על  הזוכה מתחייב להבי .10.3

אי מילוייה. באחריות הזוכה להחתים את עובדיו, שיעסקו במימוש מכרז זה על העתק טופס  

 ' לחוזה .  בהצהרת סודיות  המצורף כנספח 
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ק הגנת  , וכן בהתאם להוראות חואצל המזמיןנוהלי אבטחת המידע במערכת: יהיו לפי הנהוג   .10.4

. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה  מכוחווהתקנות שהוצאו    1981  -   תשמ"א  ,הפרטיות

מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של המסמכים שיימסרו לו על  

 , ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו שיעסקו בביצוע החוזה. מזמיןהידי 

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:  .10.5

 ללא חובת סודיות;היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי  .10.5.1

 פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי; .10.5.2

 נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;  .10.5.3

 ;התאגידהינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של   .10.5.4

רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים   .10.5.5

בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע    , ואשר נשמרומזמיןהבמידע של  

 בהתאם למפרט זה; 

 על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי.  .10.5.6

משום מתן הרשאה לזוכה לגלות, לפרסם או להפיץ, אלא כמפורט בכל מקום    לעיל אין באמור   .10.6

 אחר בחוזה:

 את המקור של המידע הנלווה; .10.6.1

 ; מזמיןהכל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של  .10.6.2

 .מזמין התוכניות עסקיות של  .10.6.3

 בחוזה.סעיף זה הינו תנאי יסודי 

 התאגיד התחייבויות  .11

מתחייב להעמיד לרשות הזוכה כל מידע, נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי  מזמין  ה .11.1

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 אי יכולת הסבה  .12

הזוכה לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן   .12.1

לכך. הזוכה מתחייב כי במקרה    מזמיןה לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של  

שיעבור לבעלות חברה אחרת, או גוף אחר, ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז  

 זה. 

 ה ותרופות בשל הפרת/ביטול החוזה  הפרת החוז .13

או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א    , הפר הזוכה חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה .13.1

או תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו והתנאי לא    1970  -

לעמוד על    מזמיןה  קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי

ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר   וקיום החוזה עם הזוכה או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמ 

לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע"י הזוכה, וזאת על חשבון הזוכה ובנוסף לזכויות התאגיד  

פיצויי  תשלום  לדרוש  הזכות  לרבות  זה,  בחוזה  האחרות  ההוראות  פי  ועל  דין  כל  פי  ם  על 

 ש"ח.   100,000מוסכמים מראש בסך של 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

  , הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים .13.2

 גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.  הלא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנ

או  לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה   .13.3

מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות  

 אחרות כל שהן. 

כל שינוי בחוזה זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על   .13.4

 עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי. 

 

 הודעות .14

דואר  ה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או בפקס או  כל הודעה אשר יש למוסרה על פי חוזה ז  .14.1

משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי שישונו ע"י  או    אלקטרוני

הודעת צד למשנהו. הודעה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד,  

ך שלושה ימי עבודה מיום שיגורה  ותואו דואר אלקטרוני  לאחר אישור טלפוני אם נמסרה בפקס  

 בסניף הדואר.  

 

 סמכות השיפוט  .15

זה, או בכל תביעה הנובעת  סמכות השיפוט   .15.1 ולעניינים הנוגעים למכרז  לנושאים  בכל הקשור 

 . בלבד בירושליםלעניין,   בתי המשפט המוסמכיםלמהליך ניהול מכרז זה, תהיה 

 

 האמורים ברישא בחוזה זה.ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד 

 

 

 ____________________    _____________________ 

 המזמיןמטעם   מורשי חתימה     מטעם הזוכהמורשי חתימה   
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 5נספח  
 רשותה בדירקטוריוןו/או לחבר  הרשותהצהרה בדבר העדר קירבה לעובד 

 סוכן ביטוח בלבד מגיש: 
 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים.   ההביא רשות הנני מצהיר בזאת כי ה  .1
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .1
 

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

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

 
ידוע  לי  כי  ועדת  המכרזים  של  המועצה  תהיה  רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור   .3

 ל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. לעי
 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

 ___________________________  חתימת סוכן הביטוח
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

   6נספח 

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים 

 חברת הביטוח בלבד 

 

