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  'אך מסמ

  

  
   

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  22/2019מספר מכרז פומבי 

  מערך ביטוחי החברה כסים וחבויות

  
עריכת ביטוחי החברה, להחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה") מזמיה בזה הצעות מחירים 

חודשים, עם זכות ברירה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות בארבע תקופת  12, לתקופה של כסים וחבויות

  מכרז.חודשים, וזאת על פי התאים המפורטים במסמכי ה 12של לתקופה וספות, כל פעם 

  

יתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר האיטרט של החברה שכתובתו: 

WWW.REH.CO.IL  .תחת הכותרת "מכרזים" או במשרדי החברה  

  

  .14:00עד לשעה  12/11/19 לתאריך להגיש עד שאלות הבהרה יתן

  

יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח  22/2019את ההצעות, במעטפה סגורה ושאת ציון מכרז פומבי מס' 

, 66מפרץ שלמה , בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, רח' 14:00עד לשעה  19.11.2019עד ליום בדואר) 

  חולון. הצעה שתוגש לאחר המועד ה"ל תפסל ולא תובא לדיון.

  החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 הלת החברה בטלפון  לפרטיםות למשרדי ה03-5582050וספים יש לפ.  

  

  

                         

  חן שמשון , מכ"ל                    
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 'במסמך 

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ 
  

 22/2019 מס'  פומבימכרז 
  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ לעריכת ביטוחי 

  
  

 תאי המכרז והוראות למשתתפים
    

  ;שוא המכרז .1

 :(להלן החברהלעריכת ביטוחים, כסים וחבויות, עבור מזמיה בזאת הצעות  החברה  .א

  .וביתר מסמכי המכרזבמפרט כמפורט , ")/יםהשירות"

לערוך את כל הביטוחים המפורטים במפרט ותהא רשאית לבחור שלא  איה מתחייבת החברה  .ב

 לערוך את חלקם, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, צרכיה ותקציבה.

מיום חתימתו ע"י שי הצדדים או מיום  חודשים 12-היו לתוקפו של החוזה מכוח מכרז זה   .ג

 חברהל .מביהם המאוחרלפי ח החוזה, ומכ שירותה אספקתהתחלת  בדבר החברההודעת 

תקופות  שלושבלהאריך את תוקפו של החוזה  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,אופציה חד צדדית

 .כולן או כל חלק מהן בכל פעם, חודשים בכל פעם 12וספות, של 

  

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  החברהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של   .ד

 ההתקשרות, בהודעה מראש , לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה.תקופת 
  

 יתרת התאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בוסח החוזה ובמפרט.  .ה
  

 

  ;מסמכי המכרז .2

  מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי פרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הצעות;הזמה להציע     -  מסמך א'

  (מסמך זה); תאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

  ;הצעת המציע   -   'גמסמך 

  ;חוזה  -  'דמסמך 

   ;אישור חברת הביטוח בוגע לסוכן הביטוח –) 1(  - 'המסמך           

  ;בדבר יסיון קודם ביטוחההיקף הכספי והצהרת סוכן בוגע ל רו"חאישור  –) 2(

  ;תביעותיסיון  דו"ח –) 3(

  ;1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר     - 'ומסמך 
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  ו/או חבר מועצת העיר; חברההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  –) 1(    - 'זמסמך 

  מכרז;הסכמה לחשיפת מסמכי ה-הסכמה/אי –) 2(

   .יםביטוח מפרט  - 'חמסמך 

   לצרף להצעתו. רשימת מסמכים שעל המציע  - 'טמסמך 

  

  ;תאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב  .א

 או תאגיד הרשום כדין בישראל. עוסק מורשה )1

, כמפורט בתצהיר 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו שעומד בתאי  מציע )2

 מסמכי המכרז.ל' ומסמך המצורף כ

בעלת רישיון מבטח ישראלי, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים  ביטוחחברת  )3

 .ותאוות חבויות, בעפי הביטוח הבאים: רכוש, 1981 –(ביטוח), התשמ"א 

   או

 הבאים: המצטבריםמורשה המקיים את התאים  סוכן ביטוח

בעל רישיון סוכן בר תוקף, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (ביטוח),  )1

 , בעפי הביטוח הכלולים במכרז, קרי רכוש, חבויות ותאוות.1981 –התשמ"א 

בעל אישור מאת חברת ביטוח מוכרת, המורשית לפעול במדית ישראל, כי הוא  )2

למסמכי  )1(המסמך מסכימה לתאי המכרז, בוסח מורשה לייצגה וכי החברה 

 המכרז. 

מובהר בזאת כי הסוכן רשאי להגיש הצעה המתייחסת לפוליסות ביטוח של חברת 

ביטוח אחת בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו הגיש הסוכן הצעות 

הכוללת יותר מחברת ביטוח אחת, תהא וועדת המכרזים רשאית לפסול את 

לן או מקצתן, או להתייחס להצעה אחת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ההצעות, כו

  ומבלי שתהא עליה חובה למק את בחירתה.

עוד מודגש בזאת במפורש, כי ההתקשרות מכוח המכרז תיעשה במישרין בין 

לבין חברת הביטוח על כל המשתמע מכך, כאשר הסוכן ישמש שלוח בלבד  החברה

  1981 –תשמ"א בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח, ה

) השים האחרוות המסתיימות במועד הגשת 5בעל יסיון מוכח של לפחות חמש ( )3

קרי, רכוש,  ההצעות, במתן שירותי ביטוח בכל אחד מן העפים הכלולים במכרז

 .  חבויות ותאוות

היקפן הכספי של הפרמיות בביטוח אלמטרי אשר והלו ע"י הסוכן בתיק הביטוח שלו  )4

 לפחות. ₪מיליון) שמוה ( 8,000,000היו בגובה  2018לשת 
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 גם בהתקיים אחד משי אלו: )3(א)(3משתתף במכרז ייחשב כבעל הסיון הדרש בסעיף   .ב

ומעלה מהבעלות בו היו בעל  50% -המשתתף היו תאגיד, כאשר בעל מיות המחזיק ב )1

 הסיון הדרש. 

ומעלה מהבעלות  50% -זיק בהמשתתף היו יחיד אשר היה מהל או בעל מיות המח )2

 בתאגיד אשר היו בעל הסיון הדרש.

יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא יתן להגיש הצעות במשותף. הצעת   .ג

המציע תהא של ישות משפטית אחת, הדרשת לעמוד בכל תאי הסף הקובים לעיל, וכל 

אית, יהיו על שם אותה ישות שהגישה את המסמכים הדרשים במכרז, כולל הערבות הבק

 אחת מהצעה ביותר בעקיפין או במישרין מעורב להיות רשאי איו ההצעה למכרז. אין המציע

  .המציע של בת חברת באמצעות או, בו השליטה בעל באמצעות, באמצעותו בין, זו לפיה במעה

  :הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יכהצהרה ואהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם   .א

 כל התוים,בחן את קיבל את מלוא המידע הדרש, המכרז ידועים והירים למציע וכי המציע 

והסכים להם בהתאם  שירותהלאספקת מבין ויודע את כל התאים הדרשים  הפרטים והעובדות,

להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

כי הוא עומד בכל התאים שוא המכרז,  שירותהלאספקת המקצועיות והאחרות הדרושים 

ט הכל כמפור – שירותהאת  ספקוכי הוא מסוגל מכל בחיה שהיא להמקדמיים האמורים דלעיל, 

    במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה,   .ב

מציע כי הוא בחן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר ה והכל בלא כל שיוי ו/או תוספת.

המכרז, ) למסמכי 3(ה מסמךהמצורף כבשים קודמות,  החברההתביעות של יסיון את פירוט 

 וכל התוים המופיעים במסמך זה מובים לו ומקובלים עליו.

ל טעה בדבר טעות ו/או אי הבה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ  .ג

, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזעל ספחיו ו/או דבר שאיו מופיע  חוזהמפרטי המכרז ו/או ה

 הגשת הצעת המציע.

גש ומובהר בזאת כי במקרה בו מוגשת ההצעה מטעמו של סוכן הביטוח, למען הסר ספק מוד  .ד

תיחשבה ההצהרות ה"ל כאילו יתו בפרד הן מטעם סוכן הביטוח והן מטעם חברת הביטוח 

 אליה מתייחסת ההצעה.

 

  :איסור הכסת שיויים והסתייגויות .5

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשות את מסמכי  המכרז.   .א

תהא רשאית לראות בכל שיוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתאי  החברה  .ב

 , ולפסול את הצעת המציע.חוזההמכרז/ה
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  :הבהרות .6

 ,מובהר בזאת שעל המציע לבצע. שירותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה המכרזמסמכי   .א

כאחראי  החברהשימוה על ידי מי  גם בהתאם להחיות בצע השירותתיכי מלבד מסמכים אלו 

 ו/או מי מטעמו. ")המהל" (להלן: מטעמה למכרז זה

ע"י המציע תובא או פיה אחרת סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות   .ב

לכתובת דואר  14:00עד לשעה  12.11.2019 :יוםלא יאוחר מבכתב, המהל לתשומת לב 

03-: בטלפון הפיה הגעת את לוודא המציע ובאחריות Headoffice@reh.co.il אלקטרוי: 

                            במזכירות ההלת החברה.  5582050

 הפיות. המכרז ושם מספר, עמו קשר ליצירת טלפון, המלא שמו את הפוה יציין בפייתו  .ג

  :להלן כמפורט טבלה של במבה, בלבד Word קובץ של ובפורמט בכתב תשלחה

 מכרזהסעיף הרלווטי במסמכי ה שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד

1. ________________  ____  

שמילא טופס מתעיין במכרז שהוגש למשרדי לכל מי בכתב תשלח ו/או מי מטעמו מהל התשובת   .ד

תהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שיתו בע"פ , כמפורט במסמך א' וההלת החברה

  .חברהלא יחייבו את הו/או ע"י גורם אחר מלבד המהל ו/או מי מטעמו 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת ו/או מי מטעמו  מצד המהלאיחור בקבלת התשובה   .ה

תו יהיה כדין כל המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצע

 .ועיין הצעה אחרת לכל דבר

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או מי מטעמו  המהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   .ו

, החברה במשרדילכל מי שרשם באופן תקין תן יו/או לתקן טעויות שפלו בו והודעה בכתב ת

 .במסמך א'כמפורט 

מסמכי (להלן: " כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרזתשובות, הבהרות, תיקוים שיתו   .ז

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, . ")הבהרות

יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר 

 האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

טעות ו/או אי הבה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  ל טעה בדברכ  .ח

, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזעל ספחיו ו/או דבר שאיו מופיע  חוזהמפרטי המכרז ו/או ה

ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם מבייהם, ובעצם הגשת  הגשת הצעת המציע

 החברהם והאמור במכרז ובחוזה, על ספחיו ולהתקשרותו עם הצעתו מסכים המציע לכל התאי

  .במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה

  :מסמכים .7

  :כלהלן כל מציע יצרף להצעתו (בוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז)  .א

תעודת עוסק מורשה מאת שלטוות מע"מ, אישור מרואה  –אם המציע היו עוסק מורשה  )1

חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי היו מהל ספרים כחוק ואישור על יכוי מס במקור 

 מטעם פקיד השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).
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, בוסח המצורף למסמכי 1976 – התשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, )2

 .'ומסמך המכרז כ

צילום רישיון מבטח ישראלי מכוח חוק הפיקוח על  –במידה והמציע היו חברת ביטוח  )3

בסעיף וט סעיפי הביטוח הדרשים , עם פיר1981 –שירותים פיסיים (ביטוח), התשמ"א 

 דלעיל. ) 3((א)3

 :במידה והמציע היו סוכן ביטוח )4

 ) דלעיל. 1)(3(א)(3סוכן כדרש בסעיף העתק רישיון  )1

אישור חתום מאת חברת ביטוח מוכרת, המורשית לפעול במדית ישראל, כי הוא  )2

למסמכי ) 1(המסמך וסח מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתאים המוצעים, ב

   .) דלעיל2)(3(א)(3, לצורך הוכחת עמידה בתאי הזכר בסעיף המכרז

) 2(המסמך , בוסח וכן הצהרת המציע ן של המציעאישור מאת רואה החשבו )3

למסמכי המכרז, בדבר יסיון המציע בשים הקודמות וכן בוגע להיקף הפרמיות 

, לצורך הוכחת עמידה בתאים הזכרים 2018בביטוח "אלמטרי" לשת הכספים 

 ) דלעיל.4)(3(א)(3-) ו3)(3(א)(3בסעיף 

את המסמכים  עליו לצרףסוכן ביטוח ובוסף היו תאגיד,  חברת/במידה והמציע היו  )5

 הבאים:

 העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד מאת הרשם הרלווטי. )1

אספקת השירותים היה במסגרת על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור )2

סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תאי מכרז זה, 

ולחייב  התאגידחתומה ע"י האשים המוסמכים לחתום בשם ד ת התאגיהצעכי 

וכי ההשתתפות במכרז וכן אספקת  בחתימתם על מסמכי המכרז התאגידאת 

  .השירותים שוא המכרז הים בהתאם למסמכי ההתאגדות

 שמות מהלי התאגיד. )3

 שמות האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. )4

 משרדו הרשום של התאגיד.כתובת  )5

למסמכי  )1(ז'מסמך הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בוסח  )6

 המכרז.

 למסמכי המכרז. )2(ז'מסמך , בוסח הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז-הסכמה/אי )7

בראשי תיבות  -כל מסמכי המכרז בשי העתקים (מקור וצילום) חתומים כדרש ובוסף )8

 וחותמת המציע בתחתית כל עמוד. 

פסל יעלולה לה, ו/או חלקם הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל  .ב

 ע"י ועדת המכרזים.
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 תוקף בעלי הים דלעיל המפורטים מסמכיםה/האישורים בו מקרה בכל כי, במפורש מובהר  .ג

, ההארכה/ החוזה תקופת כל במשך וכן ההצעה הגשת במועד תקפים יהיו אלו כי דרש, מוגבל

 . העיין לפי

פרטים  לחקור ולדרוש מהמציע , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים  .ד

 להוכחת כשירותו, סיוו, מסמך וסף שידרשמידע ו/או להציג כל ו והבהרות בדבר הצעתו

. (לרבות המלצות) וכיוב' שוא המכרז לאספקת השירותיכולת המימון שלו והתאמתו  מומחיותו,

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שדרשו 

רשאית  ,הסבר או יתוח כלשהוא כאמור ,המציע יסרב למסור מסמךלהחת דעתה. במקרה בו 

  ה להסיק מסקות לפי ראות עייה ואף לפסול את ההצעה.וועדה

  :מועד הגשת ההצעותואופן  .8

אחוז ההפחתה אשר הוא מציע משיעורי הפרמיות ו/או  בהצעתו (מסמך ג') אתהמציע יקוב   .א

 החברהסכומי הפרמיות המקסימליים, לפי העיין (בהתאם לסוג הביטוח) המוצעים על ידי 

יובהר כי אין לקוב בתוספת, אלא רק בהפחתה  שבמסמך ג'. לביטוחים המפורטים בטבלה

 הפחתה).  )- 0%יתן לקוב ב

ההצעה תתייחס לכל הפוליסות המופיעות במסמכי המכרז. למען הסר ספק מובהר בזאת כי   .ב

הצעה  המציע איו רשאי להגביל הצעתו ו/או התחייבותו לחלק מן הפוליסות בלבד ו/או להגיש

 חלקית.

במסמך  שיחול על כל הפריטים בטבלה אחידלמען הסר ספק, המציע חייב להציע אחוז הפחתה   .ג

   תיפסל על הסף, מבלי שתידון. -באחוז הפחתה בלתי אחיד הצעה אשר תקוב . ג'

בין  ,את כל ההוצאות ") כוללמחיר התמורה" :ע"י המציע, כמפורט בהצעה (להלן המחיר המוצע  .ד

אי המכרז, לרבות על פי ת במתן השירות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ,המיוחדות ובין הרגילות

  .וכיו"ב הוצאות משרד, סיעותכוח אדם, 

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל   .ה

) וכל מקום וסף 'חמסמך ( המפרט), ג' מסמך(פס ההצעה ), טומסמך ד'( חוזהולחתום על גבי ה

, כל דף של מסמכי המכרז ובחותמתו סמן בראשי תיבות של חתימתובו הדבר דרש. כן, עליו ל

. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ) עותקים, מקור וצילום2ולהגיש הכל בשי (

 לביטול ההצעה. 

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרשים בהתאם לדרישות המכרז יש להגיש בהתאם   .ו

 .  במסמך א'להחיות המפורטות 

יום  90למשך  ,כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, ספחיה וצרופותיה  .ז

לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  חברהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

  והמציע חייב יהיה לעשות כן. החברהכפי שתורה וספת 

  ;אופן החתימה על ההצעה .9

המהלים המוסמכים בשם במקרה בו ההצעה מוגשת ע"י חברת ביטוח, יחתמו על ההצעה   .א

. כמו התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד
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החברה את חתימתם של הגורמים המוסמכים לחתום כן יאשר עורך הדין/ רואה החשבון של 

 בשמה.

 סוכן ביטוח, אופן החתימה יהא כדלקמן: על ידימוגשת אם ההצעה   .ב

. תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו תיחתם על ידו  יחיד הצעה המוגשת ע"י סוכן ביטוח )1

במקום המתאים לכך חתימת חברת הביטוח אליה  ,ההצעה -ג'בוסף, תופיע ע"ג מסמך 

  מתייחסת ההצעה באופן המפורט בס"ק (א) דלעיל.

 (מסמך ג') יחתמו על ההצעהן ביטוח המהווה תאגיד עפ"י דין, סוכע"י  מוגשתאם ההצעה  )2

המהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום 

כמו כן יאשר עורך הדין/ רואה החשבון של החברה את יד. שלו ובצרוף חותמת התאג

 ,ההצעה -ג' בוסף, תופיע ע"ג מסמךחתימתם של הגורמים המוסמכים לחתום בשמה.  

המפורט  במקום המתאים לכך חתימת חברת הביטוח אליה מתייחסת ההצעה באופן

  בס"ק (א) דלעיל.

 ;החברההחלטות  .10

 המציע בתאי הסף.ועדת המכרזים תבדוק את עמידתו של   .א

ככלל ההצעה הכשירה בה קוב אחוז ההפחתה הגבוה ביותר (קרי, ההצעה הזולה ביותר) תוכרז   .ב

  כהצעה הזוכה, הכל בכפוף לדיי המכרזים וסמכויותיה של ועדת המכרזים.

 איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי. החברה  .ג

 וובכשורי והכלכלי, בסיו ובחוסו, תחשב בין השאר, ביכולתתהא רשאית לה וועדת המכרזים  .ד

, ובכל של המציע ובמחירי הצעתו ובמקצועיות גבוהה בטיב מעולהשירות הלספק את של המציע 

פרט אחר שדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור 

 שירותהאת  ספקלבחון את כושרו של המציע ל איתשוועדת המכרזים תהיה רלעיל יצויין כי 

  .(אם היה כזה) שוא מכרז זה גם על סמך סיוה הקודם עמוולעמוד בהתחייבויותיו 

בלבד ו/או להחליט  ביטוחיםהחלק מ רכישתאו להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז  החברה  .ה

של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר, הביטוחיםמרכישת חלק על דחיית 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  החברה או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה.ו/ החברה

 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

מכל סיבה או דחה ביצועו ו/או חלק ממו , וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב  .ו

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו זק /או לזוכה ולא תהא למציע , שהיא

בתמורה יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שיוי  לאו/או הזוכה המציע וכאמור, 

 . שתשולם לו

על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את השירותים אשר  החברהכמו כן, שומרת   .ז

צו התחלת העבודה המקורי וביצועם דחה כאמור. במקרה כזה מתחייב ת הזמת/עלא הוזמו ב

 הזוכה לבצע את אותם שירותים דחים במחירי הצעתו ובתאים המוגדרים בחוזה. 

רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או  החברה  .ח

אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 

חברות אחיות, קשרים בין חברות בות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסית ו/או 
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אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם ההצעה בלתי סבירה בין 

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. 

ו/או  למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה היה הצעה גירעוית  .ט

הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הזוכה כלפי עובדיו לפי תאי מכרז זה ובהתאם 

 .וראות דיי עבודהלה

 ;ישכשיר  .11

תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו היה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  החברה  .א

 כ"כשיר שי". 

 אחרת התחייבות אחר למלא או, החברה עם חוזה על לחתום, תקבלה שהצעתו, המציע סרב  .ב

 עם בחוזה להתקשר רשאית החברה תהא המכרז מכל סיבה שהיא, במסגרת עצמו על שטל

 מכרז לפרסם או/כ"כשיר שי" ולהכריז עליו כזוכה במכרז ו המכרזים ועדת י"ע שדורג המציע

 הדרכים בכל תקבלה שהצעתו המציע גד ולפעול, דין י"ועפ דעתה שיקול י"עפ הכל, חדש

 .הערבות חילוט לרבות, דין י"עפ לרשותה העומדות

להכריז גם על הזוכה השי כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון,  החברהכן רשאית   .ג

 במקרה בו תיווכח כי הזוכה הראשון איו מסוגל לעמוד בהיקף השירות הדרש מכח המכרז.

 עד לחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז.הצעת הכשיר השי, תעמוד בתוקפה   .ד

והיא תהא רשאית שלא לפות  בלבד החברההתקשרות עם הכשיר השי תוה לשיקול דעת   .ה

 לכשיר השי אלא לפרסם מכרז חדש/וסף. 

  ;חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

כשהוא חתום תוך  חברהל ולהחזירו )מסמך ד'(למכרז דרש לחתום על החוזה המצורף ייהזוכה   .א

  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. החברהימים מתאריך הודעת  7

בו הודע לו על ימים מיום  7תוך ב, ולא החזירו כשהוא חתום חוזהזוכה שדרש לחתום על ה  .ב

, החברהמכ"ל , על פי הודעת  לבטל זכייתו במכרזרשאית  החברהתהא  ,כאמור לעיל זכייתו

 על פי כל דין או עפ"י החוזה.  החברהוזאת מבלי לגרוע מזכויות 

עם מציע אחר  חוזהלהתקשר ב ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה החברהכמו כן, תהא   .ג

וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 עם מציע אחר במקומו.   החברההתקשרותה של 

כגד הזוכה עקב הפרת  החברהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 ת הצעתו למכרז.ההתחייבויות שטל על עצמו המציע עם הגש

הזוכה יתחייב לערוך את כל הביטוחים הדרשים ולעמוד בכל תאי המכרז בהתאם להודעת   .ד

. למען הסר ספק, הזוכה יתחייב כי הכיסוי הביטוחי ייכס שתישלח אליו על הזכייה החברה

 .  החברהלתוקף באופן מיידי החל מהמועד הקוב בהודעת 
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היה חברת ביטוח, היא תחויב למות, על חשבוה, סוכן י החברהבמידה והזוכה אשר יבחר ע"י   .ה

ויטפל באופן  החברה, אשר יעמוד בקשר קבוע עם החברהביטוח מורשה מטעמה, המוסכם על 

 , הכל בהתאם להוראות החוזה.  החברהשוטף בביטוחי 

הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומיוי שמאים לטיפול בזקים עצמיים של המבוטח, יעשו   .ו

 לבין הזוכה. החברהה בין בהסכמ

על זכות השיבוב המועקת לו,  , מעבר לאמור בפוליסות הביטוח ובמפרט,הזוכה יידרש לוותר  .ז

 במפורש או מכללא, בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי שישולם למבוטח כגד: 

, מהלי המבוטח,  עיריית חולון  עובדי, החברההמבוטח ובחרי ציבור של  של עובד כל )1

חברי ההלה, עובדים בחוזה, ושאי משרה במבוטח, כל אדם אשר בשירותו של 

 משפחותיהם. בי וכן המבוטח

תאגידים עירויים ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או ו/או עמותות הקשורות  )2

למבוטח ו/או גופים המצאים עם המבוטח בתאי מסחר ואשר לפי תאי ההתקשרות 

 כלפי מי שגרם לזק בזדון. יחולקובלים, אין כלפיהם זכות שיבוב ויתור זה לא המ

 לשפותם התחייב או כלפיהם התביעה זכות על ויתר שהמבוטח גוף משפטי או אדם כל )3

  פיצוי בכתב או בעל פה במפורש או מכללא טרם קרות מקרה הביטוח. בכתב

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות או כבר רשות; שותפים; גופים  )4

המצאים עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, אספקה ומסחר ואשר לפי תאי 

ההתקשרות המקובלים במקצועם, אין כלפיהם זכות תחלוף; וגופים אשר המבוטח ויתר 

 וח. על זכותו לתבוע מהם פיצוי, בכתב לפי קרות מקרה ביט

  שוכרים ו/או דיירים, לרבות דיירי ושוכרי משה, ו/או הבאים מטעמם של כל ה"ל. )5

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות  )6

מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב 

יתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ו

 תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.