 ___/___/____ תאריך : 

 לכבוד 

 הרשות לשיקום האסיר 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

___________ ואני  בתפקיד"( ואני מכהן  המציע_________________ )להלן: "  רת הביטוחאני נציג חב
 - מוסמך להצהיר מטעם המציע כי

בביטוח כללי ללא פרמיית    לקוחות בהיקף פרמיה   3למציע לכל הפחות    והי    .2020.  2019.  2018שנים  ב .1

   .בנפרד לקוחכל ל ,לשנה₪  400,000של  ) קסקו וחובה (  בסך רכב 

עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל  .2

הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום  

 כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 

 -  לראיה באתי על החתום -

 ___ ____  __ ______ __ ____ __ ___  ____ ___ _____  _______ _  ___ 

 תעודת זהות             שנת לידה        שם האב     שם פרטי ומשפחה        תאריך 

 ______________   ________ ___ ______   ________________  

 חתימה וחותמת      כתובת              תפקיד        

 ________    , מאשר בזה כי ביום__________, עו"ד, מ.ר. __________________אני הח"מ,  
 

במשרדי שברח' ______________________ מר/גב' _______________, ת"ז מס'   ה/הופיע
להצהיר את האמת וכי   ו/ה כי עלי ו/האישי, ולאחר שהזהרתיבאופן  לי  ת/ המוכר    ____________/

דלעיל   ו/האת נכונות הצהרת ה /כן, אישר תעשה/עשה ילעונשים הקבועים בחוק אם לא   ה /צפוי תהיה/היה י
 . בפני עליה ם/מה וחת

 עו"ד   ___________________ 

   
 חתימה וחותמת   שם מלא של עו"ד  תאריך 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 7נספח 
 04/2021 פומבי מכרז 

 
 ניסיון סוכן הביטוח 

 

 עיריות /מועצות / משרדי ממשלה   / ציבורייםגופים  3ניסיון של לכל הפחות בביטוח 

 2018.2019.2020 בשנים  

 

  

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן  
פנה לבקשת המלצות מהלקוחות  ת  שהרשותמסכים 

 הנ"ל. 

 

חתימה וחותמת:  
  ________________________________ 

שם חותם/ים:      
 ________________________________ 

תפקיד/ם:            
 ________________________________ 

 

 

 
 

 

תקופת ביצוע  
 השירותים  

 

 מספר טלפון של איש הקשר 

 

 מס'  הגוףשם  איש קשר  

 נייד_____________  

 נייח_____________ 

  
1. 

 נייד_____________  

 נייח_____________ 

  
2. 

 נייד_____________  

 נייח_____________ 

  
3. 

 נייד_____________  

 נייח_____________ 

  
4. 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

   8נספח 

 לכבוד 

 הרשות לשיקום האסיר 

 

 א.ג.נ 

 הנדון :  זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 

 מסמך שנרשם על ידי חברת הביטוח להלן התאגיד 

 תאריך: ___/___/____          

 מ.ר _____________________  הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ אני

 מאשר בזה כדלהלן: 

 הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  התאגיד ______________________________.  .1

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:                         .2

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 התאגיד.חתימת ______________מהם מחייבת את  

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על  

 ידי רוה"ח או עוה"ד.

 בעלי התאגיד הנם:  .3

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עו"ד.

זה .4 מכרז  מסמכי  על  החתומים  החתימה  מורשי  כי  בזאת  מאשר  החתימה    ,הנני  מורשי  מתוך 

 הנם: ,המפורטים לעיל

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 

 נוספות_____________________________________________________ הערות   .5

 

_____________________ 

 רו"ח/עו"ד 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 זה לגבי תאגיד זה. במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

   9נספח 

 עובדים בביטוח כללי  3אישור העסקת 

 סוכן הביטוח

 

 תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד 

 הרשות לשיקום האסיר 

 

כי    אני הח"מ _______________ מרח' ______________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

מעסיק/ה לכל הפחות    שהוארו"ח / יועץ מס של  סוכן הביטוח ___________________  מצהיר בזאת  אני  
 ( . עובדי בביטוח כללי ) אלמנטרי  3

 

 -  לראיה באתי על החתום -

 ___ ___ _ __ _________ __    _______ _ ___    _________________ 

 תאריך                      תעודת זהות   שם פרטי ומשפחה         תאריך 

 

   ________________  

 חתימה וחותמת    
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 
 

 10נספח 
 ומפרטיםנוסח הביטוח, תנאים 

 כללי   

 להלן מפרטים לפוליסות הביטוח על פי מכרז זה.  .א

כחלק    והנוסחיםהמפרטים   .ב ויחשבו  המבטח,  שיוציא  הביטוח  של  הסופיים  הנוסחים  הינם  להלן 

 מפוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין.  