 .מתדבים )7

  .בזדון לזק גרםמי שכאמור לא יחול לטובת  הויתור

סילוקן של התביעות ייעשה על בסיס מערכת הסכמים והלים לקבלת שירותים ורכישת   .ח

 .החברהמוצרים בו קשורה 

המצורפים, הרי בכל ושא בו קבעו בחוק או בתקות הסדרים למרות האמור בוסחי הפוליסות   .ט

עדיפים למבוטח על פי אלה הקבועים בפוליסות, יחולו הוראות החוק או התקות ביחס לאותו 

 ושא.

, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו ו/או התחייבות ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה  .י

   ן.על פיו לאחר במישרין או בעקיפי
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לפי הסכם זה לאחר,  החברהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהזוכה   .יא

תהא רשאית לסרב  החברה .חברהב מורשי החתימההסכמה לכך בכתב של מראש אלא אם קיבל 

סכומים או התיית ההמחאה בתאים שייראו  לבקשות הזוכה בעיין זה, לרבות סירוב להמחות

לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחוות 

 וספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

מסמכי יתר וב , המפרטחוזהיתרת התאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בוסח ה  .יב

     המכרז.

  ;התמורה .13

, יקבל הזוכה החברהלשביעות רצון  )החברה(לאחר קבלת אישור  רותים בפועלבגין אספקת השי  .א

ידו, -שהוצע על ההפחתהאחוז ביכוי  )מסמך ג'( הבטבלתמורה בהתאם למחירים הקובים 

 . והמכרז בכפוף לתאי החוזה

תשלומים חודשיים, עוקבים, קבועים ושווים, החל מתום החודש  )6( בשישההפרמיות תשולמה   .ב

י הפרמיות תשולמה בשקלים חדשים בו ייכס הביטוח לתוקף. למען הסר ספק מובהר בזאת כ

 הפרשי הצמדה למדד כלשהו.ללא דמי אשראי ו ובכלל זה ללאללא כל תוספת כלשהי, 

כוללים ו, אספקת השירותיםבזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר  .ג

באספקת השירותים הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות

 על פי תאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע שוא החוזה. 

ך על הצעת במהלך תקופת הביטוח יתומחר בהסתמ הוסף אשר יתווסףמובהר בזאת כי הרכוש   .ד

  .הקבוע בחוזההזוכה ועל פי המגון 

אין באמור לעיל כדי לשות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד מתן השירותים שוא המכרז.  כמו   .ה

לק הזמת ח-לזוכה לא תהיה כל טעה ו/ או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין הזמת ו/או איכן, 

מהשירותים המבוקשים ו/או דחיית הזמת חלק מהשירותים. הזוכה מתחייב מצדו לספק את 

 , במועד ובאופן הדרש כפי שהתחייב במסגרת הצעתו.  החברההשירותים בהתאם לדרישות 

  ;עדיפות בין מסמכים .14

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות 

בין תאי המכרז להוראות החוזה/ הספחים, תכרעה הוראות החוזה/ הספחים, לפי העיין ובהתאם 

  .  החברהלשיקול דעת 

  ;החברהרכוש  –מסמכי המכרז  .15

עדי והם מסרים למציעים למטרת הצעת הצעות וקייה הבל החברהמסמכי המכרז הים רכוש 

לא יעתיק אותם ולא ישתמש  מסמכי המכרז מקבל, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. חברהל

  .בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 ;הליכי המכרז .16

, בגין החברהמובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטעות או בדרישות כלפי   .א

בחתימה על חוזה ו/או אספקת השירותים ו/או הפסקת השירותים, זמית או קבועה, כל עיכוב 
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אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שייקטו, אם ייקטו, על ידי מציע או צדדים 

 שלישיים כלשהם.

כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או   .ב

עקב  החברהזמית או קבועה, והוא מוותר על כל טעה, דרישה או תביעה כלפי  ירותשהפסקת 

 כך.

ידוע למציע והוא מסכים כי במידה ויקטו הליכים משפטיים בעיין המכרז, תעמוד הצעתו   .ג

 יום. 30בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

(ט) לתקות העיריות 22, ולתקה 1993 – (ה) לתקות חובת המכרזים, התש"ג21בהתאם לתקה   .ד

מציעים רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. מציע אשר סבור כי סעיפים  1987-(מכרזים), תשמ"ח

מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא מתגד להתיר למציעים שלא זכו 

"). סוד מסחרים (להלן: "במכרז לעיין בהם, יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטעתו חסויי

יובהר, כי מחיר ההצעה איו יכול להיחשב "סוד מסחרי". מציע שלא יציין חלקים חסויים 

בהצעתו יוחזק כמי שתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי הצעתו. על אף האמור לעיל, ועדת 

המכרזים רשאית להציג בפי מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך ומידע אשר לשיטתה אים 

ווים סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה הסופית בעיין העיון בהם מסורה לשיקול דעת ועדת מה

 המכרזים בלבד.
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  'גמסמך 

  לכבוד
  ועדת המכרזים

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  

  22/2019מס'  פומבימכרז 
  ובילוי (חולון) בע"מ החברה לבידור לעריכת ביטוחי

  
  

  הצעת המציע
  

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז  ,_ מצהיר_________________  (שם מלא ות.ז) אי הח"מ .1

ועבור גופים הקשורים  החברהלעריכת ביטוחים, כסים וחבויות, עבור מגיש בזאת הצעתי  והי

    .")/יםשירותה(להלן: " לרבות במפרט במסמכי המכרז הכל כמפורט, חברהל

 תוות, כליכי קראתי והבתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הי מצהיר .2

וכל הגורמים האחרים המשפיעים  שירותהטיב המפרט, , שירותתאי ה, מסמכי המכרז וכי תאי המכרז

לקבל על מציע אי ת, ידועים ומוכרים לי, אי מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. השירועל 

לספק את עצמי את כל ההתחייבויות והתאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה 

ביכוי אחוז ההפחתה המוצע  ת מטה,המפורט הלפי הטבל התאם להצעתיב מומו/או כל חלק  שירותה

  .  בסיפא מסמך זה כלהלן ייד-על

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אי  מצהיר .3
  

והכישורים הדרושים לביצוע  המומחיות, הכשירות, הרישיוות, ההיתריםהי בעל הידע,  .3.1

 .המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרזהתחיבויותיי מכח 

, החברההי מאשר כי קיבלתי מידע מלא בדבר עיסוקי  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .3.2

תיאור החצרים, אופי הסיכוים, וכל מידע ו/או פרט מכל סוג שהוא הדרוש או החוץ לי ו/או 

הכרוך ו/או הקשור ו/או הובע ו/או הוגע לעיין, וכן פרטים אחרים הוגעים לעיין, לרבות 

 למסמכי המכרז )3(ההמצורף כספח מות בשים הקוד החברהפירוט יסיון התביעות של 

  ומהווה חלק בלתי פרד הימו.

עומד בכל התאים המקדמיים הדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך הי  .3.3

, ולראיה הי מצרף את כל המסמכים 3), סעיף מסמך ב'תאי המכרז והוראות למשתתפים (

  .למסמכי המכרז מסמך ב'ב 7סעיף בהדרשים 

 /אישורידוע לי כי, לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממי להציג כל מידע/מסמך .3.4

, לרבות המלצות שירותוסף שיידרש להוכחת כשירותי, יסיוי, מומחיותי, התאמתי לביצוע ה

וכיו"ב, ואי אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים, להחת דעתה. אם אסרב 

הסבר או יתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקות לפי ראות עייה למסור מסמך, 

  ואף לפסול את הצעתי.

החוזה, הי  מסוגל, מכל בחיה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות  .3.5

 .המפרט ויתר מסמכי המכרז
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ך חתמתי על התצהיר או חבר מועצה וכראיה לכ חברההי מצהיר כי איי בעל קרבה לעובד  .3.6

 .)1(ז'מסמך כהמצורף 

גם אם לא הוזכרה , בחוזה ובמפרטידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה  .3.7

  במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

  

חזירו או חוזהתום על הימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז, אח 7תוך בכי הריי מתחייב  .4

 .כשהוא חתום חברהל

 

קשורה במערכת הסכמים והלים לקבלת  החברהידוע לי כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5

 .שירותים ולרכישת מוצרים, וכי סילוק התביעות ייעשה על בסיס המערכת ה"ל

חתימתי על הצעה זו מהווה אישור והצהרה להסכמתי לכל התאים הכלליים האמורים במסמך זה,  .6
 . והפוליסות במפרט וליתר ההוראות והתאים המופיעים במסמכי המכרזלכל תאי הרשימות 

 

פרט, בין אם בכתב יד ובין ידי במסמכי המכרז, לרבות בגוף המידוע לי כי כל הערה אשר תצוין על  .7
  בדפוס, תהיה בטלה ומבוטלת, והוסח המקורי יהיה הקובע.

  
 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .8

הדרשים  קבלת כל האישוריםברות עימי וכן היקפה מותים ההתקש ,במידה ואזכה במכרז דן  .א

 .לשם ביצוע המכרז

או  תתבצע הזמת השירות, לא ו/או ההרשאותלא יתקבלו כל האישורים התקציביים מקרה בו ב  .ב

 . ולא תהיה לי כל טעה ו/או תביעה עקב כך החברה ל ידיע וחלק

 איה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית לבטל את  המכרז החברה  .ג

  .דומים ו/או וספים השירות או שירותיםלרכישת ים /ו/או לפרסם מכרז/ים פרדים ווספ

הי מתחייב למות,  ,)תהיה חברת ביטוח החברהבמידה והזוכה אשר תיבחר ע"י (עוד ידוע לי כי   .ד

ויטפל באופן שוטף  החברה, אשר יעמוד בקשר קבוע עם סוכן ביטוח מורשה מטעמיעל חשבוי, 

 ., לרבות קיום הביקורים הדרשים בתדירות המפורטת דלעילהחברהבביטוחי 

הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומיוי שמאים לטיפול בזקים עצמיים ידוע לי ומוסכם עליי כי   .ה

 .יילב החברהשל המבוטח, יעשו בהסכמה בין 

 על , מעבר לאמור בפוליסות הביטוח ובמפרט הביטוח,לוותר מסכים הי, במכרז ואזכה במידה  .ו

 שישולם שיפוי/או ו פיצוי תשלום בעקבות, מכללא או במפורש, יל המועקת השיבוב זכות

 :כגד למבוטח

חברי , מהלי המבוטח,  עיריית חולון עובדי, החברההמבוטח ובחרי ציבור של  של עובד כל )1

 בי וכן ההלה, עובדים בחוזה, ושאי משרה במבוטח, כל אדם אשר בשירותו של המבוטח

 משפחותיהם.

תאגידים עירויים ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או ו/או עמותות הקשורות למבוטח  )2

ו/או גופים המצאים עם המבוטח בתאי מסחר ואשר לפי תאי ההתקשרות המקובלים, 

 ם זכות שיבוב ויתור זה לא יכול כלפי מי שגרם לזק בזדון.אין כלפיה

 בכתב לשפותם התחייב או כלפיהם התביעה זכות על ויתר שהמבוטח גוף משפטי או אדם כל )3

  פיצוי בכתב או בעל פה במפורש או מכללא טרם קרות מקרה הביטוח.
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ופים המצאים בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות או כבר רשות; שותפים; ג )4

עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, אספקה ומסחר ואשר לפי תאי ההתקשרות המקובלים 

במקצועם, אין כלפיהם זכות תחלוף; וגופים אשר המבוטח ויתר על זכותו לתבוע מהם פיצוי, 

 בכתב לפי קרות מקרה ביטוח. 

  ם של כל ה"ל.שוכרים ו/או דיירים, לרבות דיירי ושוכרי משה, ו/או הבאים מטעמ )5

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות מקרה  )6

הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב 

לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף 

 או גוף. כלפי אותו אדם

 . מתדבים )7

  .בזדון לזק גרםמי שכאמור לא יחול לטובת  הויתור

ידוע לי כי למרות האמור בוסחי הפוליסות המצורפים, הרי בכל ושא בו קבעו בחוק או בתקות   .ז

וליסות, יחולו הוראות החוק או התקות פהסדרים עדיפים למבוטח על פי אלה הקבועים ב

 ביחס לאותו ושא.

במידה ואזכה, אתחייב לערוך את כל הביטוחים הדרשים ולעמוד בכל תאי המכרז ידוע לי כי   .ח

ייכס לתוקפו באופן מיידי  ידי-על הכיסוי הביטוחישתישלח אליי, ו החברההתאם להודעת ב

  .החברההחל מהמועד הקוב בהודעת 

 

בכל הוגע ו/או בקשר עם תביעה טעה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הי מצהיר בזאת מפורשות כי לא .9
בכל זמן שהוא,  השירותיםביטול המכרז, הקטת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או שיוי היקף 

כל פיצוי מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
מכוח המכרז בהיקף  יםתשירוה כל תביעה בגין ביצוע ימו כן, לא תהא לזק. כ ייגרם לאם אף בגין כך 

 מסויים. 

, בגין כל עיכוב החברהמובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטעות או בדרישות כלפי  .10

, זמית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שירות/הפסקת השירותבביצוע ה

  ., אם ייקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהםשייקטו

כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או הפסקת  .11

 .עקב כך החברהזמית או קבועה, והוא מוותר על כל טעה, דרישה או תביעה כלפי  שירות

משפטיים בעיין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום  ידוע לי ואי מסכים כי במידה ויקטו הליכים .12

 יום. 30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

 .הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז .13

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14

 יוארך תוקפה של הצעתי, לתקופה וספת.  החברהשהוגדר בתאי המכרז. במידה ותדרוש 
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אם הצעה זו חתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם  .15

בכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים לחוד, ו

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, לשיוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .16

  כאמור דלעיל.
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, והמחירים המקסימליים ים הדרשים במסגרת אספקת השירותלהלן פירוט הביטוח .17
  לכל אחד מהם: החברההמוצעים על ידי 

  

   2019/2020שת ל רוט הצעת פרמיות ביטוחיטופס פ
  (רשימת הביטוחים)

 
 שיעור פרמיה  בש"ח  פ ר מ י ה

(באחוזים/חלקי 

   אחוזים)

ח ס כ ו ם   ב י ט ו 

  אחריות / גבולות

  ס ע י ף

      

  

  אש מורחב
  (כולל רעידת אדמה וזקי טבע)

   דלא דייא ודיידאכסי   189,310,000  1.3%0  246,103

  חודשי שיפוי 24 –אובדן דמי שכירות פארק פרס   8,025,000  1.3%0  10,433

  

25,000  

      

  הרחבות "זק ראשון"

  
ן" שאיו כפוף לסעיף "ביטוח ראשוזק "על בסיס  –תשתיות   4,000,000  1.3%0  5,200

  חסר"

  

  

  

400,000  

    

  

20,000,000  

30,000,000  

   צד שלישי

  גבול אחריות 

  מקרהל

  לתקופה

  

66,660  

  

2.02%0  
  

33,000,000  

20,000,000  

  חבות מעבידים

       )משוערשכר עבודה שתי (

  לתובע למקרה ולתקופה גבולות אחריות

  

18,750  

  

  

  

4,000,000  

  אחריות מקצועית 
  ולתקופה מקרהגבול אחריות ל

  

3,200  

  

10%0  

  

320,000  

  כספים

  סכום ביטוח

  

76,250  

  

4.4%0  

  

17,500,000  

  שבר מכי

  סכום ביטוח

  

  

66,300  

  
  

X 331.5 ₪ 
  למתאמן

  תאוות אישיות   
 

X 200 (קודת זמןמקסימום ב)  

  

  

4,800 ₪   

  

  

  

4.0%0  

  כולל

  כולל

  

  

1,200,000 ₪   

4,000,000 ₪   

20,000,000 ₪   

  פוליסה הצהרתית –ביטוח עבודות קבליות 

   -(כולל רעידת אדמה וזקי טבע)

  היקף עבודות שתי (משוער) -פרק א' 

  גבול אחריות למקרה ולתקופה (לפרויקט) –פרק ב' 

  גבול אחריות לתובע למקרה ולתקופה (לפרויקט) –פרק ג' 

 סה"כ  922,828

  טופרמיה 
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______ אחוז) הפחתה ____ים: ___________  (במיל__הי מציע  % ___
  לעיל.  החברהע"י  ותהקוב מהפרמיות המקסימליות

 
  
   בטבלה לעיל. המפורטיםוהמחירים  ותחול על כל הפריטים אחידהידי היה  ההפחתה המוצעת על* 

  הפחתה.   *0%יתן להציע אחוז הפחתה אחיד בלבד, לרבות 
  תפסל על הסף,   -ו/או תחיל אחוז הפחתה לא אחיד  החברה* הצעה אשר תכיל תוספת למחירי 

  מבלי שתידון.   

מהיקף  25%בביטוח עבודות קבלניות תיגבה בפועל פרמיה מינימלית פקדונית שלא תעלה של  •
   100%העבודות. בטבלת המכרז יש לצייןפרמיה לפי 

  

  ____/_______________________  .ת.ז./ ח.פ ____________________________  שם המציע:

  

  __________________________________תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) א לפרט:  _____

  

  ____ון: __________________________טלפפלא'/  _____________________________  כתובת:

  

  ___________________________דוא"ל: _______________________

  

  שמות ומספר הזיהוי של האשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________  

    __________________________________________________  חתימות:

  ).מסמך ב'ב 10סעיף בלחתימות (ראה פרוט דרישות 

  _____________________.    תאריך:

  

  כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב')אישור חתימה: (

  _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל חתם ע"י:________אי הח"מ 

  
  ה"ה __________ ת.ז. ___________ (ימולא כשהמציע הוא אדם) .1

  
  כשהמציע הוא תאגיד)ה"ה __________ת.ז. ____________(ימולא  .2

  

  ה"ה __________ת.ז. ____________

  

  וכי חתמו על מסמך זה בפי. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

  

  

  _______________      ________________  

  חתימה          תאריך            
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  מסמך ד'

  חוזה

  

                    ________ שת ___________לחודש  ______ביום   חולוןשערך וחתם ב 

  

  
  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מבין:         

      .5185101מיקוד  5132ר הצופים, קרית שרת חולון ת.ד. רח' ה   

  ")החברה(להלן: "   

  ;מצד אחד                                                                                                         

  _____________________, ת.ז./ ח.פ. _____________________________לבין:        

  __________________________ ת.ז. _______באמצעות המורשה מטעמו מר ____     

  ____________________ פקס _______מרח' _____________________ טל' ____     

  ")מבטחה(להלן:  "               

  ; מצד שי                                                                                                              

  
  ;החברה לעריכת ביטוחי 22/2019 מכרז מס' החברהוביום  __________   פרסמה   הואיל:

  
  הגיש הצעתו למכרז ה"ל; מבטחוה   והואיל:

  
  ;מבטחוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה   והואיל:

  
  

  

  
  אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא .1

חלק בלתי פרד הימו ובחזקת תאי מתאיו. כותרות הסעיפים בחוזה זה ועדו המבוא לחוזה זה מהווה 

לשם הוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשות הוראות חוזה זה. הספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק 

  בלתי פרד הימו, ובכל מקום שאמר "החוזה" או "ההסכם", הכווה היא לחוזה/להסכם ולספחיו.

  הגדרות .2

זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למוחים להלן, ההגדרות בצידן (אלא אם כווה  בחוזה

  אחרת משתמעת מגופו של עיין):

 החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ –" /המבוטחהחברה"  .א

 יםמפרטב בהתאם לקבועוגופים קשורים אליה,  החברהעריכת ביטוחי   - "/יםשירותה"  .ב

  .יתר מסמכי המכרזב ) וכמפורטהמכרז מסמכיל 'חמסמך (

  לצורך חוזה זה. /תמהלכלשמש  החברהי מי שהוסמך על יד  - "/תהמהל"  .ג

 המבטחלרבות ציגיו של המבטח שפרטיו רשומים והחתום על גבי חוזה זה,   - "המבטח"  .ד
  .השירותים מתןבפועל בשמו ומטעמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  מבטחעובדיו של ה  - המבטח"עובדי "  .ה
 השירותים מתןביושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 



21  

    חתימת המציע

  

אחראי על פי כל דין  שהמבטחבקשר אליהם וכל מי  בביצוע החוזה או ו/או
  למעשיו או למחדליו.  

 מסמכי החוזה .3

מהווים חלק בלתי פרד  ')ח(מסמך כהגדרתם בחוברת המכרז, והמפרט בפרט  כל מסמכי המכרז  .א

 .מהחוזה

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שוה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב  .ב

עדר החייה אחרת מאת ובהיברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הספחים לחוזה, 

  בלת מעה/הבהרה בעיין.לצורך קיש לפות לאלתר למהל , המהל

 הצהרות המבטח .4

 כדלקמן:מצהיר בזאת המבטח 

פי -כי ידועים לו כל הפרטים והמידע הדרשים לצורך אספקת השירותים וכי התחייבויותיו על  .א

, פירוט הסכם זה עשו לאחר שקיבל מידע מלא ידועים לו בדבר עיסוקי החברה, תיאור החצרים

יסיון תביעות, אופי הסיכוים, וכל מידע ו/או פרט מכל סוג שהוא הדרוש או החוץ לו ו/או 

הכרוך ו/או הקשור ו/או הובע ו/או הוגע לעיין, וכן פרטים אחרים הוגעים לעיין. למען הסר 

דע ספק, המבטח יהא מוע מלהעלות כל טעה בקשר עם הסיכוים המבוטחים ובקשר עם כל מי

 הדרוש לו לשם הערכת הסיכוים שהוא מקבל על עצמו. 

כי ידוע לו כי החברה קשורה במערכת הסכמים והלים לקבלת שירותים ולרכישת מוצרים, וכי   .ב

  סילוק התביעות ייעשה על בסיס המערכת ה"ל.

כי היו בעל הידע, המיומות, היסיון, וההכשרה המקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות   .ג

בהסכם זה והוא מסוגל מכל הבחיות לספק את השירות שוא הסכם זה לשביעות רצוה המלאה 

  של החברה.

  כי היו מורשה כדין, בעל כל ההיתרים והרשיוות הדרשים, לערוך ביטוחים בישראל.  .ד

כי הוא מהל ספרים לפי פקודת מס הכסה והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים   .ה

ועפ"י  1976 -האישורים התקפים הדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו בידיו כל 

 כל דין.

  מהות השירות .5

בכפוף לאמור בהסכם זה ובספחיו, מתחייב המבטח לערוך עבור החברה פוליסות ביטוח,   .א

  כמתואר במפרטים, ברשימת הביטוחים וביתר מסמכי המכרז.

ידי המבטח, לכל דבר ועיין. במקרה של סתירה/ אי מפרט הביטוחים ייחשב כאילו וסח על   .ב

  בהירות במפרט הביטוחים, הוא יפורש לטובת החברה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי פוליסות הביטוח לא תכלולה כל סטייה ממפרטי הביטוחים ומיתר   .ג

  מסמכי המכרז, אלא אם יתה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת סוכן הביטוח.

פת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה, ככל שזו תצא אל הפועל), עוד מוסכם כי במהלך תקו  .ד

לא יחולו כל שיויים בתאי הביטוח אשר יש בהם כדי לצמצם את זכויותיה של החברה, אלא 

  אם יתה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. 
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עוד מוסכם כי במהלך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה, ככל שזו תצא אל הפועל),   .ה

, אלא החברהלא יחולו כל שיויים בתאי הביטוח אשר יש בהם כדי לצמצם את זכויותיה של 

 החברה. אם יתה לכך הסכמה מראש ובכתב מאת 

ויות המתייחסות לאתרים , יבוטח חלק מהרכוש ו/או הכסים ו/או החבהחברהעל פי דרישת   .ו

 כל שיוי בתאי הביטוח הכלליים. לאמסויימים בפוליסות פרדות, ל

מוסכם כי הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומיוי שמאים לטיפול בזקים עצמיים של המבוטח,   .ז

 לבין המבטח.   החברהיעשו בהסכמה בין 

על זכות , במפרט הביטוחמעבר לאמור בפוליסות הביטוח ו ,המבטח מצהיר ומתחייב לוותר  .ח

 חברההשיבוב המועקת לו, במפורש או מכללא, בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי שישולם ל

 כגד:

מהלי המבוטח,   עיריית חולון,, מועצת החברההמבוטח ובחרי ציבור של  של עובד כל )1
 חברי ההלה, עובדים בחוזה, ושאי משרה במבוטח, כל אדם אשר בשירותו של המבוטח

 משפחותיהם. בי וכן

תאגידים עירויים ו/או חברות בת ו/או חברות שלובות ו/או גופים המצאים עם המבוטח  )2

בתאי מסחר ואשר לפי תאי ההתקשרות המקובלים, אין כלפיהם זכות שיבוב ויתור זה 

 כלפי מי שגרם לזק בזדון.יחול לא 

 לשפותם התחייב או כלפיהם התביעה זכות על ויתר שהמבוטח גוף משפטי או אדם כל )3

  פיצוי בכתב או בעל פה במפורש או מכללא טרם קרות מקרה הביטוח. בכתב

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות או כבר רשות; שותפים; גופים  )4

המצאים עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, אספקה ומסחר ואשר לפי תאי ההתקשרות 

יהם זכות תחלוף; וגופים אשר המבוטח ויתר על זכותו המקובלים במקצועם, אין כלפ

 לתבוע מהם פיצוי, בכתב לפי קרות מקרה ביטוח. 

  שוכרים ו/או דיירים, לרבות דיירי ושוכרי משה, ו/או הבאים מטעמם של כל ה"ל. )5

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות  )6

תר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב מקרה הביטוח, וי

בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות 

 תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.

 .מתדבים )7

  .בזדון לזק גרםמי שכאמור לא יחול לטובת  הויתור

וסילוקין לצורך  הקבללבדה על שטרי  החברההמבטח מצהיר ומסכים בזאת כי די בחתימת   .ט

 תשלום תביעות בגין מקרי ביטוח המבוטחים על פי הפוליסות הכללות במפרט.

תורה בכתב, ולעיין זה  החברהו/או למי ש חברהתגמולי הביטוח בגין זקי רכוש ישולמו ל  .י

יטוח למי , באם קיימת זיקת בהחברההמבטח מוותר על כל טעה של היעדר זיקת ביטוח של 

 מהגופים הכללים בהגדרת המבוטח.

למסמכי מסמך ג' שב ההזוכה מתחייב לערוך ביטוחים עבור הרכוש הוסף אשר איו כלול בטבל  .יא

המכרז ואשר יתווסף במהלך תקופת הביטוח ו/או עבור גופים קשורים וספים (רכוש וחבויות 

לעיין  זהון הקבוע בחוזה להלן, בהתאם למגמעבידים). למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 
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הוראות חוזה זה ויתר מסמכי המכרז תחולה בשלמותן על הפוליסות הכוללות תשלום התמורה. 

 את הרכוש הוסף כאמור.

 חובות דיווח .6

מתחייב המבטח למסור לידי המהלת, בהתאם לדרישתה, יסיון תביעות לגבי כל עף ביטוח   .א

תאריכי האירועים, פירוט התביעות המשולמות/ התלויות בפרד, בו יצויו מספר התביעות, 

 הדרישה כאמור. יום ממועד 15ומהות הזק, זאת בתוך 

 התחייבות לביצוע .7

לרכוש ממו את רשאית שלא  החברהכי ידוע לו ש ,מסכים ומצהיר בזאת במפורש מבטחה  .א

, מבלי של החברה כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיחמת סיבה מ ,מואו חלק מ שירותה

 ממו ורכששלא  חלקי השירותשהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין 

 כאמור. 

  הסבת החוזה העברת זכות .8

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו לאחר, פרט אם  מבטחה  .א

 בכתב ומראש.  החברהכמה לכך מאת קבל תחילה הס

העביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו לאחר  מבטחכי ה ,חברההתברר ל  .ב

לא  מבטחוזה ולחרשאית לבטל את ה החברהתהא  -בכתב ומראש  החברהללא קבלת הסכמת 

 בשל כך. החברהתהא כל טעה ו/או תביעה מכל סוג שהוא גד 

דעתה הבלעדי את המועד רשאית לקבוע לפי שיקול  החברהבקרות האמור בס"'ק ב' לעיל, תהא   .ג

ולהעביר את כל המידע  החברהמתחייב בזאת לפעול לפי החיות  מבטחבו יבוטל החוזה וה

שיחליף אותו באופן מסודר ומיידי. בחתימה על החוזה, מוותר  אחרו/או ל חברההדרוש ל

 בהקשר זה.  החברהמראש על כל טעה שהיא כגד  מבטחה

  ושמירה על דיים אורח מקצועי .9

 מתחייב בזאת לקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בביצוע התחייבויותיו מכח המכרז.  חהמבט  .א

מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לספק את השירות ו/או כי יש בידו את כל  המבטח  .ב

 האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבטיים לספק את השירות.

עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטטים , כי אין בהתקשרות המבטחעוד מצהיר   .ג

 או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.

. החברההשירות יבוצע בהתאם לחוזה, באורח מקצועי כון, לשביעות רצוו המלאה של המהל ו  .ד

ות, כללים, החיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות שירותים שלגביהם קיימים חוקים, תק

יבוצעו בהתאם לחוקים, לתקות, כללים, החיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין ומחובתו 

 .להמציא אישורים רשמיים מאת הרשויות המוסמכות, כל שיידרש ועל חשבוו בלבד המבטחשל 

זה, כי הוא זכאי לספק  מצהיר, בחתימתו על חוזה המבטחמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .ה

לרבות כל את השירות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים על מת לספק את השירות, 

מתחייב לדאוג כי אישורים אלה  המבטח. מובהר, כי האישורים שדרשו כחלק מתאי המכרז

כל , לרבות בתקופות הארכה, כהחברהיהיו בתוקפם ברציפות למשך כל תקופת ההתקשרות עם 

 , והכל על חשבוו. החברהשתהייה ע"פ החלטת 
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המצורף למסמכי המכרז החיות המפרט למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה,   .ו

 חוצות כולן לביצוע השירות ומהוות כולן חלק בלתי פרד מהחיות חוזה זה. 

  תקופת החוזה .10

 החברההודעת מיום או  שי הצדדיםמיום חתימתו ע"י  חודשים 12ך תוקפו של החוזה היו למש  .א

יקיים את  מבטחובלבד שה, מביהם המאוחרלפי ח החוזה, ומכ שירותה אספקתהתחלת  בדבר

 החברהומסמכי המכרז, לשביעות רצוה המלאה של המפרט כל ההתחייבויות לפי חוזה זה 

 "). תקופת החוזהוהמהל (להלן: "

להאריך את  לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי,, בהתאם אופציה חד צדדית חברהיתת בזה ל  .ב

כולן או כל חלק מהן בכל חודשים בכל פעם,  12תוקפו של החוזה בארבע תקופות וספות, של 

   פעם.

חודשים, בהתאם  12-שמורה הזכות להאריך את ההסכם בתקופה קצרה יותר מ חברהל, כן-כמו  .ג

רטה) עבור החודשים -חסי (פרוזכאי לתשלום י מבטחלשיקול דעתה וצרכיה. במקרה זה, יהא ה

  בהם ההסכם היה בתוקף.

בכתב  מבטחלהאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תיתן על כך הודעה ל החברההחליטה   .ד

  .ומראש לפי תום תקופת החוזה

כל תאי חוזה זה בשיויים המחוייבים, לפי  ת ההארכההוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופ  .ה

 העין.

 
   יחסי עובד מעביד תחולתאי  .11

כדי ליצור יחסי  זה או בתאי מתאיו חוזהכי אין בכי היו קבלן עצמאי ו ,מצהיר בזאת מבטחה  .א

 .  החברהעובד מעביד ביו לבין 

זה כדי ליצור יחסי  חוזההמעביד של עובדיו וכי אין בבלבד הוא כי  ,מבטחמצהיר בזאת ה כמו כן,  .ב

 . ו/או מי מטעמו ולבין מי מעובדי החברהעובד ומעביד בין 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכסה הביטוח הלאומי וכל  מבטחה  .ג

עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים  המבטח,ואין  מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או והג לעובד ממעבידו החברהלקבל מן 

ו/או מעובדיו, שמקורם בטעת יחסי עובד  מבטחמן ה ותתבע לשלם סכום כלשה החברהבמידה ו  .ד

רשאית לכות כל סכום  החברהלשפותה בגין כל סכום כאמור ו מבטחומעביד, מתחייב ה

 . מבטחגיעה לשתחוייב בו כאמור מן התמורה המ

 כאמור במסמכי המכרז. מבטחכי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של ה ,מובהר בזאת  .ה

  העסקת עובדים ע"י המבטח .12

בעלי כל ההסמכות הדרשות על  , מקצועיים ואחרים,כשירים המבטח מתחייב להעסיק עובדים  .א

אספקת השירותים, במספר הדרוש לשם  פי הוראות כל דין, תקן, החייה, הוראה וכיו"ב,

   .  בהתאם לאופיים ומהותם

, אשר יג מוסמך וקבוע על חשבוו ומטעמומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ימה המבטח צ  .ב

למסמכי מסמך ב' המקדמיים המפורטים בובוסף עומד בכל התאים  המהלאושר על ידי 

 חברהציג יידרש לבקר בהמכרז (תאים כלליים והוראות למשתתפים) בוגע לסוכן ביטוח. 
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, לצורך טיפול בעייים שוטפים לפי דרישת המהל לפחות אחת לשבועיים ו/או בתדירות אחרת

 הקשורים לאספקת השירותים.

ויטפל  החברהעל חשבוו, סוכן ביטוח מורשה מטעמו, אשר יעמוד בקשר קבוע עם  ימה המבטח  .ג

 .הדרשים בתדירות המפורטת דלעיללרבות קיום הביקורים , החברהבאופן שוטף בביטוחי 

כל גורם המועסק באספקת השירותים, לרבות , יחליף המבטח תהמהלפי דרישה בכתב מאת ל  .ד

התהג אותו אדם שלא כשורה ו/או , ולפי שיקול דעתה הבלעדי תהמהלאם לדעת הציג ה"ל, 

הוא איו מתאים  הוא איו מוכשר למלא את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלות ו/או

  .לתפקיד מכל סיבה אחרת

, לרבות בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים כל דיןהמבטח חייב למלא בכל עת אחר הוראות   .ה

ון הזדמויות וחוק חופש העיסוק. חוק שיויחוק שכר מיימום, שרות התעסוקה, הוראות 

ם ע"י המעביד, כל המבטח ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמי

התשלומים שמעביד חייב ביכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי 

חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול 

 ביותר של העובדים במדיה באותו עף. 

 – שי"גחוק עבודת וער, התא' ל33-ו 33ם עומד בתאים הקבועים בסעיפימצהיר כי  המבטח  .ו

כי הפרת סעיף  מבטחחוק זה. כן מצהיר ההוראות הוא מתחייב להוג בהתאם לכי , ו1953

 ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועיין.-ה"ל עלסעיפים המ

עוד מצהיר המבטח כי הוא עומד בתאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא   .ז

, לצורך 1987 –, ובחוק שכר מיימום, התשמ"ז 1991 –כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א 

למסמכי  'וכמסמך המצורף בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בוסח  החברההתקשרות עם 

 בלתי פרד מחוזה זה.והמהווה חלק  המכרז

 

  התמורה  .13

  

וכן מילוי מלוא התחייבויותיו לפי חוזה זה  החברהבגין אספקת השירותים בפועל לשביעות רצון   .א

למבטח תמורה בהתאם לסכומי הפרמיות המקסימליים בהם קבה  החברהוספחיו, תשלם 

ובכפוף  למסמכי המכרז) מסמך ג'( ההצעהמך ביכוי אחוז ההפחתה בו קב המציע במס החברה

 . ")התמורה(להלן: " לתאי חוזה זה

אשר יתווסף במהלך תקופת הביטוח, בין אם מדובר ברכוש וסף  הרכוש הוסףמובהר בזאת כי   .ב

של הגופים הקיימים הכלולים במפרטים ובין אם מדובר ברכוש של גופים קשורים וספים 

פים, יתומחר בהתאם לפרמיה המופיעה בהצעת שיתווספו, וכן ביטוח חבות מעבידים של אותם גו

 המבטח, באופן יחסי לתקופת הביטוח שותרה.

אספקת השירותים, שלום מלא וסופי בגין התמורה הקובה דלעיל מהווה ת בזאת, כי מובהר  .ג

באספקת הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאותוכוללת 

השירותים על פי תאי החוזה בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות המבטח שוא 

החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך 

 התחלת ביצוע אספקת השירותים, וכיו"ב. 

אופיה, לרמת הסיכון הכרוכה בה מורכבותה, ללהתמורה היה קבועה בלא קשר כי עוד מובהר   .ד

  .וכיו"ב
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  תאי התשלום .14

הפרמיות תשולמה בשישה תשלומים חודשיים, עוקבים, קבועים ושווים, אשר הראשון בייהם   .א

 יחול בתום החודש בו ייכס הביטוח לתוקף.  

יום לא יהווה הפרה של  14אשר לא יעלה על  החברהמוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד   .ב

  ה זה והמבטח לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.חוז

   ע"י המבטח ביטול ההסכם .15

  

על אף האמור בתאי הפוליסות בדבר זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא,   .א

מוסכם בזאת כי לא יהיה לביטול על ידי המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הקובים בהודעה בכתב 

 (תשעים) ימים לפי אותו מועד. 90לפחות  חברהלשתימסר 

, החברהבזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי  החברהלא יראו בשימוש   .ב

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו  מבטחהודיעה על כך במפורש ובכתב, וה החברהאלא אם 

 על פי ההסכם כל עוד לא יתה לו הודעה על ביטולו.

  1981 -תחולת הוראות חוק חוזה ביטוח, התשמ"א  .16

מעת  תוקן, כפי שי")החוק(להלן: " 1981 –על הסכם זה תחולה הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

, ככל שיתן להתות עליהן ע"פ בהשוואה לתאי חוזה זה וספחיו החברהלעת, ככל שהן מיטיבות עם 

 .החוק

  הרלבטייםתחולת הסדרים עדיפים בדיים  .17

מוסכם בזאת כי על אף כל האמור בוסחי הפוליסות המצורפים, אזי בכל עיין בו קבעו בדין הסדרים 

עדיפים למבוטח על פי אלו הקבועים בפוליסות, יחולו הוראות החוק/ התקות וכיו"ב בוגע לאותו 

  עיין.

  מירת זכויות ש .18

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקית לה על פי  החברהשום ויתור או מחדל או הימעות מפעולה של 

מחמת התהגות או  היוצרות כגדה מיעות ו/או השתקחוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות 

על זכותה בכתב  החברה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה מבטחבדרך אחרת ביחסיה עם ה

  ובמפורש. 

  סודיות .19

ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה המבטח מתחייב לשמור בסוד 

 חברהשהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי אספקת השירותים, והמתייחסת לכל עיין וושא הקשור ב

ו/או בכסיה ו/או בעובדיה. כן מתחייב המבטח לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או כל 

  הפועל מטעמו.

  תרופות .20

ין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה א

בקשר  מבטחעל אף האמור, לא ישמעו כל טעות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד השל הפרת החוזה. 

  לחוזה זה, בחלוף שלוש שים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.

  כללי .21

 חוזהכי הוראות חוזה זה, על ספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד ל ,מוסכם בזה

    לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שעשו, אם בכלל, לפי חתימת החוזה.
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  הודעות  .22

  כתובת הצדדים הם :  

   .5185101מיקוד  5132שרת חולון ת.ד.  ר הצופים, קריתרח' ה, החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
  
  __________________________________  - מבטחה

שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשהו לפי מעו דלעיל, ייחשב כאילו תקבל ע"י המען 

  ו כדבר דואר רשום. משלוח

  

  

  

  

  

  ולראיה באו על החתום :

  

  

  החברה מכ"ל 

 

 מבטחחתימת ה 

  

  

  מס' הזיהוי: ______________________    :    _________________________  מבטחהשם 

  

  ___________________:     טלפון פלאפון/ כתובת        :    _________________________

  

  כתובת דוא"ל: ______________________________________ פקס: ___________________

  וחותמת: _______________________ מבטחחתימת ה _   תאריך _________

   

  שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________

  

  __________________ תפקידו _____________החוזה חתם בוכחותו של  ___
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  )1('המסמך              

  

  בוגע לסוכן הביטוח אישור חברת הביטוח
 

  תאריך: ________
  לכבוד

  (להלן: "החברה")החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ 

   5185101מיקוד  5132ר הצופים, קרית שרת חולון ת.ד. רח' ה

  חולון

 

 

 

 הדון: אישור ייצוג חברת _________________

 

 

") סוכן הביטוח" –הריו מאשרים בזאת כי ________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ (להלן 

  .החברהלעריכת ביטוחי /___   מורשה לייצגו בכל הוגע להגשת הצעה בקשר עם מכרז מס' 

  

ידוע לו ומוסכם עליו כי במידה וההצעה המוגשת על ידי סוכן הביטוח תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, 

בהתאם למסמכי המכרז, על כל המשתמע  החברהההתקשרות מכוח המכרז תיעשה במישרין בייו לבין 

 .1981 –מכך, כאשר סוכן הביטוח ישמש שלוח בלבד בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח, התשמ"א 

  

  

  בכבוד רב,

  

  פרטי המורשים לחתום בשם חברת הביטוח: ___________________________________________

  חתימות: _________________________________________________
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  )2(המסמך 

  היקף כספילאישור רו"ח בוגע 

  ביטוח בדבר יסיון קודםהסוכן והצהרת 

  
    לכבוד

  ")החברה(להלן: " החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   5185101מיקוד  5132ר הצופים, קרית שרת חולון ת.ד. רח' ה

  חולון

  

  
  בוגע להיקף כספי רו"ח אישורהדון:                                                         

  
  
  

_________  ____________המשמש כרו"ח של __________________, __________אי הח"מ,  רו"ח 

"),  מאשר בזאת כי היקפן הכספי של הסוכן____________ (להלן: "______________ת.ז / ח.פ __

 8,000,000, היו בגובה של 2018הפרמיות בביטוח אלמטרי, אשר והלו ע"י הסוכן בתיק הביטוח שלו לשת 

  לפחות.  ₪מיליון)  שמוה(

  

  בכבוד  רב,                                                                                         

                                                     ______________ ________  
  (חותמת וחתימת רו"ח )                  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

  הצהרת סוכן הביטוח בדבר יסיון קודםהדון:      

  

) השים 5יסיון בחמש (מצהיר, כי הי בעל ___,ת.ז ____________ אי הח"מ ________________

רכוש, חבויות  אים:הגשת ההצעה למכרז, בשירותי ביטוח בעפים הב האחרוות לפחות, המסתיימות במועד

  . תאוותו

הריי  אספק אסמכתאות וספות להוכחת הפירוט ה"ל, כדוגמת חוזי התקשרות וכיו"ב. – החברהככל שאדרש על ידי 

  מצהיר כי הפרטים במסמך זה הים כוים ומדויקים. 
  

  __________________           ____________________  

  החתימ                           )מציעסוכן ביטוח (השם ה  

  

  אישור

___________ הופיע/ה בפי במשרדי ברחוב __ מאשר/ת בזאת כי ביום __________אי הח"מ עו"ד____

_________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ________________________________ מר/גב' ___

_, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ___מס'________באמצעות ת.ז. 

.לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפי

    

                  ___________________  

  חתימה וחותמת עו"ד                                                                 
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  )3(המסמך 

  תביעותיסיון  דו"ח
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 חתימת המציע: ______________
 

  

  'ומסמך 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
  

  לכבוד
  ")החברה(להלן: " החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   5185101מיקוד  5132ר הצופים, קרית שרת חולון ת.ד. רח' ה

  חולון
  

אי הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 
   לעושים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הי ותן תצהיר זה בשם המציע _______________ (יש למלא את שם המציע), המבקש להתקשר עם 
  .החברהלעריכת ביטוחי /_____   כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  )"המציע"המזמין (להלן: 

וכי הי מוסמך לתת תצהיר זה  ,) במציעבהתאם_______________ (יש למלא  -אי מצהיר כי אי מכהן כ
  בשם המציע ולחייבו וכי אין מיעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.