נוסח הפוליסות יהיה לפי נוסח המבטח ובתנאי שהכיסוי הביטוחי לא יפחת מהנוסח הידוע בשם " ביט   .ג

ט במפרטים להלן אשר  " של "כלל חברה לביטוח בע"מ", ובתוספת ההרחבות והשינויים כמפור  2016

 " של חברת הביטוח "כלל חברה לביטוח בע"מ". 2016מתייחסות לנוסח " ביט 

  מבניםהכיסוי הביטוחי לבנוסף על הכיסוי הביטוחי על פי המפרטים והפוליסות לביטוח רכוש,  .ד

על  תקנות הפיקוח לתנאי מינימום על פי הפוליסה התקנית לפי  כפוף  יהיה  ,שהנם דירות מגורים

 .  1986 –התשמ''ו תן( תנאי חוזה לביטוח דירות ותכול)עסקי ביטוח 

הרשות לשיקום האסיר רשאית לדרוש להוסיף כמבוטח ו/או כמוטב הביטוח או כחלק ממנו אדם   .ה

אחר ו/או גוף אחר ו/או להסב את הביטוח או חלק ממנו לאדם אחר ו/או גוף אחר ולעשות שינויים  

 ובטרם התרחש מקרה הביטוח וללא כל תשלום שהוא.   כאלה מעת לעת, וזאת מראש ובכתב

 . כל הערכים  ברשימות  להלן הנם בשקלים  חדשים .ו

 
 הרחבות ושינויים לכל הפוליסות 

 
 . הרשות לשיקום האסירשם המבוטח הראשי:  .א

כל פעולה לרבות תשלומים והוראות לתשלום, עדכונים, תביעות ודיונים יעשו  על ידי המבוטח הראשי    .ב

 בלבד או מי שיוסמך על ידו לכך בכתב.

.  משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מדינת ישראל  הרשות לשיקום האסירשם המבוטח כולל:   .ג

מי שהרשות לשיקום האסיר התחייבה   מדינת ישראל משרד הפנים. מדינת ישראל שרות בתי הסוהר.

 בכתב לפני קרות מקרה ביטוח להוסיפו לשם המבוטח או להרחיב את השיפוי לטובתו. 

 ידיעה על מקרה ביטוח תחשב מקרה שהובא לידיעת אחראי ביטוח אצל המבוטח הראשי. .ד

י  .ה הביטוח,  מקרה  את  מכסה  ואשר  לעיל,  בסעיפים  לנזכרים  אחר  ביטוח  קיים  כי  ויתברר  חול  היה 

  הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח האחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר ולא יחול סעיף ביטוח כפל 

 ,  אלא אם התחייב המבוטח אחרת.1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף 

היה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו/או קבלנים של המבוטח ואשר מכסה את מקרה הביטוח, יחול   .ו

  הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלהם ולאחר שימוצה הביטוח שלהם, ולא יחול סעיף ביטוח כפל 

 ,  אלא אם התחייב  המבוטח אחרת.1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף 

ביטוחי החבויות כוללים הרחבה לכיסוי אחריותו של המבוטח בגין מעשה או מחדל של כל המועסקים   .ז

  ( עבורו או הפועלים עבורו או מטעמו או בשליחותו בשכר ) משכורת ( או בחשבונית )עצמאייםעל ידו או  

 או ללא תמורה. 

בניגוד לרשום בכל מקום אחר, סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה המבוטח   .ח

 רשאי לקזז מע"מ. 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 .שיפוי בגין נזקי רכוש יהיה בערכי כינון ) ערך חדש ( .ט

  , קיום הוראה כלשהי בתום לב ע"י אחד המבוטחים, לא תפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחריםאי   .י

 ובתנאי שהמבוטחים האחרים לא ידעו על כך.