  

 ). "החוק"(להלן:  1976-ופים ציבוריים, התשל"ועסקאות גתצהירי זה יתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

  :)במשבצת המתאימה Xסמן ( הי מצהיר כי .2

 ,כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק ווכל בעל זיקה אלי עד היום המציע  �
 1991-לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים) התש"אדהייו עבירה 

  .1987-שכר מיימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי ו/

ו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד כהגדרתו בחוק, הורשע ואו כל בעל זיקה אלי המציע  �
  ההרשעה האחרוה.האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שה לפחות ממועד 

במשבצת  Xסמן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ( הי מצהיר כיבוסף,  .3
  ):המתאימה

חוק שוויון (להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח 9הוראות סעיף  - חלופה א'   �
  .המציע חלות על אין") זכויות

  מקיים אותן.  הואו לחוק שוויון זכויות חלות על המציע 9יף הוראות סע - חלופה ב'   �

  יש להמשיך ולסמן בחלופות משה הרלווטיות): –(למצהיר שסימן את חלופה ב' 

  עובדים. 100-מעסיק פחות מ מציעה – )1חלופה ( �

מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפה למהל הכללי  יותר והוא עובדים או 100מעסיק  מציעה – )2חלופה ( �
לחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחית לשם והרווחה והשירותים החברתיים  העבודה  משרד   של 

התחייב בעבר  יעהמצליישומן, לחילופין,  בקשר קבלת החיות לשם –  הצורך ובמקרה ,זכויות  שוויון
 וחובותי יישום  לפות למהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית

 פעל ליישומןהוא פה כאמור ואם קיבל החיות ליישום חובותיו  זכויות, לחוק שוויון 9 סעיף לפי
  התחייבות זו). (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פייה זו ועשתה עמו התקשרות שלגביה תן

 העבודה, משרד של למהל הכללי לעיל 3 סעיף לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב יעהמצ .4
ההתקשרות, כהגדרת מוח זה בחוק עסקאות  ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים הרווחה

                                                                                                       .1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו

       _________________      _________________              

  חתימת המצהיר                     תאריך           
  

  אישור
  

/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפי במשרדי ברחוב אי הח"מ עו"ד________ מאשר
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
מס'_________ [במידה והמציע היו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ 

היר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי במציע והמוסמך/כת לעשות תצ
יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות תצהירו/ה דלעיל 

  וחתם/מה עליו בפי.
                  ___________________  

  תמת עו"דחתימה וחו                                          
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 חתימת המציע: ______________
 

  

  )1(זמסמך 

                

  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר

  תאריך:__________

  לכבוד
  ")החברה(להלן: " החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

   5185101מיקוד  5132קרית שרת חולון ת.ד. ר הצופים, רח' ה

  חולון

,..א.ג  

  

  הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: החברה. הי מצהיר בזאת כי 1

  א (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) הקובע כדלקמן: 122סעיף 

אחוזים  "חבר מועצה, קרובו, סוכו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה

; החברהאו לעסקה עם  חוזהבהוו או ברווחיו או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד ל

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעין זה, "קרוב" 

  

(א) של ההודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל 

  קובע: 

חבר  -לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעין זה, "חבר מועצה"  "חבר המועצה

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 

  )(ב))."5(1-)(ב) ו1(1בסעיף 

  (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) הקובע כי:  174סעיף 

-לא יהיה וגע או מעויין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן חברה"פקיד או עובד של 

  ובשום עבודה המבוצעת למעה."    החברהזוגו או שותפו או סוכו, בשום חוזה שעשה עם 

                  

  . בהתאם לכך הי מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2
): בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות המיותריש למחוק ( אין לי/יש לי החברהבין חברי מועצת 

  ואף לא סוכן או שותף.
  

) חבר מועצה, קרובו, סוכו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יש למחוק המיותר( אין/יש
באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מהל או  החברהעשרה אחוזים בהוו או ברווחיו של 

  עובד אחראי בו.

  

  .חברהזוג, שותף או סוכן העובד ב -) בן יש למחוק המיותר( לי/יש ליאין 

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של 

  אם מסרתי הצהרה לא כוה.

  

  מת.אי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הים כוים ומלאים, והאמור בהצהרה זו היו א

 

) לפקודת 3א (ב)(122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

מחבריה ובאישור שר הפים רשאי להתיר התקשרות לפי  2/3ברוב  החברההעיריות, לפיהן מועצת 

  א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהתמלאו תאי הסעיף.122סעיף 

  

  חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________ 
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  )2(זמסמך                                           

                      
  

   המכרזהסכמה לחשיפת מסמכי -הסכמה/אי
  )ציע(א למלא החלק הרלווטי לביטוי עמדת המ

  
 ולרבות הצעתו על כל חלקי, הליךהמציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ה

  : (יש למלא בחלופה המתאימה) , בין לפי ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו היההליךובכל שלב שהוא ל

   .מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו ההליךמסכים לחשיפת כל מסמכי  .1

 או:

ועל יסוד הטעמים  ואיו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט הליךמסכים לחשיפת חלק ממסמכי ה .2
   הבאים: 

    מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

    הטעמים בגים המציע איו מסכים לחשיפת המסמכים ה"ל:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
  לא תידון. -ה יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה ימוקי המציע לאי החשיפ

  כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא יתן להתגד לחשיפת הצעת המחיר.
  
  
  

_________________  
    חותמת וחתימת המציע 

  
  

  
   הבהרה

  
לו יואאת המסמכים אך ההחלטה אם לחשוף  ציע ולימוקיו,לעמדת המ התן דעתת החברהש ,מובהר בזאת

, אלא אם צו של ערכאה משפטית , בלעדיתהחברהמסורה בידי  ,המציעמסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של 
  .יחייב אחרת
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  'חמסמך 

   מפרט
 ריכוז השתתפויות עצמיות

  
   – ביטוח "אש מורחב"

  למעט: הראשוים מכל תביעה העומדת לתשלום ₪ 27,500 -המבוטח יישא ב

 בלבד. ₪ 1,000ההשתתפויות העצמית לעיין שבר זכוכית תעמוד על  .1

 לאתר.  ₪ 5,000,000מקסימום  ₪ 0,0004מסכום הביטוח , מיימום  %10 : אדמה רעידת זקי בגין .2

 לאירוע.  ₪ 200,000מקסימום  ₪ 20,000מסכום הזק , מיימום  %5:  טבע זקי גיןב .3

  ימים ראשוים 5 –אובדן תוצאתי  .4

  

  למקרה ₪ 00025, – "שלישי צד כלפי"אחריות  ביטוח

  

  (כולל מחלה מקצועית) למקרה ₪ 005,7 – מעבידים"ביטוח "חבות 

  

  למקרה ₪ 00012, –ביטוח "אחריות מקצועית" 

  

   ₪ 0001, –ביטוח "כספים" 

  

   ₪ 500, הוצאות רפואיות וטיפולי שייים לאי כושר העבודה  10-החל מהיום ה –ביטוח "תאוות אישיות" 

  

  –ביטוח "עבודות קבליות"

  פרק א ' 

  . ₪ 200,000מקסימום  ₪ 20,000מהזק מיימום  – 5%זקי טבע 

  לאתר. ₪ 5,000,000מקסימום  ₪ 25,000משווי העבודות בפועל מיימום  10% -רעידת אדמה  

  . ₪ 100,000מהזק מקסימום  10%ועבודה לקויה  תכון לקוי/חומרים לקויים זק ישיר של

   ₪ 40,000מקסימום  ₪ 20,000מהזק מיימום  20% –פריצה / גיבה 

  . ₪ 10,000כל זק אחר 

  פרק ב'

  .₪ 100,000מקסימום ₪ 40,000מהזק מיימום  20%רעד והחלשת משען 

  לאירוע. ₪ 10,000כל זק אחר 

 פרק ג'

  לאירוע ₪ 6,000 –חבות מעבידים 

   ₪ 12,000מחלה מקצועית 
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  הרחבות משותפות לכל הפוליסות

  

 של(שיקלית)",  2016"מהדורת "ביט  פוליסות בסיס על הן הפוליסות כל - הכיסוי היקף
על בסיס הפוליסה  –חברת "כלל" או וסח דומה של המציע (למעט אחריות מקצועית 

) ובלבד ותאוות אישיות שעל המציע לצרף וסח המצורפת ההרחבות התאים המיוחדים
קף הכיסוי של פוליסות המציע איו חות מוסח "כלל" ובשיויים, הרחבות ותאים שהי

  מיוחדים המפורטים להלן:
 

  הרחבות משותפות לכל הפוליסותמפרט: 
  

באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח  , לרבות ספחי ההרחבות לכל פוליסה,הרחבות שבמפרט זהה )1
בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הוסח שלטובת בכל מקרה של סתירה  ולא לגרוע מהם.

 .המבוטח

 

 כוסח ייחשבו, המבטחים עם שסוכמו לאחר, והרחבותיה שיוייה, לה הוגעים והמפרטים הפוליסה וסח )2
 .ועיין דבר לכל ידם על וסח אשר המבטחים של

 

 ע ורעידת אדמה.מובהר במפורש כי הכיסוי יחול גם על זקי טב -בפוליסות הרכוש  )3

 

קיום תאי מיגון ו/או הלים ו/או החזקת אישורים מרשויות מוסמכות, ככל שאלו דרשים על ידי המבטח,  )4
 לא יהווה תאי מוקדם לתחולת הכיסוי.

  

 איחור בהגשת התביעה בתום לב, לא יפקיע זכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה. )5

 

המבטח לא יתה קיום תאי ערובה כלשהם, וכן לא יעלה כל טעה של אי קיטת אמצעי זהירות, ציות  )6
 לתקות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקיות ציוד וכיו"ב. 

 

הפוליסות כוללות סעיף "ויתור על תחלוף" ממשכירים ו/או שוכרים ו/או דיירים ו/או בעלי זכויות במבים  )7
, ובתאי כי /או בעלי הרכוש ו/או בעלי מיותו/או חברות תפעול וחברות יהול ו/ואו  טעמםו/או הבאים מ

 הוויתור לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון.

  

תיאור בלתי מדויק או בלתי כון בדבר מהות פעילות המבוטח ו/או ביחס לרכוש שוא הביטוח, לא יגרע  )8
 מהכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה. 

 

המבטח מאשר בזאת, כי טרם כריתת חוזה הביטוח, הוא קיבל מידע מלא בדבר עיסוק המבוטח, אופי הסיכון  )9
ופרטים אחרים הוגעים לעיין, לרבות תוים שמסרו לו על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעמו, והוא מוותר 

 או בעקיפין.  בזאת על כל טעה שיש לו או שהייתה יכולה להיות לו בקשר לכך, במישרין

 

בכל ושא בו קבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פי אלו הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת  )10
 המבוטח הוראות החוק ביחס לאותו ושא.

  

ת סעיף או חריג "רשלות רבתי" הסעיף מבוטל בכפוף לכך שאין בביטול הסעיף כאמור וכולל ותפוליסההיה ו )11
  טחת וחובות המבוטח על פי דין.כדי לגרוע מזכויות המב

 

במידה ובמסגרת התקשרות חוזית כלשהי כללה הוראה חוזית ו/או מתפרש מכללא, במישרין ו/או בעקיפין,  )12
בדבר קיומן של דרישות ביטוחיות כמפורט כדלקמן, באופן חלקי ו/או מלא כלפי צד אחר, מתחייב המבטח 

 לקיים את הדרישות המפורטות להלן: 

 
 ד האחר בשם המבוטח.הכללת הצ �
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שיפוי הצד האחר ו/או את הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח ו/או הבאים  �
 מטעמו. 

  
הכללת הצד האחר בשם המבוטח בביטוח ככל ומדובר במשכירים ו/או חברות יהול בגין מבים בבעלות  �

 ובת הביטוח לגביהם חלה על המבוטח. אותם משכירים ו/או המוהלים בידי אותן חברות יהול, ואשר ח

 
שיפוי הצד האחר היה וייטען לעיין קרות תאות עבודה, כי הוא ושא בחובות מעביד כלשהן, כלפי מי  �

 מעובדי הצד האחר. 

 
ויתור על זכות התחלוף כלפי הצד האחר ו/או עובדיו ו/מהליו ו/או הבאים מטעמו, ולמעט כלפי אדם  �

 שגרם לזק בזדון.

 
והמבטח מוותר על כל דרישה או טעה ציון עובדת היות הביטוח קודם וראשוי לביטוחי הצד האחר  �

 .בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור

 
 60או  30מתן הודעה בדבר ביטול ו/או צמצום ו/או שיוי לרעה של תאי הכיסוי הביטוחי, לצד האחר,  �

כך שפרטי הצד האחר יועברו למבטח (לרבות יום טרם ביצוע ה"ל (לפי ההתחייבות), וזאת בכפוף ל
 במסגרת אישור ביטוח).

 

זכות המבוטחים הקוב/ים בשם לקבלת שיפוי מאת המבטח (לרבות הוצאות הגה בהליכים פליליים) על פי  )13
  לעיל. עיף זהפוליסה זו תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בס

  

 .שרגא ארדןורוברט מרכוס, טוסמן סכמים במקרה של אירוע זק: שמאים מו )14
בקרות מקרה ביטוח ימה המבטח שמאי מטעמו שיבחר מתוך רשימת השמאים המפורטת לעיל, אשר 

  הוסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח.
(אלא  ₪ 100,000 על עולה איולמרות האמור לעיל, היה והערכתו הראשוית של המבוטח בדבר גובה הזק, 

 הביטוח מקרה אודות הודעה למסור המבוטח רשאיאם קבע מפורשות אחרת בפוליסה ספציפית בהמשך), 
שיבחר מתוך רשימת השמאים המוסכמת ומתן הודעה כאמור תיחשב למתן הודעה למבטח  לשמאי במישרין

להקות לשמאי מעמד של  למטרת פוליסה זו. למען הסר ספק, מוסכם במפורש כי אין במיוי כאמור כדי
  בורר מוסכם ביחסים שבין המבטח לבין המבוטח.

 

פוליסה זו איה מכסה אובדן או זק הגרם כתוצאה מהתמוטטות של מבה, הכלל ברכוש  –סייג פלקל  )15
  קל, אולם החריג כאמור לא יחול בקיום התאים הבאים:-המבוטח, אשר בה בשיטת הפל

עומס דימי, כדוגמת ציוד המפעיל מאמצי עומס מחזוריים (כגון: קל איה מועמסת ב-יציקת הפל  .א
  מכבשים, אולמות ריקודים וכיו"ב).

ק"ג/מ"ר. בהיעדר  500לאחר הוספת חיזוקים לבייה המקורית, העומס הסטטי המירבי לא יעלה על   .ב
 ק"ג/מ"ר. 250תוספת חיזוקים כאמור, העומס הסטטי המירבי לא יעלה על 

אישור לכך ממהדס אזרחי המתמחה בקוסטרוקציה, על יסוד דו"ח בדיקת ה"ל מותה בקבלת   .ג
  הרס של מעבדה שהוסמכה ע"י מכון התקים הישראלי או ע"י הטכיון מכון טכולוגי בישראל.-אל

  

 : כדלקמן יהיה החריג של המחייב הוסחטרור",  חריג" מופיע בה פוליסה בכל )16
  

 להפחיד שמטרתו באלימות שימוש לרבות, פוליטיים לצרכים באלימותשימוש -משמעו לעיל כאמור"טרור" 
  .המדיה את העוין ארגון עם בקשר או מטעם הפועלים אשים או איש ידי על ממו חלק כל או הציבור את
  

 של מפורש אישור רק, ידה על המוחזקים השטחים/או ו ישראל מדית בשטח, לעיל כהגדרתו טרור לעיין
 וקרן רכוש מס בחוק כמוגדר פיצויים וקרן רכוש מס מהל של או הביטחון משרד של או ישראל משטרת
 עילה ישמש, אלו מפעולות אחתידי -על במישרין גרם הזק כי המאשר, תיקויו כל על 1961-"אתשכ פיצויים
 .זה סייג לפי לזקים תביעה לדחיית

 

  –תאי ביטול  )17

  
 אך בהודעתו, קב המבוטח בו מהמועד יחול הביטול למבטח. בכתב בהודעה פוליסה לבטל רשאי המבוטח

 על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך לפי לא
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 תבוטל ההתחייבות, למקבל מראש הודעה לאחר רק הביטוח לבטל ישה התחייבות בהם ביטוח אישורי
 המבטח ישאיר המבוטח דרישת פי על אישור. בביטול באותו המצוית התקופה תום לאחר הפוליסה רק

  היחסיים. הביטוח-דמי את לעצמו

 

  

חתימת המבטחים על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתם לכל התאים הכלליים האמורים  )18
  לעיל.

 

עת וקייה הבלעדי, והם מסרים למציעים בהשאלה למטרת הצ החברהמסמכי המכרז הים רכושה של  )19
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא חברההצעות ל

  לא יאוחר מאשר המועד להגשת ההצעות. חברהישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל

  

  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. החברהאין  )20
  

 וסוג הכרוכות בהכת ההצעה למכרז זה, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו.כל ההוצאות מכל מין  )21
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  ואובדן תוצאתי לביטוח אש מורחב -רשימה

 

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח

  

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  
  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

 ___________________________________________________________________  

    :  הרכוש המבוטח

  

המצאים בבעלותו של המבוטח ו/או כסי דלא יידא ודיידא מכל סוג בעבור זיקתו של המבוטח  )1

שים לכל מטרה המותרת על פי מסמכי בפיקדוו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו בכל מקום , המשמ

לרבות מבים, סככות וצריפים וצמודותיהם, בריכות שחייה,  סוג ותאור מכלההתאגדות של המבוטח 

, מתקי ספורט ופש ופאי, צרת ותיעול (לרבות ומבלי לגרוע מכוות וציודמגלשות מים, מתקי חוץ, 

יוב, קירור וחימום), צמודות מבה מכל סוג בכלליות האמור אויר, גז,מים,דלק, סולר וקיטור, ב

ותיאור, מידוף, שילוט, מחסים, מכולות ותכולתם של כל אלו, לוחות פרסום, כל תכולת המבים 

המבוטחים ומבים אחרים בהם מהלים המבוטחים פעילות, ריהוט, ציוד אלקטרוי (למעט אם בוטח 

אור קולי, ציוד רפואי, מכשירי שמע והקלטה,  בפרד), ציוד משרדי, מערכת כריזה ורמקולים, ציוד

גרטורים, מיכלי מים ומתקים יידים, מכסחות דשא , בהימצאם מחוץ למבים ה"ל בכל מקום 

פארק המים בשטח מדית ישראל והשטחים המוחזקים בקשר למרכז המסחרי פארק פרס, מרכזי 

 189,310,000, בריזה וופשוית עד לסך  ימית

  חודשי שיפוי 24 –אובדן דמי שכירות ויהול מרכז מסחרי פארק פרס  –אובדן תוצאתי  )2

  ₪ 8,025,000עד לסך 

  

כל ה"ל רכוש המבוטחים ו/או מוחזק על ידם בפיקדון, בשכירות או בחכירה או שהמבוטחים אחראים עבורו 

מכוח דין או הסכם או מכל סיבה אחרת במקרה אבדן או זק המבוטחים בפוליסה זו (כולל במפורש גם רכוש 

  ליטת צה"ל.הג"א, מל"ח ופס"ח) בהימצאו בכל מקום בשטח מדית ישראל ובשטחים המצאים בש

  

  הרחבות על בסיס "זק ראשון" שאיו כפוף לסעיף "ביטוח חסר" :

  
      (מעבר לסכומי הביטוח) ₪ 400,000    מוצגים ותערוכות

  ₪ 1,000,000  למקרה ולתקופה פריצה ושוד

  ₪ 200,000  גיבה פשוטה למקרה ולתקופה

  (מעבר לסכומי הביטוח)  ₪ 500,000      שחזור מסמכים

  ₪ 1,000,000    לחצריםרכוש מחוץ 

  ₪ 400,000      בהעברהרכוש 

    לפי הגבוה ₪ 500,000מהזק או  10%    הוצאות מיוחדות

  ב.ס.ח

  , פיקוד ,חשמל לוחות(

  ₪ 1,000,000      )בקרה ושאים

  (מעבר לסכומי הביטוח) ₪ 20,000,000      פיוי הריסות

  מבייהם(מעבר לסכומי הביטוח)מהזק הגבוה  15%או  ₪ 2,000,000    ויועצים שכר אדריכלים

  ₪ D.I.C(    2,000,000כל הסיכוים (
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  התמוטטות פתאומית 

   ₪ 5,000,000      ובלתי צפויה

  (מעבר לסכומי הביטוח) ₪ 4,000,000        תשתיות

   ₪ 800,000      שבר שמשות

  ₪ 800,000    הוצאות הכת תביעה

 

  

  הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הוסח שלטובת המבוטח.

  

מו"מ כי היה ובמהלך תקופת הביטוח יוגדל סכום הביטוח באישור המבטח , ( ₪ 120,000,000 – לאתר מקסימום )1
 ).למקום' המקסוטומטית סכום יוגדל א

 

 תאגידים עירויים.ו/או  חולוןעיריית הפוליסה כוללת סעיף ויתור על תחלוף כלפי  )2

 

 .בעיר חולון למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על רכושו של המבוטח במרכזים עירויים )3

  

הפוליסה מורחבת לכסות מוצגים, חפצי וי, דברי אומות וכדו' המוצגים לציבור בתערוכות  -מוצגים ותערוכות  )4
המתקיימות מזמן לזמן ו/או מוצגים לציבור דרך קבע במתקי החברה, כגד "כל הסיכוים", בהתאם להרחבת "כל 

 הסיכוים". 

 

רחבת לכסות ציוד ייד וגררים כגון מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה, למען הסדר הטוב, הפוליסה מו -ציוד ייד וגררים  )5
גרטורים, מיכלי מים ומתקים יידים אחרים המצאים מרבית הזמן באחסון באתרי החברה, בן בהיותם באחסון 

 והן בהיותם מחוץ לאתרי האחסון, בגרירה ו/או במוחה.

  

 למוצבה חשמלית ואלקטרוית. , כולל גםישירים הפוליסה מכסה זקי ברק למען הסר ספק, )6

 

המבטחים מוותרים על זכות התחלוף שעלולה להתעורר גד המבקרים באתרי המבוטח ובלבד שהויתור כאמור לא  )7
 יחול כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון. 

 

ו/או  לעיין כסים שהמבוטח משכיר, הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" משוכרים ו/או דיירים, לרבות דיירי )8
 שוכרי משה,  ו/או הבאים מטעמם של כל ה"ל, ובתאי כי הוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לזק בכוות זדון.

  

  חצרי המבוטח וכן מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גיבת רכוש מתוך  )9
פן חוקי ובין באופן לא חוקי, על ידי אדם שכס לחצרים המבוטחים בין באוו/או מתקים צמודי קרקע  צמודות מבה

  :למעט

  ותכשיטים; כספים מכל סוג, יירות ערך  א.

  מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד  כזה. גיבה ע"י עובד  ב.

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הקוב ברשימה. סכום זה על בסיס "זק ראשון" שאיו כפוף לסעיף 

  "ביטוח חסר".

  

ו/או שקיעה בכפוף לסייגי הפוליסה ותאיה מורחבת הפוליסה לכסות התמוטטות ו/או קריסה  - התמוטטותקריסה /  )10
אחריות המבטח על פי הרחבה זו בביטוח . פתאומית ובלתי צפויה, שלא עקב הסיכוים האחרים המפורטים בפוליסה

  כפוף לסעיף "ביטוח חסר". זה על בסיס "זק ראשון" שאיו  הרכוש מוגבלת בסכום הקוב ברשימה. סכום

 

קרקעיים, כבישים, -צרת וכבלים תתתשתיות מכל סוג ותיאור ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות  –הגדרת תשתיות  )11
, מערכות מים, ביוב, דלק, גז מדרכות, משטחי אספלט, משטחים מרוצפים, גדרות, שערים, עמודי תאורהדרכים, 

 לגרוע מכל כיסוי אחר הקיים בפוליסה. ין בכיסוי זה בכדי. אוכן פיתוח סביבתי חשמל ותקשורת

  

הפוליסה מורחבת לכסות חבות המבוטח על פי דין כלפי שוכרים ו/או דיירים בשל הפרעה או הפסקה באספקת  )12
לשוכרים (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חבות בגין אי אספקת שירותי חשמל, ארגיה, חימום, קירור  םשירותי
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רת לדיירים ו/או שוכרים) כאמור כתוצאה מאבדן או זק לרכוש המבוטח עקב הסיכוים המבוטחים על פי ותקשו
הפוליסה לביטוח "אש מורחב" והפוליסה לביטוח "שבר מכי", בתאי כי אחריותו של המבטח ע"ס סעיף זה בגין 

 יו כפוף לסעיף "ביטוח חסר").בסיס "זק ראשון" שא-(על ₪ 20,000,000מקרה ביטוח אחד לא תעלה על סך של 

 
 ספח הרחבות לתאי הפוליסה המשולבת לביטוח "אש מורחב ואבדן תוצאתי"

  שקלית" 2016מהדורת "ביט 
  

 ".₪ 40,000" -" הוחלפו ב₪ 20,000" :המילים – 1.2.2סעיף   .א

 

המילה: "מלגזות" הוחלפה במילים: "ציוד שיוע והפה, לרבות עגורים, מופים ומלגזות ובתאי שכל  – 1.2.4סעיף   .ב
 אלה אים במצב עבודה".

  
  .₪ 4,000,000למעט לעיין זקי טבע, מוגבל לסך  "צמחיה" מחקה :המילה – 1.2.5סעיף   .ג

  
סוי כגד סיכון זה תקף בתמורה לדמי ביטוח "אם רשם ברשימה כי הכי :המילים –(סיכון רעידת אדמה)  2.4סעיף   .ד

 וספים, אז יתווספו לרשימת הסיכוים המבוטחים במסגרת פרק זה גם" מחקו.

  
"אם רשם ברשימה כי הכיסוי כגד סיכון זה תקף בתמורה לדמי ביטוח  :המילים –) זקי טבע(סיכון  2.5סעיף   .ה

 וספים, אז יתווספו לרשימת הסיכוים המבוטחים במסגרת פרק זה גם" מחקו.

  
  –(סיכון זקי וזלים והתבקעות) 2.6סעיף   .ו

 "ו/או אבקה". :"ו/או גזים" התווספו המילים :לאחר המילים –בשורה הראשוה  )1

 "ו/או האבקה". :"ו/או הגזים" התווספו המילים :לאחר המילים - בשורה האחרוה )2

 

 " התווספו המילים "או זק לו".ו"או הידלקות :לאחר המילים –(סיכון תסיסה והתחממות עצמית)  2.9סעיף   .ז

 

 "או של כל מועסק אחר :"של עובד" התווספו המילים המילים: לאחר –(סיכון שביתות ופרעות)  2.10.3סעיף   .ח
 ".המצא תחת פיקוח המבוטח

 

 –(הרחבת פריצה ושוד)  – 3.1סעיף   .ט

 "מתוך החצרים". :"מתוך המבים" מחקו ובמקומם התווספו המילים :המילים )1

מו"מ כי לגבי גיבת צמודות מבה ו/או מתקי קרקע, הכיסוי חל בתאי שהגיבה בוצעה בכח ובאלימות ושארו  )2
 ור בסעיף הדרישה לסימי אלימות בכיסה וביציאה מבוטלת.סימים המעידים על כך וביגוד לאמ

 "ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה". :"אלקטרויים" התווספו המילים :לאחר המילה )3

"ו/או מי שמועסק על ידי חברת היהול או התפעול ו/או  :"ו/או מי מטעמו" התווספו המילים :לאחר המילים )4
 ת השמירה".מי שמועסק מטעם חבר

"גיבת רכוש מתוך חצר מוגת באמצעים  :"פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" התווספו המילים :לאחר המילים )5
פיזיים ו/או אלקטרויים שעשתה תוך שימוש באמצעים מכאיים כגון מופים ומלגזות מחוץ לגדר ו/או מעליה 

 ."כךסימים המעידים על  שותרו בלבדו/או מתחתיה ללא חדירה פיזית ו

 

  –(הרחבת רכוש בביה, הקמה או הריסה)  3.4סעיף   .י

 "או ישמשו". :"בחצרים המשמשים" התווספו המילים :לאחר המילים )1

  .₪ 2,000,000 בהתייחס לעבודות שערכן לא יעלה על מחק – 3.4.2סעיף  )2

 "בו שא המבטח". :"שקבע לכיסוי זה" מחקו והוחלפו במילים :המילים )3

  

"למען הסר  :"המעידים על כך" התווספו המילים :אחרי המילים – 3.5.2סעיף  –(הרחבת רכוש בהעברה) 3.5סעיף   .יא
 ספק מובהר בזה כי גיבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש תחשב לעיין זה כפריצה".

 

  –(הרחבת חפצים אישיים)  3.6סעיף   .יב

"ו/או מי שמועסק על ידו ו/או דירקטורים ו/או  :"של עובדי המבוטח" התווספו המילים :לאחר המילים )1
 מתדבים".

"סכום זה היו על בסיס זק ראשון שאיו כפוף לתאי  :" התווספו המילים₪ 2,500"לסך של  :לאחר המילים )2
 .המיוחדים בפרק א'""ביטוח חסר" מהתאים  5.7
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  –(הרחבת רכוש רשויות ציבוריות)  3.7סעיף   .יג

 "חברות גז, דלק וכבלים". :מקומית" התווספו המיליםשות ר" :אחרי המילים )1

 בחצריו". משתמשים"ו/או לשימוש  :"לשימושו" התווספו המילים :אחרי המילה )2

 

  –(הרחבת זק עקיף למלאים)  3.9סעיף   .יד

 . "בלתי צפוי "או קלקול :"זק פיזי בלתי צפוי" התווספו המילים :אחרי המילים )1

 :, המוך מבייהם" מחקו והוחלפו ב₪ 4,000,000המלאי או לסך של  מסכום הביטוח של 15%"ל  :המילים )2
"4,000,000 ₪." 

  
  –(הרחבת הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח)  3.11סעיף   .טו

לפסקה הראשוה התווספה סיפא כדלקמן "על אף האמור לעיל,  –(הוצאות לפיוי הריסות)  3.11.1סעיף  )1
הביטוח לפי הרחבה זו מורחב לכסות הוצאות לפיוי סחף וחומרים זרים אשר התאספו בחצרים והמפריעים 

 לפעילות השוטפת של המבוטח בחצריו עקב סיכון מבוטח על פי תאי הפוליסה".

 

  –(הרחבת הוצאות וספות) 3.11.6.1סעיף  )2

 "סבירות". :"הכרחיות" מחקה והוחלפה במילה :המילה –תרת בכו  )א

 "סבירות". :"הכרחיות" מחקה והוחלפה במילה :המילה – 3.11.6.2סעיף   )ב

"עבודות לילה, עבודות מחוץ  :"בשבתות ובחגים" התווספו המילים :לאחר המילים – 3.11.6.2סעיף   )ג
  לשעות העבודה הרגילות, עבודות בתאים מיוחדים, בדיקת תקיות".

 "סבירות". :"הכרחיות" מחקה והוחלפה במילה :המילה – 3.11.6.4סעיף   )ד

"הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח לאחר קרות אירוע מכוסה  3.11.6.5התווסף סעיף   )ה
 על הרכוש היזוק או הותר, ושאילולא הזק לא היה צורך בקיומה".שלאחריו יש צורך בשמירה 

 

 –(הוצאות הכת תביעה)  3.12סעיף   .טז

"אם רשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח וספים אזי יורחב הביטוח" מחקו  :המילים )1
 "הביטוח הורחב". :והוחלפו במילים

מוסכם ולתקופת הביטוח  למקרה 150,000₪ -פי הרחבה זו לבהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח ל )2
 .שהרחבה זו היא מעבר לסכום הביטוח 

 "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי הקיים תחת סעיף אחר בפרק א'". :בסוף הסעיף התווספו המילים )3

 

 ". "- "18מחק והוחלף ב12" – (הרחבת דמי שכירות חלופיים) 3.13.1.2סעיף   .יז

 

  –(הרחבת שבר זכוכית)  3.17סעיף   .יח

 לאחר המילים "קירות מסך" התווספו המילים "ו/או תקרות ו/או זכוכיות בדרגועים ו/או במעליות". )1

  ".₪  "- "2,000,000מחק והוחלף ב₪ 200,000" )2
 

  –(הרחבת זק ללוחות חשמל) 3.18סעיף   .יט

 ".ראשיים "לשאים, ללוחות בקרה וללוחות פיקוד :"זק ללוחות חשמל" התווספו המילים :לאחר המילים )1

   ".₪  "- "1,000,000מחק והוחלף ב₪ 200,000" )2

 "מודגש במפורש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות פירוק :לאחר הפסקה הראשוה התווסף המשפט )3
 הרכבה".ו

 

ומוסכם בזה כי אחריותו של המבטח  בסייפא התווספו המילים: "מוצהר –(הרחבת התמוטטות מבים)  3.19סעיף   .כ
סך עד לכאמור לעיל מהתמוטטות של מבה מבייה מאסיבית  הובעחול גם על זק לרכוש אחר על פי הרחבה זו ת

 .להרחבה" מגבול האחריות 50% -השווה ל

 

לאחר המילה: "הגרם" התווספה המילה:  – 3.20.3סעיף   –(הרחבת השלמת "כל הסיכוים")  3.20סעיף   .כא
  "במישרין".

 

 לפרק א' התווספו ההרחבות הבאות:  .כב

אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת תאי   . 3.22

, לא יפקיע והכל בתום לב הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה-הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

  האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.מזכותם של המבוטחים 
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פוליסה מורחבת לכסות אבדן או זק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים כתוצאה למען הסר ספק ה  .3.24

  .מהסיכוים המכוסים בפוליסה

  

הביטוח לעיל, ילקחו בחשבון בסכומי  3.13 -ו 3.11, 3.7הסכומים המפורטים בסעיפים  –סעיפי ברירה/בחירה   .3.26

  רק אם המבוטח תובע על פיהם. ,(לצורך קביעת ביטוח חסר)

  
 –. (ערך כיון) 5.2סעיף   .כג

 חודשים". 36" :חודשים" מחקו והוחלפו במילים 24" :המילים )1

"בתאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכיוו בפועל" מחקו ובמקומם התווסף  :המילים )2
 ימוש בציוד חדש מתוך מלאי קיים ייחשב ככיון הרכוש לצורך סעיף זה"."מוסכם כי ש :המשפט הבא

 "ולא היה בכוות המבוטח להשמישם". :בסייפא התווספו המילים – 5.2.5.1סעיף  )3

 

 ". "- "15%מחק והוחלף ב10%" –(סעיף שומה)  5.8סעיף   .כד

  

כל הסיכוים ציוד פוליסה לביטוח "או ב :"בפרק א'" התווספו המילים :אחרי המילים –(מקרה הביטוח)  7סעיף   .כה
 , אולם רק בפי הסיכוים המכוסים על פי פרק א' לעיל".אצל המבטח ערך המבוטח אלקטרוי אותה

  
משותף עם פרק א' מודגש כי בכל מקרה גבול האחריות לא  ₪ 1,000,000עד לסך  מחק –(סייג פריצה ושוד) 9.3סעיף   .כו

 .יעלה על גבול האחריות לפריצה בפרק א'

  
 .משותף עם פרק א' ₪ 1,000,000עד לסך  מחק –(סייג זק ללוחות חשמל)  9.6סעיף   .כז

  
  .משותף עם פרק א' ₪ 1,000,000עד לסך  מחק –(סייג השלמת כל הסיכוים) 9.8סעיף   .כח

 

  –(הרחבת הפסקת שירותים ציבוריים)  10.1סעיף   .כט

  "ו/או בהספקת גז". :"ו/או בהספקת מים" התווספו המילים :לאחר המילים )1

 שירותים חיוייםספקי  "ו/או על ידי :"על ידי רשות ציבורית כלשהי" התווספו המילים :לאחר המילים )2
מוסכם כי אחריותו של המבטח בגין "הפסקת שירותים על ידי ספקי שירות חיויים אחרים" תוגבל  אחרים".
 (ולא בוסף).מתוך גבול האחריות הכללי להרחבה זו  ₪ 8,000,000לסך של 

 

  –(הרחבת ספקים/לקוחות)  10.3סעיף   .ל

 "ו/או ציוד ו/או מוצרים". :חומרי שלם" התווספו המילים ת"אספק המילים:לאחר  )1

 ". "- "50%מחק והוחלף ב25%" )2

 "הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על קבלים המייצרים עבור המבוטח". 10.3.8התווסף סעיף  )3

 

"ביטוח אשר לא  :"ביטוח אש מורחב" מחקו והוחלפו במילים :המילים –ות המבוטח) (רכוש שאיו בבעל 10.5סעיף   .לא
 יפחת מתאי פוליסת אש מורחב".

  
אחרי המילים: "המצוין ברשימה" התווספו המילים: "בהעדר סכום  –(פיצויים בגין הפרת חוזה)  10.13סעיף   .לב

 11.6, על בסיס זק ראשון שאיו כפוף לתאי ₪ 400,000ברשימה, תוגבל אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של 
 "ביטוח חסר" בתאים המיוחדים של פרק ב' ". 

 

אחרי המילים: "המצוין ברשימה" התווספו המילים: "בהעדר סכום ברשימה, תוגבל  –(חובות פתוחים) 10.14סעיף   .לג
"ביטוח חסר"  11.6איו כפוף לתאי ל בסיס זק ראשון ש,ע ₪ 500,000אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של 

 בתאים המיוחדים של פרק ב' ".

 

"אם רשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח  :המילים – (הוצאות וספות שוות) 10.15סעיף   .לד
 וספים" מחקו. 

 

אחרי המילים "המצוין ברשימה" התווספו המילים "אם לא צוין סכום  – (הוצאות הכת תביעה) 10.16סעיף   .לה
 ". ₪ 500,000ברשימה, תוגבל אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של 
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 200,000גבול אחריות המבטח להרחבה זאת היו " :התווספו המיליםבסיפא  –(הוצאות מחקר ופיתוח)  10.17סעיף   .לו
  "ביטוח חסר" בתאים המיוחדים של פרק ב' ". 11.6תאי , על בסיס זק ראשון שאיו כפוף ל ₪

 

 –לפרק ב' התווספו ההרחבות המיוחדות הבאות  .לז

אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת תאי  .10.20
, לא יגרעו מזכותם ל בתום לבוהכ הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או אחור בהגשת תביעה

 של המבוטחים האחרים לקבלת תגמולי ביטוח.

 

במקרה של אבדן או זק לשיים או יותר מסעיפי ביטוח הרכוש המבוטח, רשאי המבוטח לדרוש  -ביטוח פרד  .10.21
 שומה פרדת לכל סעיף, ויראו כאילו זה בוטח תחת פוליסה פרדת.

 

  –(התאמת דמי הביטוח)  11.1סעיף   .לח

1( י המילים "המבוטח ימציא למבטח" התווספו המילים "על פי דרישת המבטח".לפ 

 יום". 120יום" מחקו והוחלפו במילים " 90המילים " )2

 לאחר המילים "רואה החשבון המטפל" התווספו המילים "או מהל הכספים אצל המבוטח". )3

 

בטחת מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המ ,מבוטל  – (סייג רשלות רבתי) 12.5סעיף   .לט
  .וחובות המבוטח על פי כל דין

 "וכן את הוצאות המבטח" מחקה. :הסייפא החל מהמילים – 13.2.7סעיף  –(תשלום דמי ביטוח)  13.2סעיף   .מ

  

מחקו ובמקומם התווסף "בגין  "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" :המילים –(זכות הקיזוז)  13.9סעיף   .מא
 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח

 

  "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" מחקה. :הסייפא החל מהמילים –(מבוטח ראשי בפוליסה)  13.10סעיף   .מב

  

 – (תחלוף) 13.13.4סעיף   .מג

וטח, כל אדם אשר "בעלי המבוטח, מהלי המב פו המילים:"בעלי מיותיו של המבוטח" התווס :לאחר המילים )1
ו/או עובדים בחוזה ו/או ושאי משרה ו/או חברי הדירקטוריון בשירותו של המבוטח ו/או חברי ההלה 

 במבוטח". 

. בוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי ""של ה"ל פו המילים:"בי משפחותיהם" התווסהמילים:  אחרי )2
ו/או חברות המצאות באותה בעלות ו/או כלפי כל מי שמבוטח  קשורותחברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות 

 לא היה מגיש גדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לקוחות המבוטח".סביר 

 "כלפי מי שגרם לזק".   :"במקרה של זק שגרם" הוחלפו במילים :המילים )3

על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות " זכות המבוטח לקבלת שיפוי  :התווספו המילים )4
מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו, אשר 

  אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".

  

לגביו ההתיישות לא  –"למעט רכוש בבעלות אחרים  :בסייפא התווספו המילים –(תקופת התיישות) 13.14סעיף   .מד
 תחול כל עוד לא התיישה תביעת בעליו כגד המבוטח".

 

 –כמפורט להלן  13.17לפרק תאי הפוליסה התווסף סעיף   .מה

הדבר לאחראי על ושא הביטוח  כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע  . 13.17

  אצל המבוטח".

  

  
  
  
  

  מפרט לביטוח אחריות כלפי צד שלישי-רשימה
  

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח
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  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  
  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

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

  

  

   ₪ 20,000,000....................... למקרה:        אחריות גבולות

  

  ₪ 30,000,000 לתקופה......................                                  

           

  

  :המבוטח של עיסוקו

ושל מתקי  מרכז מסחרי פרסומפעילים של  בעלים, מהלים, מחזיקים, מארגים, מדריכים

,  ספארק המים ימית(, באטרי קלרשת קתרבות, בילוי, בידור, ופש וספורט כולל במפורש 

קטרי כל עסק הקשור ביהול  , לרבות אך לא מוגבלספורט וופש יועדווופשוית) מ בריזה

שחייה , חמאם תורכי, ספא, סאוה, מתקי מכוי כושר ובריאות, לרבות בריכות קלאב , 

שעשועים, ומתקי ספורט מכל סוג ותיאור, מתקי מים לרבות מגלשות מים ומתקי פעלולים , 

מפיתיאטרון , פארק המים ימית, אתחרויות ספורט, חוגים שוים, תפעול ויהול פארק פרס 

, הפעלת מוסדות ומרכזים עירויים פתוח, מגרשי ספורט, שטחים פתוחים לפיקיקים ופיות וי

אם על ידי המבוטח ואם לא, פעילות חברתית, אירועים וימי כייף, אירועי תרבות לקהל הרחב, 

שוים גופים עסקיים תיווך , יהול משרדים ומחסים חיוים, ,מופעים, צעדות, שירותי מזון

 . טחיםווכן בכל מטרה אחרת המותרת למב, לבין עיריית חולון בפרויקטים מסחריים

    

  

  

  הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

  בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הוסח שלטובת המבוטח.

  

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הכיסוי הביטוחי איו מוגבל רק לאתרים, אשר בוטחו במסגרת הפוליסה לביטוח  )1
 "אש מורחב".

  
 שם המבוטח מורחב לכלול את עיריית חולון בקשר לפעילות החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ. )2

  

לכלול "ו/או מזמיי העבודה" בכפוף לסעיף אם מתחייב הדבר מהסכם עם "מזמיי עבודות", שם המבוטח יורחב  )3
 אחריות צולבת בקשר לפעילות המוגדרת עפ"י הסכם ההתקשרות של המבוטח עם מזמין העבודה.

 

 למען הסר ספק, הפוליסה מורחבת לכסות פעילות חברתית ואירועים שוים.  )4

 

ויים שעובדיהם מועסקים על ידו הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו החוקית של המבוטח בגין פעילות מרכזים עיר )5
 ו/או באמצעותו.

 

פי פוליסה זו איו מוגבל רק לאתרים שבוטחו תחת פוליסת הרכוש -למען הסדר הטוב, מודגש במפורש כי הכיסוי על )6
 של המבוטח.

 

 למען הסר ספק, מודגש במפורש כי חבות בגין זק לכלי רכב ורכוש אחר בחיוים לא תחשב לאחריות מקצועית. )7

 

 למען הסר ספק, מודגש במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר בחיוים ייחשבו כצד שלישי לעיין פוליסה זו. )8
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לעיין הפעלת מזון (בין אם על ידי המבוטח ובין אם על ידי קבלים) מורחב שם המבוטח כדי לכלול "ו/או קבלים".  )9
  ידם, אם ערך. הכיסוי לקבלים יהיה שיורי ועודף מעל לכל כיסוי אחר שערך על

 

 זקי גוף.בקשר למודגש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול  )10

 

למען הסדר הטוב, הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בקשר עם משלחות השלחות על ידו ו/או מטעמו  )11
  ו/או בשיתוף עמו לחו"ל.

 

ים" המועסקים ע"י המבוטח באמצעות למען הסדר הטוב, מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות גם עובדים "פרילסרי )12
 חשבויות (היה ולא יחשבו כעובדי המבוטח).

 

שם המבוטח מורחב לכלול מתאמים בחדר כושר כהגדרתם בחוק הספורט ובחוק מכוי כושר בגין אחריותם כלפי צד  )13
 שלישי בעת ו/או בקשר עם פעילותם בחצרי המבוטח.

 

 למען הסדר הטוב, מובהר כי המבוטח מארגן טיולים לכל רחבי הארץ לקהל המויים וכן לקהל הרחב.  )14

 

מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח בשל זקי גוף ורכוש עקב שימוש ברכבים תפעוליים אשר אים  )15
 חייבים בביטוח חובה. 

 

"ויתור על תחלוף" משוכרים ו/או דיירים, לרבות דיירי ו/או  לעיין כסים שהמבוטח משכיר, הפוליסה כוללת סעיף )16
 כלפי אדם שגרם לזק בכוות זדון. שוכרי משה,  ו/או הבאים מטעמם של כל ה"ל, ובתאי כי הוויתור לא יחול

 

) תחייב הדבר מחוזי השכירות ו/או היהולהלעיין השטחים הציבוריים במבים ו/או ולעיין השימוש במבים (אם  )17
 ם: "ו/או שוכרים ו/או דיירים".גשם המבוטח מורחב לכלול 

  
 הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם של בעלי ושוכרי השטחים בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח. )18

  

המבטחים מוותרים על זכות התחלוף שעלולה להתעורר גד המבקרים באתרי המבוטח ובלבד שהויתור כאמור לא  )19
 בכוות זדון. יחול כלפי מי שגרם לזק

  

מובהר במפורש כי לעיין  על מת להסיר ספק, מודגש במפורש כי רכוש דיירים ושוכרים ייחשב כרכוש צד שלישי. )20
  מבוטל במלוא גבולות האחריות . 3.5הרחבה זו חריג 

 

חצרי הפוליסה כוללת סעיף בדבר ויתור על תחלוף מהחברה למת"סים וכל הפועלים מטעמם והמשתתפים בפעילותם ב )21
 המבוטח ובלבד שהויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון.