לתקופת   .יא יחסי  בסיס  על  הפרמיה  חישוב  יערך  המבוטח,  בקשת  פי  על  ביטוח  ביטול  של  מקרה  בכל 

 הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.

או התחייב לשפותו    חלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדוהמבטח מוותר על כל זכות ת  .יב

 . וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכתב לפני הנזק

ו/או חצרים בהם המבוטח משתמש או    . יג המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי בעלים של מבנים 

ור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  אותם המבוטח שוכר או מקבל בהשאלה או בדרך אחרת. ווית 

 בזדון. 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים, מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או עובד   .יד

יתווסף ובן /בת זוג.    - עבור המבוטח לרבות מי שמקבל שכ"ט כנגד חשבונית. לעניין "עובד" בסעיף זה  

 לנזק בזדון. וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם 

הורו   .טו אשר  ואחרים  למבוטח  קשורים  גופים  ממשלה,  משרדי  כלפי  תחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח 

למבוטח לוותר על זכות התחלוף כלפיהם לפני קרות מקרה ביטוח. וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם  

 לנזק בזדון. 

קר .טז )לפני  בכתב  התחייב  שהמבוטח  מי  את  לשפות  מורחבים  החבויות  ביטוח(  ביטוחי  מקרה  ות 

 שהפוליסות תכלולנה אותו כמבוטח נוסף או כבר שיפוי.

בפוליסות   .יז הרשומים  מאלו  הנמוכים  סכומים  רשומים  שבו  ביטוח  אישור  על  המבטח  חתימת 

המקוריות, לא תפחית ולא תגרע מזכות המבוטח או צד שלישי לקבלת שיפוי על פי הסכומים הרשומים  

 בפוליסות . 

רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות נזק, יערך על פי הנהלים והאופן המקובלים  מוסכם בזה כי תיקון   . יח

  – אצל המבוטח או על פי הוראות רשויות המדינה או על פי חוזה או הסכם שאליו התחייב המבוטח  

 בכפוף לבדיקה ואישור שמאי אשר ימונה ע"י המבטח.

כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הני .יט כי קיבל את  ידו, למעט מידע אשר  המבטח מצהיר  על  תן 

 הוסתר בכוונה. 

יחול החוק או התקנה    -כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בפוליסות,   .כ

 וזאת על פי בקשה של המבוטח.

פוליסות הביטוח   .כא "רשלנות בכל  לגרוע מזכויות  רבתי" מבוטל סייג  כדי  אין בביטול הסעיף כאמור   .

   .וחובות המבוטח על פי כל דיןהמבטחת  

הנוסח   .כב ו/או  הרישום  יחול  בביטוח,   מקום  בכל  הניסוחים  ו/או  הרישומים  בין  סתירה  של  במקרה 

 המיטיב עם המבוטח. 

סכום  מוצהר בזה  כי במקרה של  אובדן או נזק המכוסה על פי הפוליסות הרכוש של המבוטח, יוחזר   .כג

 ישלם פרמיה נוספת בהתאם. הביטוח או גבול האחריות לקדמותו והמבוטח  

והמבוטח  יום, ללא שינוי בתנאי הביטוח,   60על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .כד

 ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת. 

 . ברשות לשיקום האסירסילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה חתימה  .כה
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 למבוטח הראשי בלבד, אלא אם יורה אחרת .תגמולי הביטוח בגין פוליסות הרכוש ישולמו  .כו

המבטח רשאי לבטל את כל הביטוחים או חלקם ובכפוף לחוק חוזה הביטוח במתן הודעה מוקדמת     .כז

 יום בטרם יכנס הביטול לתוקף.  90של 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 מפרט לביטוח אש מורחב 

 

 כל רכוש בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בשימושו או   :הרכוש המבוטח

 בהשגחתו או בפיקוחו של המבוטח או כל רכוש אחר                                          

 שהמבוטח התחייב לבטחו.                                         

 

  השתתפות עצמית:

                                    

   .200,000ולא יותר מ  20,000מסכום הנזק אך לא פחות מ   5נזקי טבע: %  

 מסכום הביטוח.   10%: דירות רעידת אדמה 

אדמה                                         אחר  רעידת  מינימום    10%:  רכוש  לאתר,  הביטוח  ₪    40,000מסכום 