 

למען הסר ספק, אורחי המבוטח ורכושם ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכוש שהופקד למשמרת בתאי שמירת חפצים,  )22
 ייחשבו כצד שלישי לעיין פוליסה זו.

 

אם התחייב הדבר מחוזי השכירות ו/או היהול) הפוליסה לעיין השטחים הציבוריים ו/או לעיין השימוש במבה ( )23
 מורחבת לשפות "ו/או שוכרים" .

  

הפוליסה מורחבת לשפות את אחריותם של בעלי השטחים בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח בכפוף לסעיף "אחריות  )24
 צולבת". 

  

הפרעה ו/או הפסקה באספקת הפוליסה מורחבת לכסות חבות המבוטח על פי דין כלפי שוכרים ו/או דיירים בשל  )25
אספקת שירותי חשמל, ארגיה, חימום, קירור -שירותים ושוכרים (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור חבות בגין אי

ותקשורת לדיירים ו/או שוכרים) כתוצאה מאבדן או זק לרכוש המבוטח עקב הסיכוים המבוטחים על פי הפוליסה 
 .ח "שבר מכי"לביטוח "אש מורחב" והפוליסה לביטו

  

 למען הסר ספק, מודגש במפורש כי חבות בגין זק לכלי רכב ורכוש אחר בחיוים לא תחשב לאחריות מקצועית. )26

  

 :מתדבים )27
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, הפועלים השוים סוגיהם על מתדבים של מחדלים/או ו פעולות בגין המבוטח אחריות את גם כוללת הפוליסה •
 מטעמו ו/או במסגרתו. 

 .זו פוליסה פי על מכוסה בגים המבוטח של אחריותו אשר שלישי כצד ייחשבו המתדבים כי מובהר •

 עבור/או ו מטעם בפעילות בהיותם המתדבים של האישית אחריותם את גם במפורש לכלול תורחב הפוליסה •
 .המבוטח

  

  ספח הרחבות לתאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" 
  "2016מהדורת "ביט 

  
 גרר הובע מכך". ק"ז :"זק גרר שהיו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים :המילים –. (הגדרת זק) 2.7.2סעיף   .א

  
 " למספר צדדים שלישיים" יתווספו המילים "לצד שלישי או" :לפי המילים  –(האחדת זקים)  2.7סעיף   .ב

 
 "ההוגה אצל המבטח". :"ושאי משרה" התווספו המילים :אחרי המילים –(ושאי משרה)  3.3.3סעיף   .ג

 
  –(זק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו)  3.5סעיף   .ד

 אחרי המילים: "תחת פוליסה לביטוח רכוש" התווספו המילים: "של המבוטח". -. 3.5.1סעיף  )1

ה של זק ביגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם במקרבסיפא התווספה הפסקה הבאה: " - 3.5.1סעיף  )2
 ".של המבוטח  ושגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטת

 החריג מבוטל . – 3.5.2סעיף  )3
 

 –(חבות חוזית)  3.6סעיף   .ה
הסעיף מחק ויוחלף בוסח הבא: "התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או 

  זה".אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כ

  
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  ,מבוטל –(רשלות רבתי)  3.12סעיף   .ו

 המבוטח על פי כל דין.

  
  –(הרחבת זק בעת שהות זמית בחו"ל)  4.1סעיף   .ז

 אחרי המילים: "על ידי" התווספו המילים: "המבוטח ו/או על ידי". )1

לגבולות הטריטוריאליים" התווספו המילים: "וכן אחריותו כלפי האשים לאחר המילים: "אל מחוץ  )2
 ששלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".

  
צוין שמם  אם אלא" :" הוחלפו במיליםוספו לשם המבוטח "גם אם :המילים –. (הרחבת אחריות צולבת) 4.2סעיף   .ח

 שם המבוטח ".במפורש ב
 

צוין שמם במפורש "אלא אם  פו המילים:בסיפא התווס –(הרחבת חבות המבוטח בגין פעילות קבלי משה)  4.4סעיף   .ט
 שם המבוטח ".ב

  
"למען הסר ספק,  :הסעיף מחק והוחלף בוסח הבא –(הרחבת חבות המבוטח בקשר לעבודות ביה ושיפוץ"  4.5סעיף   .י

וקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיס
כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות ביה, הרחבה, שיפור, שיפוץ, התאמה, פירוק, הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות 
 כאלו ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. כמו כן, מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שערך ע"י המבוטח ו/או
לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל, אזי תחול פוליסה זו כרובד שי וסף החל מעבר 
  לסכומים בגים שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור".
 למיעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל איה מעיקה כיסוי כלשהו לקבלים ו/או לקבלי משה אלה אם צוין שמם

 במפורש בשם המבוטח.
  

"ו/או שהמבוטח ותן  פו המילים:"לרווחת הקהילה" התווס :אחרי המילים –(הרחבת חבות בגין אירועים)  4.6סעיף   .יא
 להם חסות".

  
 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הוסח שלהלן: –(הרחבת פגיעה אישית)  4.8סעיף   .יב

כמפורט בהגדרת זק (להבדיל מפגיעה גופית  Personal Injuryת "הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישי

פעילותו של המבוטח; מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  כדי ועקב) הגרמת לצד שלישי כלשהו תוך 2.7.1בסעיף 

, חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר פגיעה באוטוומיה של הרצוןחבות בשל 
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וכן חבות בשל הטרדה מיית כלפי שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קיין רוחי 

  אדם אשר ביו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

  מיית:אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה 

לאותו אדם אשר אשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שפתח גדו בעקבות התלוה אשר   .א
 הוגשה גדו סגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

אשר תביעה אזרחית שהוגשה גדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית   לאותו אדם  .ב
  וצעה הטרדה מיית, ו/אואחרת גדו או בהודאה כי אכן ב

בכל מקרה שבו המבוטח לא קט בכל הצעדים שהיה עליו לקוט בהתאם לחוק למיעת הטרדה מיית התש"ח   .ג
1998 .  

 ".אלא אם צוין אחרת ברשימה  למקרה ובמצטבר ₪ 1,000,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על
  
"ו/או עבורו ו/או  התווספו המילים: "הפועל מטעמו"  :יליםלאחר המ  –(הרחבת אחריות שילוחית)  4.10סעיף   .יג

  בשירותו". 
  

 פווהוחל "שהוגשו ככיבוד" ועד לסוף הסעיף  -החל מ :ו המיליםמחקיהסעיף  בסייפא של  – (הרעלת מזון)  4.11סעיף   .יד
היתות  "לרבות אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח הובעת מתשורות ומתות :בוסח הבא

  לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו שאין בגדר מוצרים המיוצרים ו/או משווקים על ידי המבוטח".

  
"אלא אם   פו המילים:התווס"וקבלי משה ועובדיהם"  המילים: לאחר –ות עובדי המבוטח) ב(הרחבה לח 4.12 ףסעי  .טו

 שם המבוטח".צוין שמם במפורש ב

  
   - (הרחבת ויתור על תחלוף)  4.13סעיף   .טז

"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדיו, מהליו,  :"בשרותו של המבוטח" התווספו המילים :אחרי המילים )1
  עובדים בחוזה, ושאי משרה, וכן כלפי".

  של כל ה"ל"." :" התווספו המילים"וכן כלפי בי משפחותיהם :אחרי המילים )2

  

 שם המבוטח".צוין שמם במפורש ב"אלא אם   פו המילים:התווס ""וקבלי משה המילים: לאחר – 4.14סעיף   .יז

 

"יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם  :בסיפא התווספו המילים -(הרחבת כלי שק)  4.15סעיף   .יח
ולא היה  א ידע על כךלמחזיק בשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לשיאת שק והמבוטח ל

 ".חייב לדעת על כך

  
  –הרחבת הגה בהליכים פליליים והליכים מהליים) ( 4.16סעיף   .יט

  התווספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 4.16.3לסייג  )1

  למקרה". ₪ 500,000למקרה" הוחלפו במילים: " ₪ 200,000המילים: " )2
  

  –לפרק ההרחבות התווספו הסעיפים הבאים   .כ
לסייגים לחבות המבטח איו חל על כסים  3.3.1למען הסר ספק, מוסכם כי המוח "מוצרים" כאמור בסעיף  .4.17

למעט מוצרים  אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלותו ו/או חזקתו ו/או שימושו של אחר
 .וקו כמוגדר בפוליסהשהמבוטח והג לייצר ולשווק במהלך עיס

 
הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י  .4.18

עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו , מהליו, המבוטח עובדיהמבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
בגין מקרה ביטוח  ,אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח אאללמעט קבלים ו/או קבלי משה  של המבוטח

למען הסר ספק הרחבה זו איה מכסה  .הגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח
 את חבות ושאי משרה ודירקטורים המבוטחת ביטוח חבות ושאי משרה.

ח הערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר היה והמבוטח התחייב בכתב לפי קרות מקרה הביטוח כי הביטו .4.19
כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טעה בדבר 

 שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 

זכות המבוטח/ים הקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד תהיה קודמת  .4.20
 ם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה.לזכותו של כל אד
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אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת תאי  .4.21
, לא יפקיע והכל בתום לב הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה-הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 וטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.מזכותם של המב

  
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צויו באישורי ביטוח שערכו עבור המבוטח לטובת גורמי  .4.22

חוץ, גבולות אחריות המוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של 
 לפי המבוטחים האחרים שוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.המבוטח אלא רק כ

  
למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בקשר עם פעולות פריקה  .4.23

 וטעיה.

  
שאים בבעלות המבוטח המצאים בחיוי המבוטח ו/או  ותכולתםלמען הסר ספק, מובהר במפורש כי כלי רכב  .4.24

במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם פועל המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה ייחשבו 
 כרכוש צד שלישי לעיין פוליסה זו.

  
ל המבטח במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, ע .4.25

 ימים מראש טרם התשלום.  30לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 
 

"וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב  :המילים –(תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים)  5.1.7סעיף   .כא
  שבפיגור" מחקו.

  
"לאחראי על ושא  :"לו" הוחלפה במילים :המילה –(הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)  5.6.1סעיף   .כב

 הביטוח אצל המבוטח".
 

"למי מההלת המבוטח או"  :המילים –) הודעה על הליכים פליליים, הליכים מהליים או חקירה אחרת( 5.7סעיף   .כג
 מחקו.

 
 "תוך זמן סביר". :"מיד" הוחלפה במילים :המילה –(העברת מסמכים מהמבוטח למבטח)  5.8סעיף   .כד

  
"כמו כן יחול  :"בוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית" הוחלפו במילים :המילים –(השתתפות עצמית)  5.9סעיף   .כה

 סכום ההשתתפות העצמית".

  
"בגין  :"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" מחקו ובמקומם התווסף :המילים – קיזוז)ה(זכות  5.10סעיף   .כו

 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח
 

 :"יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי" הוחלפו במילים :המילים – טיפול בתביעות)( 5.11.3סעיף   .כז
"מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו 

 המסחריים, במויטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".

  
  "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" מחקה. :הסיפא החל מהמילים – מבוטח ראשי)( 5.13סעיף   .כח

 
 הכותרת תמחק ובמקומה יירשם: "פרשות הפוליסה". –(דין וסעיף שיפוט)  5.15סעיף   .כט

  
 –כמפורט להלן  5.17לפרק תאי הפוליסה התווסף סעיף   .ל

  לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע. 5.17

 לאחראי על ושא הביטוח אצל המבוטח.  

  
  
  

  ח חבות המעבידיםמפרט לביטו-רשימה

  

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח

  

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות
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  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

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

  

  :המבוטח של עיסוקו

ושל מתקי  מרכז מסחרי פרסומפעילים של  בעלים, מהלים, מחזיקים, מארגים, מדריכים

,  ספארק המים ימית(, באקל טרירשת קתרבות, בילוי, בידור, ופש וספורט כולל במפורש 

קטרי כל עסק הקשור ביהול  , לרבות אך לא מוגבלספורט וופש יועדווופשוית) מ בריזה

שחייה , חמאם תורכי, ספא, סאוה, מתקי מכוי כושר ובריאות, לרבות בריכות קלאב , 

י מים לרבות מגלשות מים ומתקי ספורט מכל סוג ותיאור, מתקי פעלולים , שעשועים, ומתק

, פארק המים ימית, אמפיתיאטרון תחרויות ספורט, חוגים שוים, תפעול ויהול פארק פרס 

, הפעלת מוסדות ומרכזים עירויים פתוח, מגרשי ספורט, שטחים פתוחים לפיקיקים ופיות וי

ב, אם על ידי המבוטח ואם לא, פעילות חברתית, אירועים וימי כייף, אירועי תרבות לקהל הרח

גופים עסקיים שוים תיווך , יהול משרדים ומחסים חיוים, ,מופעים, צעדות, שירותי מזון

 . טחיםווכן בכל מטרה אחרת המותרת למב, לבין עיריית חולון בפרויקטים מסחריים

  

  

  או ברשותו או  ידו על המועסקים משה קבלי לרבות המבוטח עובדי כל  :  העובדים

  .שהוא עיסוק  בכל מטעמו    

  

  עבודה  שכר

   ₪ 33,000,000  :  (משוער) שתי

  

  אחריות גבול

  לתובע,  המבטחים

  ולתקופת  למקרה

   ₪ 20,000,000  :  הביטוח

  

  שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  הרחבות

 .המבוטח שלטובת הוסח יגבר זה שבמפרט להרחבות הפוליסה הוראות בין סתירה של מקרה בכל

  

החברה מרכזים עירויים המועסקים באמצעות העובדי את שכרם של  כולל גםהשכר המשוער לעיל למען הסר ספק,  )1
 .לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

 

היה וטען לעיין קרות תאות עבודה כי הם ושאים בחובות מעביד כלשהם  שפות "מזמיי עבודות"הפוליסה תורחב ל )2
 .י המבוטחכלפי מי מעובד

 

הפוליסה כוללת סעיף "ויתור על תחלוף" מ"מזמיי עבודות" ו/או משכירים ו/או חברות יהול ו/או שוכרים ו/או  )3
הדיירים וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל ובלבד שהאמור לעיל בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי 

  מי שגרם לזק בזדון.

 

בעלי, שוכרי ודיירי מבים היה וטען לעיין קרות תאות עבודה כלשהי ו/או מחלת מקצוע הביטוח מורחב לשפות את  )4
 כי הם ושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המבוטח.

 

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם של בי אדם וגופים אשר המבוטח התחייב בכתב לבטח את חבותם, היה  )5
   המבוטח.וייחשבו כמעבידם של מי מעובדי 
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פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת  המבטח היו תוצאה של -מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על )6
הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה  לראשוה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את 

   האחריות לשפות את המבוטח  בגין מקרה הביטוח כאמור, בתאי כי:

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

המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין   .ב
 הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח. 

ידי מבטח כלשהו או שהמבטח איו -שחבותו של המבוטח לא היתה מבוטחת עלהאמור בהתאה זו לא יחול במקרה 
  פי פוליסה זו."-קיים יותר או שהפך לחדל פירעון במשך התקופה שקדמה לתקופת הביטוח על

  

  " אחריות מעבידיםספח הרחבות לתאי הפוליסה לביטוח "
  "2016מהדורת "ביט 

 

  של המפרט.בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הוסח 

  
 המילים "הוצאות משפט סבירות" מחקו והוחלפו במילים "הוצאות סבירות". –(הגדרת הוצאות משפט)  2.3סעיף   .א

 ".הובע מכך התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר  סיפאב –) מקרה הביטוח(הגדרת  2.6סעיף   .ב

הסעיף מחק ויוחלף בוסח הבא: "התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי  –(חבות חוזית)  3.1סעיף   .ג
 הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".

  
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  ,מבוטל –שלות רבתי) ר( 3.11סעיף   .ד

  המבוטח על פי כל דין.

  
 "ו/או עקב". :"ועקב" הוחלפה במילים :המילה –(הרחבת חבות של עובד)  4.4סעיף   .ה

  

ע "יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפ :בסיפא התווספו המילים –(הרחבת כלי שק)  4.5סעיף   .ו
אם למחזיק בשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לשיאת שק והמבוטח לא ידע 

 ".ולא היה חייב לדעת על כך על כך

 

  –(הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלים/ קבלי משה ו/או עובדיהם)  4.6סעיף   .ז

  לאחר המילים: "המכסה חבות" התווסף: "המבוטח". )1

ביטוח אחר שערך ע"י המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי אזי מוסכם כי היה וקיים  )2
  תחול פוליסה זו כרובד וסף החל מעבר לסכומים בגים שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור.

 
 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הוסח שלהלן: –(הרחבת פגיעה אישית)  4.10סעיף   .ח

או שכלי או מוות  פשי ,להבדיל מהיזק גופי( Personal Injuryות חבות בגין פגיעה אישית "הפוליסה מורחבת לכס

אשר ביו לבין המבוטח מתקיימים  או עקב עבודתולאדם כלשהו תוך כדי ) הגרמת כאמור בהגדרת מקרה הביטוח

, חדירה לתחום הפרט הרצוןפגיעה באוטוומיה של מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל  יחסי עובד מעביד

(כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא 

  וכן חבות בשל הטרדה מיית.זכויות קיין רוחי 
 

  אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מיית:

או שהתיק שפתח גדו בעקבות התלוה אשר  לאותו אדם אשר אשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור )1
 הוגשה גדו סגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

אשר תביעה אזרחית שהוגשה גדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית   לאותו אדם )2
  אחרת גדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מיית, ו/או

עדים שהיה עליו לקוט בהתאם לחוק למיעת הטרדה מיית התש"ח בכל מקרה שבו המבוטח לא קט בכל הצ )3
1998 .  

 ".למקרה ובמצטבר אלא אם צוין אחרת ברשימה ₪ 400,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על

  
  -(הרחבת הגה בהליכים פליליים והליכים מהלתיים)  4.11סעיף   .ט

  שם המבוטח".ב צוין שמם במפורש"אלא אם  :התווספו המילים בסיפא - 4.11.3סעיף  )1

  להליך". ₪ 500,000" :להליך" הוחלפו במילים ₪ 200,000" :המילים )2
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 –(הרחבת ויתור על תחלוף)  4.12סעיף   .י

"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדיו,  :"בשרותו של המבוטח" התווספו המילים :אחרי המילים )1
  מהליו, עובדים בחוזה, ושאי משרה, וכן כלפי".

  "של כל ה"ל". :"וכן כלפי בי משפחותיהם" התווספו המילים :אחרי המילים )2
 

   –לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן   .יא
של כל אדם המועסק ע"י ון של המבוטח הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריו .4.13

הליו, עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו מהמבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח, 
בגין מקרה ביטוח , בשם המבוטח אם שמם צוין במפורש אאללמעט קבלים ו/או קבלי משה של המבוטח 

למען הסר ספק הרחבה זו איה מכסה  קשור בעיסוקו של המבוטח.הגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל ה
 את חבות ושאי משרה ודירקטורים המבוטחת בביטוח חבות ושאי משרה.

  
היה והמבוטח התחייב בכתב לפי קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר  .4.14

אמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טעה בדבר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כ
  שיתוף הביטוח האחר כאמור.

  
זכות המבוטח/ים הקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד תהיה קודמת  .4.15

  לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה.
  

וגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על המבטח במקרה שתביעת צד שלישי ה .4.16
  ימים מראש טרם התשלום.  30לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  

לא יחול לעיין תביעה העלולה להיות מוגשת גד המבוטח על ידי "קרית" בעקבות פגיעה  3.9.1 האמור בסעיף .4.17
גופית שגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר רישיון היגה של הוהג ברכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו, 

חבה זו מוגבלת עובדת היעדר הרישיון של הוהג כאמור. אחריות המבטח עלפי הראת בתאי כי המבוטח לא ידע 
  .ולתקופת הביטוח למקרה ביטוח אחד ₪ 500,000לסך של 

  
אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת תאי  .4.18

לא יפקיע והכל בתום לב הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי
  המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה. מזכותם של

  
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צויו באישורי ביטוח שערכו עבור המבוטח לטובת גורמי  .4.19

חוץ, גבולות אחריות המוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של 
 רק כלפי המבוטחים האחרים שוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים. המבוטח אלא 

 
 "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" מחקו. :המילים –(תשלום דמי הביטוח)  5.1.8סעיף   .יב

  
  –וסח הסעיף הוחלף בוסח הבא  – (ביטול הביטוח) 5.4.2סעיף   .יג

  בכתב למבטח."המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה 

הביטול יחול מהמועד בו קב המבוטח בהודעתו, אך לא לפי תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל 

לבטל הביטוח של המבטח התחייבות  כללהבהם ו/או שיעבוד היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 

שצויה אחר תום התקופה בכפוף למתן הודעה כאמור, לה רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליס

  .כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד

  הביטוח היחסיים."-בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

  

 "לאחראי על ושא :"לו" הוחלפה במילים :המילה –(הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות)  5.6.1סעיף   .יד
  הביטוח אצל המבוטח".

 
"למי מההלת המבוטח או"  :המילים –הודעה על הליכים פליליים, הליכים מהליים או חקירה אחרת) ( 5.7סעיף   .טו

 מחקו.
 

 "תוך זמן סביר". :"מיד" הוחלפה במילים :המילה –העברת מסמכים מהמבוטח למבטח) ( 5.8סעיף   .טז
 

"כמו כן יחול  :"בוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית" הוחלפו במילים :המילים –השתתפות עצמית)( 5.9סעיף   .יז
 סכום ההשתתפות העצמית".
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 פו המילים:"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" מחקו ובמקומם התווס :המילים –זכות קיזוז)( 5.10סעיף   .יח
 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח"בגין 

 
 :"יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי" הוחלפו במילים :המילים  -)טיפול בתביעות( 5.11.3סעיף   .יט

"מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו 
 המסחריים, במויטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".