 ₪.  5,000,000מקסימום  

 ₪. 1,000 :שבר שמשות ושלטים                                        

 , לרבות נזקי צנרת. ₪ 500  :דירות ) למגורים (                                         

 ₪.  10,000    :בכל נזק אחר                                        

 

 

 שינויים, הרחבים ותוספות :

 

 , נזקי טבע ורעידת אדמה. הביטוח כולל אובדן או נזק אשר מקורו בברק , ברד  ושלג .א

סעיף ביטוח     סעיף ביטוח חסר" לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת "נזק ראשון". .ב

 חסר יבוטל לרכוש שלגביו נערך שיערוך על ידי שמאי והסכום עודכן בפוליסה. 

 . 85%ר עד לשיעו  "סעיף ביטוח חסר לא יחול .ג

גניבת רכוש מתוך מבנים, או מתוך חצרים מגודרים ו/או שמורים,     -פריצה   סעיף פריצה יקרא כדלקמן:   .ד

וכן גניבת צמודות המבנה או מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לצדו החיצוני של המבנה על ידי  

 פירוקם ונטילתם. 

תוך כדי פריצה או שוד יחשב נזק בזדון לעניין  מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם   .ה

 פוליסה זו. 

 . גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד .ד

על  או דירות  מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך משרדי המבוטח   .1

 : ידי אדם שנכנס  לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט

 .מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטיםכספים   1.1

 .גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו/או בשיתוף עם עובד כזה 1.2

יחידת    .גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה  הביטוחי כוללמוסכם ומוצהר בזה כי הכיסוי   .ו

להרכבה בשטח שאין  מבנה לעניין הרחבה זו, לרבות מכולה ו/או מבנה יביל ו/או יחידות מבנה הניתן  

 לו יסודות בעומק הקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה חיבור של קבע. 

   .כלי טייס" יבוא "מטאורים ו/או"בפרק הכיסויים המבוטחים לפני המילים " 2.7בסעיף  .ז
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

   .הביטוח כולל הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי ויישור .ח

 . בערכן כפי הסכום שהם הוערכויצירות אומנות  ) ככל שתהיינה כאלו ( יבוטחו  .ט

ללוחות  : "בפרק הרחבות, "נזק ללוחות חשמל",  יתווספו לאחר המילים "ללוחות חשמל", המילים .י

 פיקוד, ללוחות בקרה, שנאים, מתגים ומפסקים ".  

₪ להכנת    100,000  מהנזק אך לא יותר מ  5%פוליסות ביטוח רכוש מכסות גם הוצאות בשיעור של   .יא

רשם במפורש בפוליסה, ובלבד שסה"כ חבות המבטח במקרה של תביעה לא תעבור  תביעה גם אם לא נ

את סכום הביטוח הכולל לרכוש הרשום בפוליסה. עלות חוות דעת נגדית של שמאי לא תיכלל בהוצאות  

 . להכנת תביעה

לתנאי מינימום על פי הפוליסה התקנית  כפוף  יהיה ,שהנם דירות מגורים מבניםהכיסוי הביטוחי ל .יב

 .  1986  –תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן( התשמ''ו לפי 

    .הביטוח כולל הוצאות מיוחדות שהוציא המבוטח לאחר נזק ) ואשר קשורות לנזק ( . יג

 . הביטוח כולל הוצאות בגין דרישת רשויות שהוציא המבוטח לאחר נזק .יד

 . ח כולל הוצאות לשחזור מסמכים ומידע מכל סוג שהואהביטו  .טו

ניתנים   .טז ראשון  נזק  בסיס  על  הביטוח  סכומי  במפורש  למעט  זה  בביטוח  הרשומים  הביטוח  סכומי 

להעברה מסעיף לסעיף ) לפני או לאחר אובדן או נזק ( ובלבד שסה"כ סכום הביטוח הכללי לא יגדל.  

 בשינוי בפרמיה, תשולם פרמיה נוספת בהתאם. אם העברת סכומים מסעיף לסעיף תהיה כרוכה 

גם אם אינו מקבל שכר מהבוטח לרבות   .יז כל מי שעובד עבור המבוטח  עובדים יקרא רכוש של  רכוש 

 . ברשות לשיקום האסירמתנדבים  ובעלי תפקידים 

לסיפא של הסעיף יוספו המילים "מוסכם כי סייג זה    –בפרק "סייגים": נזק בפקודת רשות ציבורית   . יח

 יחול אך ורק בגין אותו פריט הרכוש אשר לגביו הוציאה הרשות הציבורית את פקודתה". 

 לקויים עבודה או חומרים   ,: "תכנון" סעיף "השלמה לכל הסיכונים", לאחר המלים   הרחבות בפרק " .יט

 " יתווסף : "ובתנאי שהם בוצעו באופן ישיר על ידי המבוטח".  מתאימים בלתי או

 . ב ₪ שאינו כפוף לביטוח חסר לסעיפים מסוימים על בסיס "נזק ראשון" גבולות אחריות המבטח  .כ

 
   300,000 פריצה ושוד 

 200,000 בה  יגנ
 4,000,000 השלמה לכל הסיכונים  

 1,000,000 דרישת רשויות 
 500,000 שכר אדריכלים ומהנדסים 
 1,000,000 פינוי הריסות ויישור קרקע 

 הביטוח מסכום  10% רכוש מחוץ לחצרים 
לוחות חשמל , בקרה, פיקוד, שנאים, מפסקים  

 ומתגים 
500,000 

 500,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק 
 500,000 שחזור מסמכים ומידע  

נזקים תוצאתיים כתוצאה מנזק לרכוש  
 המבוטח 

250,000 

קלקול רכוש במקררים ומתקנים אחרים  
 כתוצאה משינוי בטמפרטורה 

30,000 

 4,000,000 התמוטטות מבנים 
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

קלקולים כתוצאה משינוי   מוצהר בזאת כי תכולת מקררים או מתקנים אחרים תהיה מבוטחת מפני .כא
 ₪.   1,000ההשתתפות העצמית לסעיף זה בלבד תהיה    ה.טמפרטור

במקרה של נזק המכוסה על פי הפוליסה יימסרו למבוטח  העתקים מהדו"ח הראשוני והדו"ח הסופי    .כב

המטפל   השמאי  הביטוחשל  לחברת  שנמסרו  מיום  ימים  שבעה  משרדי    -תוך  של  דוחות  למעט  אך 

 חקירות.  
 
 

 

 



 ביטוח   002/2021מכרז מס' 

38 

  

 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 מפרט לביטוח אחריות מעבידים
 

 השתתפות עצמית לתובע ולמקרה ביטוח אחד :  

 ₪.  20,000מחלת מקצוע   .1

 ₪. 9,000אחר                  .2

 

 שינויים והרחבות  

 הגדרת החוק בביטוח זה תהיה " על פי דין ".   .1

עובדים שמקבלים שכר מגופים אחרים ועובדים אשר מקבלים שכר באמצעות חשבונית והתמורה   .2
 . בהצהרת המבוטח כעובדי המבוטח לצורך פוליסה זו, יחשבו כעובדי המבוטחאו כמותם ונכללו 

 
הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת   .3

 בקשר עם תאונת עבודה. 
 

חקירת  הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם   .4
 תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת. 

 
הביטוח על פי פוליסה זו חל גם בגין עבודות שונות שמבצעים המועסקים על ידי המבוטח לרבות     .5

בביטוח עבודות    בוטחו שיפוצים ותיקונים של מבנים ומתקנים ברכוש המבוטח בלבד ובתנאי שלא  
 בפוליסה נפרדת ע"ש המבוטח. וקבלניות 

 
 ליסה ההרחבה הבאה:תוסף לפו    .6

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח  -"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על 

ע"י   לראשונה  זה  ביטוח  עריכת  למועד  שקדמה  בתקופה  פגיעות  הצטברות  של  תוצאה  הנו 

בגין מקרה הביטוח   לשפות את המבוטח  על עצמו את האחריות  יקבל המבטח  המבטח, אזי 

 י כי: כאמור, בתנא 

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הביטוח   .1

 כאמור. 

כלפי    .2 לזכותו  לעמוד  שיכולה  לשיפוי  זכות  כל  המבטח  לטובת  להסב  מתחייב  המבוטח 

 מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח. 