  
 "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" מחקה. :החל מהמילים סיפאה -ח ראשי) מבוט( 5.13סעיף   .כ

  
 הכותרת תמחק ובמקומה יירשם: "פרשות הפוליסה". –דין וסעיף שיפוט)( 5.15סעיף   .כא

 

 –כמפורט להלן  5.18לפרק תאי הפוליסה התווסף סעיף   .כב

  יוודע הדבר יכשכל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק . 5.18

  לאחראי על ושא הביטוח אצל המבוטח.  
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  מפרט לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -רשימה 
  

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח

  

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  
  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

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

  

  :המבוטח של עיסוקו

ושל מתקי  מרכז מסחרי פרסומפעילים של  בעלים, מהלים, מחזיקים, מארגים, מדריכים

,  ספארק המים ימית(, באטרי קלרשת קש וספורט כולל במפורש תרבות, בילוי, בידור, ופ

קטרי כל עסק הקשור ביהול  , לרבות אך לא מוגבלספורט וופש יועדווופשוית) מ בריזה

שחייה , חמאם תורכי, ספא, סאוה, מתקי מכוי כושר ובריאות, לרבות בריכות קלאב , 

שעשועים, ומתקי ספורט מכל סוג ותיאור, מתקי מים לרבות מגלשות מים ומתקי פעלולים , 

, פארק המים ימית, אמפיתיאטרון תחרויות ספורט, חוגים שוים, תפעול ויהול פארק פרס 

עלת מוסדות ומרכזים עירויים , הפפתוח, מגרשי ספורט, שטחים פתוחים לפיקיקים ופיות וי

אם על ידי המבוטח ואם לא, פעילות חברתית, אירועים וימי כייף, אירועי תרבות לקהל הרחב, 

גופים עסקיים שוים תיווך , יהול משרדים ומחסים חיוים, ,מופעים, צעדות, שירותי מזון

 . טחיםולמב וכן בכל מטרה אחרת המותרת, לבין עיריית חולון בפרויקטים מסחריים

  

  הכיסוי:

אחריות מקצועית ישירה ושלוחית בגין בעלי מקצוע שוים המועסקים ע"י המבוטח ו/או פועלים  .1
מטעמו המבוטח לרבות אך לא מוגבל חובשים, מצילים, מסז'יסטיות, מדריכי ספורט ועובדים 

 אחרים המפעילים ידע מקצועי ספציפי אחר. 

של אחזקה, הדרכה, ארגון והפעלה אחריותו המקצועית של המבוטח בקשר עם פעולות יהול,  .2
  .רבות, בילוי, בידור, ופש וספורט, מוסדות ומרכזיים עירוייםמתקי תמרכז מסחרי, 

  

  הביטוח לתקופת"כ ובסה למקרה ₪ 4,000,000  אחריות    :   גבולות

 

 1.4.1992  למפרע      :   תקופה

  

  שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  הרחבות

 .המבוטח שלטובת הוסח יגבר זה שבמפרט להרחבות הפוליסה הוראות בין סתירה של מקרה בכל

  
  בקשר לפעילות החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ. חולוןשם המבוטח מורחב לכלול את עיריית  .1

 
עם "מזמיי עבודות", שם המבוטח יורחב לכלול "ו/או מזמיי העבודה" בכפוף לסעיף אם מתחייב הדבר מהסכם  .2

  אחריות צולבת בקשר לפעילות המוגדרת עפ"י הסכם ההתקשרות של המבוטח עם מזמין העבודה.
 הפוליסה תהיה ראשוית לכל פוליסה אחרת שערכה על ידי מזמיי העבודה ו/או לטובתם.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקצועית אחריות לביטוח פוליסה
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  בזה הכלולים במפרט או ברשימה הקובים הביטוח דמי לתשלום התחייבות תמורת כי מעידה זו פוליסה
   לידי, ברשימה קוב ששמו המבוטח ידי על") הרשימה" - להלן(
  
  
  
  

XXX המבטח להלן(            מ"בע לביטוח חברה(  
  
  
  
  

  :ש לכך בכפוף הביטוח מקרה בשל הדין פי על המבוטח של אחריותו בגין המבוטח את המבטח ישפה
  
  .הביטוח תקופת בתוך לראשוה גדו הוגשה המבוטח גד התביעה .
  
 לפי לא אך הביטוח לתקופת הקודמת בתקופה, ברשימה צויין אם או הביטוח תקופת בתוך ארע הביטוח מקרה .

  ).רטרואקטיבי כיסוי להלן( הרטרואקטיבי התאריך
  
, אלא הפלסטיית האוטוומיה שטחי/או בו המוחזקים השטחים או/ו ישראל מדית בשטח ארע הביטוח מקרה .

  אם צוין אחרת בדפי הרשימה.
  
  
  

  אחריות גבולות
  

  :על תעלה לא המבטח אחריות
  .ביטוח מקרה מאותו הובעות תביעות למספר או אחת לתביעה האחריות כגבול ברשימה הקוב הסכום .
  .זו פוליסה לפי התביעות לכל האחריות כגבול ברשימה הקוב הסכום .
  
  
  

 חלק והמהווים למבטח שהוגש אחר חליפי מסמך כל או/ו ביטוח הצעת סמך על המבטח ידי על הוצאה זו פוליסה
  .זו מפוליסה פרד בלתי
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  הגדרות
  זו פוליסה למטרת

  
  
  

 השמטה או מחדל, טעות, ברשלות שמקורם שטען או שמקורם טעות או מקצועית חובה הפר  : הביטוח מקרה
 הביטוח יתן עבורם ואשר ברשימה המפורטים ידו משלח או מקצועו במסגרת, המבוטח של
, ובכלל זה גם אחריותו השילוחית של המבוטח בגין הפר חובה כאמור לעיל ע"י זו פוליסה לפי

  מי מטעמו. מודגש במפורש כי הכיסוי חל גם על אובדן גרר הובע מכך.
  
  

  .ןדי כל  : דין
  
  

, המהלים מועצת חברי, מיות בעלי, מהלים, שותפים: כולל, ברשימה קוב ששמו המבוטח  : המבוטח
  .המבוטח של בשרותו שמצא אדם וכל עובדים

  
  

 גוף כל או מקצועית לישכה, מקצועי גוף במסגרת המאוגד במקצוע עוסק והמבוטח היה  : העיסוק
 יחול אזי, המבוטח של למקצועו ביחס עיסוק ותחומי התהגות כללי הקובע אחר סטטוטורי

 המבוטח רשאי בהן הפעילות תחומי כל על גם, ברשימה לאמור בוסף זו פוליסה פי על הכסוי
  .לעיל כאמור הסטטוטורי הגוף או המקצועית הלשכה או המקצועי האיגוד החית פי על לעסוק

  
  

 על כלשהו ממקור מידע או דרישה מכתב, תובעה, תביעה כתב היתר בין יכלול תביעה המוח  : תביעה
 בעקבותיו להביא שעלול ארוע קרות על הודעה או הביטוח מקרה קרות בדבר המבוטח ידי

  .המבוטח כגד לתביעה
  
  

 בהתאם, הסופית לערכאה עד משפטיים הליכים ביהול הכרוכות הסבירות ההוצאות כל  : משפטיות הוצאות
 עורך ט"שכ לרבות, זו פוליסה לפי המכוסים האחריות לגבולות בוסף שהין, הפוליסה לתאי

 מומחים טרחת שכר, עדים טרחת שכר, פרוטוקולים העתק, מסמכים ביול דמי, אגרות, הדין
  '.וכד

  
  

 או תביעה עקב המבטח ידי על שישולם הפיצוי סכום מתוך המבוטח ישא בו הראשוי הסכום  : עצמית השתתפות
  .זו פוליסה לפי ות/והמכוסה אחת מקורית מסיבה הובעות תביעות מספר
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  המבטח לחבות סייגים
  
  

  
  :בגין - לפוליסה בתוספות או/ו בהרחבות אחרת הוסכם אם אלא - אחראי יהיה לא המבטח

  
 באימון מעילה, ביודעין מסמכות חריגה, הואה, תרמית, פשע, יושר אי, פלילי זדון ממעשה הובעת תביעה .1

 המבוטח של כללי מהל אוששמו קוב ברשימה  המבוטח של השותפים מן אחד ידי על שעשה במתכוון ומעשה
 .ששמו קוב ברשימה

  
 המהל אוששמו קוב ברשימה  המבוטח של מהשותפים אחד ואשר הביטוח תחילת למועד שקדם אירוע כל .2

 להגשת עילה לשמש עלול זה מקרה כי, הביטוח הצעת הגשת בעת ידעששמו קוב ברשימה  המבוטח של הכללי
 הובעת חבות בגין המבוטח את לשפות הסכמתו אישר והמבטח למבטח בכתב כך על מסר אם אלא, תביעה

 .מכך
  
, וטרור חבלה פעולות, איבה פעולת, זר אויב פעולת, פלישה, מלחמה ידי על במישרין שגרמה כלשהי חבות .3

 או ממשלה ידי על השמדה או החרמה, חוקית בלתי שלטון תפישת, מרד, מהפכה, מרידה, אזרחים מלחמת
  .ציבורית רשות
 להפחיד שמטרתו באלימות שימוש לרבות, פוליטיים לצרכים באלימות שימוש משמעו -" טרור" זה סייג לעיין

  .המדיה את העוין ארגון עם בקשר או מטעם הפועלים אשים או איש ידי על ממו חלק כל או הציבור את
 מס מהל של או הביטחון משרד של או ישראל משטרת של מפורש אישור רק, לעיל כהגדרתו" טרור" לעיין
 במישרין גרם הזק כי המאשר, תיקויו כל על 1961 פיצויים וקרן רכוש מס בחוק כמוגדר פיצויים וקרן רכוש

  . טרור לזקי תביעה לדחיית עילה ישמש, טרור פעולת י"ע
  

 מוטלים היו האחריות או ההתחייבות כן אם אלא, הסכם לפי עצמו על מקבל שהמבוטח אחריות או התחייבות .4
 .אישית ערבות, כזה הסכם בהעדר גם עליו

  
 .אקטיבי-רדיו זיהום או גרעיי ביקוע, מיית קריה .5

אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים -חריג זה לא יחול על שימוש בקרי רטגן ועל שימוש בחומרים רדיו
  ולשם ביצוע בדיקות לא הרסיות בתעשייה. 

  
 האוטוומיה ושטחי המוחזקים השטחים, ישראל למדית מחוץ שגרם ביטוח ממקרה הובעת תביעה .6

 , אלא אם צוין אחרת בדפי הרשימה.הפלסטיית
  
 . תאותי אירוע ידי על גרמו אם אלא קרקע של או/ו מים של או/ו אויר של זיהום בגין כלשהי חבות .7
  
  .משרה ושאי אחריות לביטוח פוליסה פי-על והמכוסה "משרה ושא"כ המבוטח של מעיסוקו הובעת חבות כל .8
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  הרחבות
  
  

 כל של מחדליו או ממעשיו הובעת המבוטח של אחריותו את לכסות מורחבת זו פוליסהמודגש במפורש כי  .1
מטעמו של המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אדם או גוף שמצא  הפועל גוף או אדם

 במסגרת המבוטח של כוחו מיופהכ אוו/ ציגוו/או כ מורשוכ ו/או כסוכובשירותו של המבוטח ו/או הפועל 
  .זו פוליסה פי על הכסוי יתן בגיו העיסוק

  
  מסמכות חריגה .2

  
 על לו שהוקתה יצוג מסמכות לב בתום מחריגה הובעת חבות בגין המבוטח את לכסות מורחבת זו פוליסה

  .המבוטח של עיסוקו במהלך אחר ידי
  

  מסמכים אבדן .3
  

 מידע ואמצעי מסמכים אבדן בגין המבוטח של אחריותו את לכסות מורחבת זו פוליסה כי במפורש מודגש
  . אחרים

  
  דיבה וצאתה .4

  
 מהוצאת הובעות גדו תביעות בגין המבוטח של אחריותו את לכסות מורחבת זו פוליסה כי במפורש מודגש

  .שהיא צורה בכל השמצה או/וו/או פגיעה בפרטיות  דיבה הוצאת או/ו הרע לשון או/ו רע שם
  

  כסים שותפים .5
  

 גדו שתוגש תביעה בגין", מבוטח"ה אצל" שותף"כ המוגדר אדם כל לשפות מורחב זו פוליסה לפי הביטוח
 בטרם שעשה, ובהרחבותיה בפוליסה המוגדר מהעיסוק הובע ביטוח מקרה בשל הביטוח תקופת במשך

 ביטוח כל קיים לא כי זו הרחבה פי על המבטח לאחריות וקודם מפורש בתאי, זאת". מבוטח"כ הצטרפותו
  . חבות אותה את המכסה אחר

 בפוליסה מכוסה השותף היה, למבוטח" שותף"ה של הצטרפותו שקודם בכך מותה זו הרחבה פי על הכסוי
 מכוסה שהיה האחריות גבול על יעלה לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבול. המקצועית חבות לביטוח

 לשותף הרטרואקטיבית התקופה, התביעה מוגשת בגיו" הביטוח מקרה" קרות ביום" שותף"ה של בפוליסה
  .זו בפוליסה הרטרואקטיבית התקופה לפי תהיה לא כס

  
 האשים מאחד למבטח שיתו המפורשות להוראות בהתאם ורק אך תעשה זו הרחבה פי על הכסוי הפעלת
  .הרשימה בדף קוב ששמם, המבוטח מטעם

  
  יוצאים שותפים .6

  
 או זה ביטוח של תוקפו במשך" מבוטח"ל שותף להיות שחדל אדם כל לשפות מורחב זו פוליסה לפי הביטוח

 המוגדר מהעיסוק הובע ביטוח מקרה בשל הביטוח תקופת במשך גדו שתוגש תביעה כל בגין, תחילתו לפי
  ".מבוטח"ל שותף היותו בעת שעשה, ובהרחבותיה בפוליסה

  
  

  גילוי תקופת .7
  

 במשך המבוטח גד תוגשהש תביעות בגין המבוטח את לשפות מורחב זה ביטוח כי בזה ומוצהר מוסכם
 בתאי זאת), חודשה לא אם ובין בוטלה הפוליסה אם בין( הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של תקופה
 על ורק אך יחול זו הרחבה פי על הכיסוי וכי חבות אותה את המכסה אחר ביטוח כל קיים לא כי מפורש

  המקורית הביטוח תקופת תום לפי שעילתם אירועים
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  פליליים בהליכים הגה .8
  

 ובהיקף באופן פליליים בהליכים משפטית להגה הוצאות בגין המבוטח את לשפות מורחבת הפוליסה
 הגה מתן לשם דין עורך, מעובדיו מי לרשות או/ו המבוטח לרשות יעמיד, חשבוו על, המבטח: כדלקמן

 של הביטוח בתקופת שאירע מכוסה ביטוח מקרה בעקבות, מהם מי גד שיוגשו, פליליים בהליכים משפטית
  .או בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח אך לא לפי התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה זו פוליסה

 ערעור הגשת לשם דין עורך מעובדיו מי לרשות או/ו המבוטח לרשות יעמיד, חשבוו על, המבטח, כן כמו
 וישא פליליים בהליכים עליהם שיוטל דין גזר או/ו דין הכרעת על, האפשרית הסופית לערכאה עד בו וייצוגם

  .הערעור בהוצאות גם
 לעורך לפות המבוטח רשאי, המבטח לרשותו שהעמיד הדין עורך של בשירותיו מעויין איו והמבוטח היה
 ידי על ששולמו ההגה ובהוצאות הטרחה בשכר המבוטח את המבטח ישפה, כזה במקרה. בחירתו פי על דין

  . המבטח אחריות לגבול בכפוף ל"ה כל, המבוטח
   או הפליליים ההליכים בתום הערעור הוצאות או/ו ההגה והוצאות הטרחה שכר את ישלם המבטח
  .העיין לפי הכל, הערעור

  
  :זו הרחבה לעיין ת ו ר ד ג ה
  

 על אישום כתב מוגשפתחת חקירה פלילית, לרבות הליכים בהם  בהם הליכים  :פליליים הליכים
 או המבוטח גד המוגשים, מוות סיבת חקירת ו/או מטעמה או ישראל מדית ידי
    .זו פוליסה לפי המבוטח ביטוח מקרה בעקבות מעובדיו מי

  
 עדים שכר, פרוטוקולים העתקת, מסמכים ביול דמי, אגרות, טרחה שכר  ):ערעור כולל( הגה הוצאות

 בסדרי לקבוע בהתאם או המשפט בית ידי על שיקבע כפי מומחים ושכר
הדרשים בעבור הגה בהליכים פליליים כולל ערעור על  הפלילי הדין

  .הדין בגזר המוטלים עוש תשלום או פיצוי, קס כל למעטפסק הדין, אך 
  

 התעריף( הדין -עורכי לשכת בכללי הקבוע משפטיים הליכים ליהול דין עורך טרחת שכר  :טרחה שכר
 כפי הדין עורכי טרחת שכר של מיימאלי תעריף כללי או, 2000 -התש"ס ) המיימאלי

  .לעת מעת יחייב שהחוק
  

  :זו להרחבה סייגים
  :באם כלשהו בתשלום לשאת או משפטית להגה דין עורך להעמיד חייב יהיה לא המבטח

  .בפוליסה מפורשות המוחרג אירוע בגין הים המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב. 1
 מי או המבוטח) במחדל ובין במעשה בין( פעל בו אירוע בגין הים המוות סיבת חקירת או/ו האישום כתב. 2

  .ביטוח למקרה לגרום כווה מתוך מעובדיו
  

  .הביטוח בתקופת המקרים כ"ולסה למקרה ₪ 800,000 על יעלו לא זו הרחבה פי על המבטח אחריות גבולות
  

 .המבוטח של מטעמו הפועלים כל של האישית חבותם את לכסות מורחבת פוליסה .9
 

 מיחידי אחד כל על הפוליסה פי-על הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או מאדם יותר כולל המבוטח שם אם .10
 ,והוראותיה סייגיה ,תאיה על ,זו פוליסה בלבד שמו על הוצאה כאילו )צולבת אחריות( בפרד המבוטח

 כל את לשפות המבטח של אחריותו אולם ,האחרים המבוטחים של בקיומם תלויה-ובלתי פרדת כשהיא
 .ברשימה הקובים האחריות גבולות על תעלה לא יחד המבוטח יחידי
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מודגש במפורש כי הסכמי בוררות הקיימים בין המבוטח לצדדים שלישיים לא יגרעו מהיקף הכיסוי על פי  .11
 הפוליסה ולא יפטרו את המבטח מחבותו.

  
  היפר חובת סודיות .12

  
  כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין בזה מוסכם ומוצהר 

  תביעות גדו המוגשת גדו הובעות מהיפר חובת סודיות. 
  

  מירמה ואי יושר .13
  

מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח הובעת מכל מעשה או 
היה מועסק על ידו, בקשר עם מעשים פליליים, אי יושר, פשע,  מחדל של כל אדם, לרבות מי שמועסק או

  הואה, מרמה, חוסר תום לב, מעילה או מעילה באימון, כוות זדון וכד'.
  לרשימת הסייגים של פוליסה זו. 1אין בהרחבה זו בכדי לשות האמור בסעיף 

 
וטח התחייב בכתב לפי מוצהר בזה ומוסכם כי הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמב .14

קרות מקרה הביטוח לבטח את חבותו בביטוח "אחריות מקצועית" בגין עבודה אותה ביצע המבוטח עבורו 
ו/או שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת בגין פעילות העשית ע"י 

 גדר ברשימה.המבוטח עבור אותו אדם או גוף בקשר לעיסוקו של המבוטח כמו
 

 תאי הפרת האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, בפוליסה מהמבוטחים מי ידי על הביטוח תאי קיום אי .15
 של מזכותם יפקיע לא, תביעה בהגשת איחור או/ו הודעה-אי או/ו כלשהי חובה קיום אי או/ו הפוליסה

 .הפוליסה פי על שיפוי או/ו לפיצוי האחרים המבוטחים
  

 אחר לביטוח קודם יהיה ידו על הערך הביטוח כי הביטוח מקרה קרות לפי בכתב התחייב והמבוטח היה .16
 בדבר טעה או דרישה כל על מוותר והמבטח כאמור האחר לביטוח כקודמת זו פוליסה תיחשב אזי, כלשהו
 .כאמור האחר הביטוח שיתוף

  
 תהיה תמיד המבטח מאת שיפוי לקבלת לפוליסה שבכותרת המבוטח בשם ים/הקוב ים/המבוטח זכות .17

 .לפוליסה בהרחבות האמור פי על לשיפוי הזכאי משפטי גוף או/ו אדם כל של לזכותו קודמת
  

 לטובת המבוטח עבור שערכו ביטוח באישורי צויו בו מקרה בכל כי בזה ומוצהר מוסכם, ספק הסר למען .18
 גבולות גובה על הגבלה בכך יהיה לא, בפוליסות האחריות מגבולות המוכים אחריות גבולות, חוץ גורמי

 .ביטוחים אישור אותו מכוח לביטוח שוספו האחרים המבוטחים כלפי רק אלא המבוטח של האחריות
  

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על  .19
  . רם התשלוםימים מראש ט 30 לפחות המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח
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  הפוליסה תאי
  
  

 זק מקרה על הודעה .1
  

 לתביעה עילה להוות העלול, ביטוח מקרה קרות על לו מהיוודע סביר זמן תוך, למבטח להודיע המבוטח על
 שודע מרגע, ל"כ הביטוח מקרה על המבוטח של ידיעה תחשב, תאגיד היו המבוטח באם. זו פוליסה פי-על

  .ששמו קוב ברשימה המבוטח אצל הביטוח ושא על לאחראי
  

 הודעות למתן כתובת .2
  

   – למבוטח הודעות
  .לו הידוע האחרון מעו לפי תיתן, לפוליסה הקשור בכל למבוטח המבטח של הודעה

  
   - למבטח הודעות
 אחר מען בכל או, לפוליסה בכותרת המצוין, הראשי משרדו במען למבטח תיתן למבטח המבוטח של הודעה

  .לזמן מזמן), בכלל אם( בכתב המבטח הודיע עליו, בישראל
  

  הליכים על הודעה .3
  

 על או משטרתית חקירה הליכי על או גדו שהוגש אישום כתב על, האפשרי בהקדם, למבטח יודיע המבוטח
 מקרה כל עם בקשר גדו להתהל שעומדת או גדו המתהלת אחרת חקירה כל על או מוות סיבות חקירת
 על המבוטח של ידיעה תחשב, תאגיד היו המבוטח באם. זו פוליסה י"עפ תביעה תיתכן בגיו אשר, ביטוח

  .המבוטח אצל הביטוח ושא על לאחראי שודעו מרגע, לעיל המויים העייים
  

  למבטח מהמבוטח מסמכים העברת .4
  

, כלשהו הליך או, דיון על והודעה צו, לדין הזמה, מכתב כל, מקבלתם סביר זמן תוך, למבטח יעביר המבוטח
  .הביטוח-מקרה קרות עקב פיצויים-תביעת עם בקשר

  
 הודאה איסור .5
  

 המבוטח י"ע ייתו ולא יעשו לא כלשהו פיצוי או התחייבות, הבטחה, הצעה, ADMISSION)( הודאה שום
 התאוה עובדות מסירת על חלות זה סעיף הוראות אין. המבטח של ובכתב מראש הסכמתו בלי, מטעמו או

  .פלילי במשפט עדות מתן על וכן, דרישתו לפי, דין כל י"עפ מוסמך גורם לכל או במשטרה
  

 מהותי בעיין שיוי .6
  
 סביר זמן בתוך, מהותי בעיין שיוי כל, הביטוח תקופת במשך, בכתב יגלהששמו קוב ברשימה  המבוטח  .א

 או הפוליסה את לבטל רשאי המבטח יהיה, כזה שיוי למבטח המבוטח גילה לא; כך על לו שודע מעת
  .החוק הוראות פי-על חבותו היקף את להקטין

 
 למבטח שהועבר אחר כתוב במידע מופיע או הביטוח-בהצעת הוצגה לגביו ששאלה עיין היו מהותי עיין  .ב

 לכרות האם ממש של השפעה סביר מבטח על להשפיע כדי בו ויש, הביטוח עריכת לצורך המבוטח י"ע
    .שבו בתאים לכרותו או בכלל הביטוח חוזה
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 בתביעות טיפול .7
  