  המבטח/ים הקודם/ים  לא הפך/ו  לחדל פירעון.  .3
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 

 מפרט לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 

 ₪. 15,000השתתפויות עצמית לכל מקרה: 
  

 
 :שינויים והרחבות

 
הביטוח על פי פוליסה זו כולל חבות כלפי צד שלישי נזקי גוף בגין שימוש בציוד ממונע שאינו חייב   .א

 בביטוח חובה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 

 נמסרים למבוטח. לא יחול על מבנים שמושכרים או מושאלים או  3.5.1סייג   .ב

סייג ביטוח לאומי לא יחול לגבי תביעות שיבוב של המוסד לבטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה      .ג
 והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד שנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר. 

 
סטודנטים העובדים עבור המבוטח ללא תמורה או ששכרם משולם על ידי אחרים ) כגון   .ד

 סטודנטים במסגרת "פרח"(,  יחשבו צד ג' . 

 
אסירים בשיקום המטופלים על ידי המבוטח יחשבו צד ג'. לעניין זה אסירים בשיקום יכלול בן/בת   .ה

 זוג וילדים. 

 
 רכוש חוסים ובני משפחתם יחשב כרכוש צד שלישי.  .ו

 
בעת היותם   הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי סטודנטים ומתנדבים , מדרכים ומנחים .ז

 בכל מקום בארץ במסגרת פעילות בעבור ו/או מטעם המבוטח. 
 

בעת שהות זמנית בחו"ל של המבוטח או אחרים מטעמו יחולו הדינים והחוקים המקומיים לרבות   .ח
 שיפוט מקומי, פרשנות הפוליסה תהיה לפי החוק והדין שבישראל. 

 
ביטוח שנגרם ע"י רכוש וציוד אשר אינו  למען הסר כל ספק, הביטוח על פי הפוליסה מכסה מקרה   .ט

 נכלל בהגדרת כלי רכב. 
 

הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי מתנדבים, מדריכים ומנחים בעת פעילות בעבור ו/או   .י
 מטעם המבוטח. 

 
וכלול     1,000,000יהיה עד לסך   Personal Injuryגבול האחריות להרחבה חבות בגין פגיעה אישית  .יא

 ת הנקוב בפוליסה.בגבול האחריו
 

לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים בחצרי המבוטח על ידי     3.3.1סייג   .יב
 המבוטח או אחרים. 

 
לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו    3.13סייג   . יג

 רכוש.   
 

( לאחר המילה ברשותו  מנועי רכב  בכלי  משימוש הנובע  רכוש  נזק  בגין  חבות)   4.7בהרחבות סעיף   .יד
המבוטח שבשימוש  בהשכרה  או  בליסינג  רכב  או   " הסכום    יתוסף  תהיה  העצמית  ההשתתפות   .

 " .  שישולם לצד שלישי על ידי בעלי כלי הרכב או גורם אחר  
 

המבוטח זכאי  לסעיף הגנה בהליכים פלילים מתווסף  : "במקרה של מעצר על ידי המשטרה, יהיה   .טו
 למנות עו"ד מטעמו מיד עם התרחשות המעצר". 

 
סוג   .טז מכל  חקירה  הליכי  ותכלול  תורחב  פליליים  הליכים  הגדרת  פלילים  בהליכים  הגנה  בסעיף 

המתבצעים על ידי רשות מוסכמת בקשר עם פעילותו ו/או עסקו של המבוטח. כמו כן הגדרת הוצאות  
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

ר יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת תאונות ומקרי  הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבו
  ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 ביטוח אחריות מקצועית למפרט 

 
 
 

 ניהול הוסטלים וכל המותר למבוטח.   ,טיפול ,שיקום                 העיסוק והאחריות: 

 ₪.   15,000  השתתפות עצמית :          

 

 1.09.2009 –תאריך רטרואקטיבי 

 

 המבוטחים :  

 הרשות לשיקום האסיר.   .א

ישראל   .ב החברתייםמדינת  והשירותים  הרווחה  מדינת  משרד  הפנים.  משרד  ישראל  מדינת   .

כל הנזכרים בסעיף זה, לעניין פעילות של הרשות לשיקום האסיר     .ישראל שרות בתי הסוהר

 בלבד.

 . ו/או "חשבונית" בעלי מקצועות העובדים ברשות  תמורת שכר ושלא תמורת שכר .ג

 

 הגדרת החוק :  דיני מדינת ישראל.

 

 הרחבים ושינויים  

 

 . צד שלישיהביטוח כולל הגנה בהליכים פלילים על פי הנוסח של פוליסת  .א

 הביטוח אינו מותנה בביטוח קודם וגבול האחריות הוא כפי הרשום במכרז.  .ב

 מוסכם בזאת כי הכיסוי הביטוחי כולל גם מקרים של : .ג

- , התשמ"אהפרטיותהגנת   חוקלשון הרע. השמצה. חריגה מסמכות. הפרת  הוצאת דיבה. .1

1981 . 

או בשמו או   עבורו הפועלים אחריות של המבוטח בגין מעשים או מחדלים של אחרים  .2

 .  עבורו

אחריותו של המבוטח הנובעת מכל מעשה או מחדל של כל אדם המועסק או שהיה   .3

ה וחוסר תום לב, מעילה או ממעילה  מועסק על ידו בקשר עם, אי יושר, הונאה, מרמ

 באמון. 

 אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים אשר הופקדו בידי המבוטח .   .4

 

הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את  הרשות  ובעלי התפקידים בה בגין אחריותם השילוחית של   .ד

 נותני שירותים . 

אזי תתווסף  תקופת    ,מוצהר ומוסכם בזאת כי באם הביטוח לא יחודש או לא יערך אחר תחתיו .ה

 גילוי של עד שלוש שנים למקרים שהיו מכוסים בתקופת הביטוח.  

 הפוליסה מכסה מקרים שהתרחשו החל מהתאריך הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת הביטוח .  .ו

 .הביטוח על פי הפוליסה חל על כל מקרה של  זיהום פתאומי .ז
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 מפרט לביטוח  ציוד אלקטרוני 

 השתתפות עצמית :  

 פרק א  

 ₪.  2,000ציוד נייח            

 ₪. 500ציוד נייד            

   ₪. 1,000               פרק ב  

 פרק ג               שלושה ימי עבודה   

 שינויים  בפוליסה   

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על רכוש שבשימוש המבוטח ושאינו שייך לו, תנאי מוקדם לביטוח זה   .א

 הנו כי לרכוש זה אין ביטוח אחר לטובת המבוטח.  

הביטוח חל גם על רכוש מחוץ לחצרים אך בתנאי שהרכוש צמוד לעובד ) מכל סוג ( או נמצא לידו   .ב

 נב את הרכוש .בסמיכות שמאפשרת לו לראות באם מישהו גו

 .סכומי הביטוח והשיפוי הנם בערכי כינון ) ערך חדש ( .ג

 לא יחול בעת טיסת המבוטח במטוס בטיסה מסחרית רגילה.  3.2סייג   .ד

 . לא יחול לגבי ציוד שמטבעו הוא נייד 3.11סייג   .ה

וחובות  , רשלנות רבתי מבוטל. אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת  20.3סעיף   .ו

 המבוטח על פי כל דין. 

 גיבויים יערכו על פי נוהלי המבוטח.  .ז

במקרה בו לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס שניזוק, יהיה   .ח

המבוטח זכאי לרכוש ולקבל שיפוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש שניזוק  

 בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של השיפוי עקב כך.  או אבד. מוצהר ומוסכם  

מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני   .ט

 . שירות אתם נוהג המבוטח לעבוד

 אבדן או נזק למערכת אזעקה או מערכת מיגון אחרת תחשב כפריצה.  .י

 . 2עד לסכום הביטוח של פרק  בתוקף שיחזור נתונים מורחב .6.2סעיף  2פרק  .יא

 בהתאמה.  3 -ו   2יחולו גם על פרקים   1ההרחבים  בפוליסה זו החלים על פרק   .יב

 כולל כל הוצאה בפועל בגין השחזור.  2הכיסוי הביטוחי על פי פרק   . יג
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 חתימת סוכן הביטוח _________________

 

 חתימת חברת הביטוח ___________________                                                                 

 11נספח 

 ניסיון תביעות

 

 

 
 