 המבוטח בשם ולהל לידיו ליטול, דעתו-שיקול לפי רשאי יהיה, הפוליסה י"עפ בחבותו המבטח הכיר  .א
, פיצוי, שיפוי המבוטח בשם ולקבל לתבוע וכן תביעה כל של יישובה או תביעה כל כלפי ההגה את

 או לסידור בוגע או הליכים כל ליהול בוגע מוחלט דעת-שיקול יהיה למבטח. זק-דמי, השתתפות
 בקשר ממו שתידרש עזרה כל לו ולהושיט לו שיש המידע כל את לו למסור המבוטח ועל תביעה כל לישוב

 המבוטח עם בתיאום לפעול מתחייב המבטח כי מוסכם, זאת עם יחד. זה בסעיף הדוים העייים עם
 במויטין, המסחריים בקשריו התחשבות ותוך המבוטח של זכויותיו ייפגעו שלא כך התביעה את ולהל

 .זק לו לגרום או הטוב בשמו לפגוע שלא בכדי וזאת מעסקו המתחייבת הסודיות ובשמירת שלו
 
 ומבלי, הדדי תאום תוך והמבוטח המבטח יפעלו המבטח של האחריות מגבולות חורג התביעה וסך היה  .ב

 .פעיל באופן ההגה ביהול להשתתף זכות למבוטח תתן האמור בכלליות לגרוע
  

  אחריות בגבול סכום תשלום .8
  

 עם בקשר, לפשרה ומתן משא או הליכים יהול כדי תוך או לפי המבטח רשאי לעיל 8 בסעיף האמור אף על
 לאחר, המתאימים האחריות גבולות או גבול סכום את למבוטח לשלם, תביעות של סדרה או תביעה כל

 היהול על המבטח יוותר כזה ובמקרה, ביטוח-תגמולי בתור שולמו שכבר סכומים או סכום כל ממו שוכה
  .אליהן או אליה בקשר וספת אחריות מכל פטור ויהיה כאלו תביעות או תביעה על והפיקוח

  
 כפל ביטוח .9
  

 למבטח המבוטח כך על יודיע, חופפות לתקופות אחד ממבטח יותר אצל אחד סיכון בפי אחריות בוטחה
  .עליו לו שודע לאחר או הכפל ביטוח שעשה לאחר סביר זמן בתוך

  
 אחרים ודמים הביטוח-דמי תשלום .10
  
  .למבטח המבוטח בין שהוסכמו ובשיעורים במועדים המבוטח י"ע ישולמו הביטוח דמי  .א
 
 תקופת עבור ריבית-הפרשי שבפיגור הסכום ישא, במועדו למבטח מהמבוטח המגיע כלשהו סכום שולם לא  .ב

  ממו פרד-בלתי וכחלק, שבפיגור הסכום של סילוקו בעת למבטח ישולמו אשר, הפיגור
 
 רשאי, לשלמו מהמבוטח דרש שהמבטח לאחר יום 15 תוך, כאמור, שבפיגור כלשהו סכום שולם לא  .ג

 יסולק לא שבפיגור הסכום אם.וספים ימים 21 כעבור יתבטל הביטוח כי בכתב למבוטח להודיע המבטח
 שבפיגור הסכום את לסלק המבוטח מחובת לגרוע כדי זה סעיף פי-על הביטוח בביטול אין. כן לפי

 בזכויות יפגע לא, כאמור, הביטוח ביטול. המבטח הוצאות לרבות, האמור לביטול שעד לתקופה המתייחס
 .הביטוח לביטול קודם שקרה ביטוח מקרה בגין הפוליסה י"עפ התביעה

  
 והצמדה הביטוח תגמולי .11
  
 בהתאם ב"ארה של בדולר למבוטח המגיעים הביטוח תגמולי יחושבו, זו פוליסה פי-על המכוסה זק בקרות  .א

 דמי. השלישי הצד או המבוטח לידי בפועל התשלום במועד החל ישראל בבק הדולר של היציג לשער
  . ל"ה במועד ישראל בבק הדולר של היציג לשער בהתאם הם אף יחושבו העצמית ההשתתפות

 
 שפורסם לצרכן המחירים מדד שבין ליחס בהתאם יוצמדו הם, בשקלים קובים האחריות גבולות אם  .ב

. התביעה תשלום מועד לפי סמוך שיפורסם לצרכן המחירים מדד לבין הביטוח תקופת תחילת לפי סמוך
 לפי סמוך שפורסם, האמור המדד שבין ליחס בהתאם יוצמדו בשקלים הקובים העצמית ההשתתפות דמי

  .העצמית ההשתתפות תשלום לפי סמוך שפורסם המדד לבין הביטוח תקופת תחילת
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  הקיזוז זכות .12
  

 חייב שהמבוטח סכום כל הביטוח מקרה בקרות למבוטח המגיעים הביטוח מתגמולי לקזז רשאי המבטח
  .בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו למבטח

  
  הביטוח תקופת הארכת .13

  
  .זו למטרה במפורש תיתן אשר, המבטח של בכתב הסכמה טעוה, הפוליסה פי על הביטוח של הארכה כל

  
  

 חלוףת על ויתור .14
 

 של לשיפוי זכות כל למבטח תעבור ,זו פוליסה פי-על תביעה עקב תשלום של מקרה בכל
 המצא אדם כל כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב המבטח אך ,אחר גוף או אדם כל כלפי המבוטח
, בחוזה עובדים, מהליו, עובדיו האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות ,מטעמו הפועל או המבוטח של בשירותו

 של משפחותיהם בי כלפי וכן המבוטח דירקטוריון חברי, המבוטח של מיותיו בעלי כלפי וכן, משרה ושאי
 מקרה לקרות קודם אשר גוף או אדם כל כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב גם המבטח.  ל"ה כל

 ,לשפותו שהתחייב או לטובתו תחלוף זכות על ויתור יכללו ביטוחיו כי כלפיו בכתב המבוטח התחייב הביטוח
  .זדון בכוות לזק שגרם מי לטובת יחול לא הויתור אולם

  
 ויתר, הביטוח מקרה קרות לפי, שהמבוטח כך עקב תפגע לא זו פוליסה פי על שיפוי לקבלת המבוטח זכות

 או ויתור אותו אלמלא אשר, לשפותו בכתב שהתחייב או/ו כלשהו גוף או/ו אדם כלפי תביעה זכות על בכתב
  .גוף או אדם אותו כלפי תחלוף זכות למבטח להיות הייתה עשויה התחייבות

  
 הביטוח ושא על לאחראי הדבר עכשיווד רק המבוטח לידיעת הגיע כי ייחשב זו בפוליסה הקשור מידע כל .15

  .המבוטח אצל
 

  החוק תחולת .16
  

 אלא, העיין י"עפ שיתחייב ככל זו לפוליסה הקשור בכל תחולה -1981א"התשמ הביטוח חוזה חוק-הוראות
  .המבוטח לטובת זו בפוליסה אחרת הותה כן אם

  
  

****************************  
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  מפרט לביטוח כספים-שימהר
  

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח

  

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  
  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

  

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

   ₪ 320,000 תם בפוליסה עד לסך כהגדר כספים  : ח ט ו ב מ ה   ש ו כ ר ה

  

  שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  הרחבות

 .המבוטח שלטובת הוסח יגבר זה שבמפרט להרחבות הפוליסה הוראות בין סתירה של מקרה בכל

  

  הרחבות מיוחדות והבהרות:

  

 יצוין במפורש כי הכיסוי חל על זיוף שיקים, המחאות ומסמכים אחרים.  )1

  הפוליסה מורחבת לכסות חפצי ערך שהופקדו למשמרת. –למען הסדר הטוב  )2

  
  " כספים -כל הסיכוים "ספח הרחבות לתאי הפוליסה לביטוח 

  "2016מהדורת "ביט 
  

  
 "(בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמי)".  :התווספו המילים סיפאב – )הגדרת חצרי המבוטח( 1.3עיף ס  .א

  
 "המחאות וסעים, שוברי אשראי".  :"המחאות דואר" התווספו המילים :לאחר המילים – )הגדרת כספים( 1.5סעיף   .ב

  
בסיפא התווסף: "או במקרה של חדירה לחצרים ע"י שימוש במפתחות העסק ו/או  –(הגדרת פריצה)  1.7סעיף   .ג

בכרטיסים מגטיים או אלקטרויים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה שהושגו ו/או הועתקו 
  ."ו/או הותאמו ו/או שעשה בהם שימוש שלא כדין

 
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 100,000של  מחק עד לסך – 2.8סעיף   .ד

  
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  ,מבוטל – רשלות רבתי)( 2.11סעיף   .ה

 המבוטח על פי כל דין.

  
אחרי המילים: "משרדי שליחויות"  –(העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מויות ומשרדי שליחויות)  3.2סעיף   .ו

 התווספו המילים: "או שליחים המועסקים על בסיס חשבוית".
 

 –(הרחבת זק לכספת)  3.4סעיף   .ז

 המילים: "אם רשם ברשימה" כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח וספים" מחקו. )1
 ₪ 50,000ה זו היא עד לסך "בהיעדר סכום ברשימה אחריות המבטח בגין הרחב :בסיפא התווספו המילים )2

למקרה, וזאת על בסיס זק ראשון שאיו כפוף לסעיף ביטוח חסר, ואף מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה". כלול 
  בגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה. 

  
 לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן:  .ח

קדמותם לאחר קרות אבדן או זק מכוסה גבולות האחריות יוחזרו ל -השבת סכום הביטוח לקדמותו        .3.5
החל מיום האבדן או הזק תמורת פרמיה יחסית וספת, אלא אם יורה המבוטח אחרת. סך סכומי הביטוח 

 -בגין ההשבה לקדמות בתקופת הביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת של מלוא גבול האחריות ולא יותר מ
  לתקופת הביטוח. ₪ 1,000,000

למעט  פי פוליסה זו מורחב לכסות זק לחפציו האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטחהביטוח על        .3.6
כתוצאה משוד או כל יסיון לכך, בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים,  קבלים ו/או קבלי משה
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לות האחריות כלול בגבולתקופת הביטוח.  ₪ 25,000ומקסימום  לאדם אחד ₪ 5,000זאת עד לסך של 
 .ליים של הפוליסה הכל

פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת הימצאם בידי מהלים ו/או עובדים במסגרת תפקידם, בעת         .3.7
לות כלול בגבולתקופת הביטוח.  ₪ 20,000ומקסימום  לאדם אחד ₪ 5,000הימצאם בחו"ל, וזאת עד לסך של 
 .האחריות הכלליים של הפוליסה 

מזומים המצאים במכוות תשלום אוטומטיות לתשלום דמי  זו מורחב לכסות הביטוח על פי פוליסה         .3.8
חייה המצאות בתחום חצרי המבוטח. אחריות המבטח למכוות המצאות בתוך מבים סגורים לא תעלה 

למקרה  ₪ 10,000למקרה ולגבי מכוות המצאות תחת כיפת השמיים לא תעלה על סך  ₪ 20,000על סך 
  לתקופת הביטוח.  ₪ 20,000ריות להרחבה זו לא יעלה על סך וסה"כ גבול האח

  

בפוליסה יוכפלו במועדים בהם סיפי הבק אים פתוחים לציבור עקב הקובים גבולות האחריות של המבטח  .3.9
של היום שקדם למועדים כאמור ועד לשעה  12:00שביתת עובדים ו/או השבתה של הבק, וזאת החל משעה 

ובתאי שסך גבול האחריות לא יעלה  הראשון לאחר המועד שבו פתחו סיפי הבק לציבור.של היום  16:00
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000על 

אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת תאי  .3.10
, לא יפקיע והכל בתום לב ו איחור בהגשת תביעההודעה ו/א-הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

 
 "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" מחקה. סיפאה – 4.1.7סעיף   .ט

  
  :אוסח הסעיף הוחלף בוסח הב – (תאי ביטול הביטוח) 4.4.2סעיף   .י

  טל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח."המבוטח רשאי לב

הביטול יחול מהמועד בו קב המבוטח בהודעתו, אך לא לפי תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל 

לבטל הביטוח של המבטח התחייבות  כללהבהם ו/או שיעבוד היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 

שצויה אחר תום התקופה בכפוף למתן הודעה כאמור, לחייבות, תבוטל הפוליסה רק לאחר הודעה מראש למקבל ההת

  .כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף שיעבוד

  ".הביטוח היחסיים-בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

  
לים "לאחראי על ושא הביטוח "לו" הוחלפה במי :המילה –חבות) ה( הודעה על קרות מקרה ביטוח ובירור  4.6.1סעיף   .יא

 אצל המבוטח".
 

 :"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" מחקו ובמקומם התווסף :המילים –(תאי זכות הקיזוז)  4.10סעיף   .יב
 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח "בגין 

 
  ראשי" מחקה. "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח: החל מהמילים סיפאה –(תאי מבוטח ראשי) 4.11סעיף   .יג

  

  -(תאי תחלוף) 4.13.4סעיף   .יד

"בעלי המבוטח, מהלי המבוטח, כל אדם אשר בשירותו  :"בעלי מיותיו של המבוטח" התווסף :לאחר המילים )5
 ו/או עובדים בחוזה ו/או ושאי משרה במבוטח". ו/או חברי הדירקטוריון של המבוטח ו/או חברי ההלה 

"של ה"ל. בוסף המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי חברות אם  :"בי משפחותיהם" התווסף המילים: אחרי )6
לא היה סביר ו/או חברות המצאות באותה בעלות ו/או כלפי כל מי שמבוטח  קשורותו/או חברות בת ו/או חברות 

 טח".מגיש גדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לקוחות המבו

 "כלפי מי שגרם לזק".   :"במקרה של זק שגרם" הוחלפו במילים :המילים )7

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות מקרה : "התווספו המילים )8
מלא אותו הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו, אשר אל

  ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף".

  

ההתיישות  –"אך במקרה של זק לכספים של אחרים  :התווספו המילים סיפאב –(תאי תקופת התיישות) 4.14סעיף   .טו
 לא תחול כל עוד לא התיישה תביעת בעליו כגד המבוטח".

 

 –כמפורט להלן  4.16התווסף סעיף  לפרק תאי הפוליסה  .טז

יוודע הדבר לאחראי על ושא יכל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כש  . 4.16"

  הביטוח אצל המבוטח".
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  מפרט לביטוח תאוות אישיות-רשימה

 

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ ו/או חברות בות   :  שם המבוטח

  

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  
  (כולל שי הימים) 30/11/2020 – 1/12/2019  :  תקופת הביטוח

  ___________________________________________________________________  
 

  

  המוהל ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו, קודת זמן אחת לאתר מתאמים ב 200עד   :  המבוטחים 

  האימון. תוך כדי ועקב      

  

  סכומי הפיצויים

      למשתתף):(

  שה 20מי שטרם מלאו לו   שה 20מי שמלאו לו       

   ₪ 57,000     ₪ 190,000    למקרה מוות

280,000    ₪ 280,000    כות צמיתה ₪   

  (פיצוי שבועי)  ₪ 200  (פיצוי שבועי) ₪ 740    אי כושר לעבודה

   ₪ 10,000     ₪ 10,000  אשפוז וטיפול רפואי

   ₪ 10,000     ₪ 10,000  טיפול שייים           
  

  
  

  ימים 10 –אי כושר לעבודה   השתתפות עצמית:
  ₪ 500 –הוצאות רפואיות וטיפולי שייים       

  
  

  להלן מטרתו לשפר את תאי הפוליסות ולא לגרוע מהם.  האמור(מיוחדות והבהרות  הרחבות

  ):המבוטח לטובת הרחבות תגברה אלו להרחבות הפוליסות הוראות בין סתירה של מקרה בכל

  

  הכיסוי המבוקש לא יהיה שמי. .1

מובהר כי המוטב לתגמולי הביטוח יהיה האדם אשר על גופו ערך הביטוח או אפוטרופסו או יורשיו  .2
  למי המקרה. –החוקיים 

  ולא יפחת מהתקות ה"ל. 1994 –הכיסוי יוכפף לאמור בתקות הספורט (ביטוח) תש"ה  .3
  

  
  את תאי הפוליסה המוצעתיש לצרף 
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  מפרט לפוליסה לביטוח-רשימה
  )פתוחה(פוליסה  קבליות עבודות

 
  ו/או עיריית חולון ו/או גופים עירויים ו/או  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ  :           המבוטח שם

  בלים ו/או קבלי משה (מכל דרגה) ו/או ספקים ו/או מתקיי ציוד ו/או משכירי ק

  ו/או ו/או מזמיי עבודות ו/או מהל העבודה ו/או המפקח , ציוד ו/או חברת היהול

  ו/או כל אדם או גוף אשר המבוטח הראשי התחייב בכתב לבטחו , מהל הפרויקט

  ע העבודות, ולמעט אחריותם טרם קרות מקרה הביטוח, בכל הקשור לביצו

  המקצועית של מתכים, יועצים, חברות שמירה ואבטחה שאים עובדיו השכירים 

  של המבוטח הראשי ו/או המבוטחים הוספים.

 

  58492, חולון מיקוד 5132ת.ד.   :  כתובת להודעות

  

  ביצוע כל פרויקט)מתייחס לתחילת  -(שי הימים כלולים  31/12/2019 – 1/1/2019  :  הביטוח תקופת

  

  שתי  היקף

   ₪ 1,200,000  :לעבודות(משוער) 

  

   ביצוע תקופת

  חודש 12  :  לפרויקט

  

 תחזוקה תקופת

  פרויקט כל לגבי הביטוח תקופת מתום חודשים 24  :    מורחבת

 

  יסוי  תקופת

  יום 60  :    והרצה

  

  שיפוצים, שיפורים והרחבות של מבים, קבועות, שיפורי מבה, במתקי  עבודות  :  העבודות

  בהם המבוטח מבצע עבודות המבוצעות ע"י עובדי הרשות  חריםאהרשות וכן באתרים      

   הקבלים על הוטלה ביטוחן חובת אשרו/או קבלים חיצויים למעט עבודות 

  החיצויים

  

  על הודעה מתן

 רבעוי   דיווח  :  ביצוע תחילת

  
  :וספים וכיסויים הרחבות

 בסיס עלהסר ספק  מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות השיפוי לסעיפים המפורטים להלן הים  למען

(אלא אם צוין אחרת במפורש). אם לא צוין אחרת בתוספת   "חסר"ביטוח  לסעיף כפוף שאיו ראשון זק

גבולות השיפוי שלהלן תקפים לגבי כל עבודה בפרד ובאופן בלתי מיוחדת שערכה עבור עבודה כלשהי יהיו 

  תלוי בקיומן של עבודות אחרות המבוצעות על ידי המבוטח (לגבי כל פרקי הפוליסה).

  

  חומרים של ישיר זק

 עבודה, לקויים

 )ראשון(זק   ₪  500,000ותכון לקוי  :   לקויה
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  עקיף מתכון לקוי,  זק

  לקויים או  חומרים

  .עבודה לכל הביטוח סכום מלוא  :  לקויה עבודה

  

  אדמה  רעידת

  .עבודה לכל הביטוח סכום מלוא  :  טבע וזקי

  

  

  )ראשון(זק  לפרויקט  ₪ 500,000  :  הריסות פיוי

 

  שסופקו  חומרים

  לכל עבודה). הפרוייקטערכם (כלל בשווי  מלוא  :  המזמין ידי על

  

    

       )ראשון(זק   ₪ 200,000  :  לביה קל ציוד

  

  ורכוש סמוך רכוש

  ₪ 400,000 -מ פחות ולא העבודות מערך 20%  עליו עובדים:         

  

  ,מדידה, תכון הוצאות

  והשגחה לאחר  פיקוח

  , והוצאות זק

  )ראשון(זק  משיהם הגבוה -  ₪ 400,000 או מהזק 10%  :  תביעה הכת

  

  מחוץ ורכוש העברה

  )ראשון(זק   ₪  200,000  לאתר:                    

  

  האצה של  הוצאות

  הוצאות לרבות, זקים תיקון

  ,אווירי יבוא, מומחים

  עבודות, לילה עבודות

  משלוח הוצאות, וחגים בשבתות

  )ראשון(זק   ₪  200,000  :  וכדו'  מיוחדות

  

  )ראשון(זק  ₪ 200,000  :  מסמכים שחזור

  

  הגה  הוצאות

  למקרה ₪ 400,000  :פליליים בהליכים

  

  שלישי צד כלפי אחריות

  

  ₪ 4,000,000:   למקרה  ..............      אחריות  גבולות

    ₪ 4,000,000לתקופה ..............                                     

 

  עקיף למתקים  זק

  למקרה ₪ 500,000  :קרקעיים תת וכבלים
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  למקרה  ₪  500,000  :משען החלשת, רעד

  

  ידיםמעב חבות

  ₪ 20,000,000:   לתובע למקרה ותקופת ביטוח ..............      אחריות  גבולות

  

  שבמפרט זה באות לשפר את תאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.  הרחבות

  .המבוטח שלטובת הוסח יגבר זה שבמפרט להרחבות הפוליסה הוראות בין סתירה של מקרה בכל

  

  וזאת בתאים שאים  לפרויקטים פרדות פוליסות החברה תערוך המבוטח דרישת פי על  .א
  .זו פוליסה  מתאי פחותים

  

  .זו פוליסה תחת הפרויקטים כל ביטוחי לערוך מתחייב איו המבוטח  .ב
 

 .פריצה/  גיבה זקי על גם חל הכיסוי  .ג
  
 

"יותאי הפוליסה לביטוח "עבודות קבלספח הרחבות לת  
  "2016מהדורת "ביט 

 

 אחר" התווספה המילה: "מהותיים".מסמך לאחר המילים " -מבוא   .א

  

 אחרי המילים "בלתי פרד מפוליסה זו" התווספו המילים "ובלבד שצורפו לפוליסה". –מבוא   .ב
  

  הגדרות לפרק א' 
  

 בסיפא התווספו המילים "או בסמוך לו". –(הגדרת "אתר העבודות")  1.2סעיף   .ג

 

  המילה "פתאומי" מחקה.  –(הגדרת "מקרה הביטוח")  1.3סעיף   .ד

 

ביגוד לאמור בסעיף זה, מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח יישאר  -(הגדרת "תקופת הביטוח")   1.4.1.2סעיף   .ה
בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש בהם, עד למסירת הפרויקט 

ת הביטוח הקובה ברשימה המוקדם משי כולו למזמין כגד אישור השלמה בכתב, או עד תום תקופ
 המועדים.

 

הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" מחקה ובמקומה צוין  –(הגדרת "תקופת הרצה")  1.4.1.3סעיף   .ו
 "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת הביטוח".

  

 –(הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת")  1.4.2סעיף   .ז

 אומי" מחקה.המילה "פת )1

הוחלפו במילים "תקופת מחקו ו"וזאת בתאי שתקופה זו צויה במפורש ברשימה"  המילים  )2
  חודשים, אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה". 24התחזוקה תעמוד על 

 הסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם קיום" מחקה. – 1.4.2.1סעיף  )3

 המילה "הישירה" מחקה. –. 1.4.2.2סעיף  )4

כדלקמן "אבדן או זק כאמור לעיל לעבודות הפרויקט שאירע בתקופת הביטוח  1.4.2.3התווסף סעיף  )5
 והתגלה בתקופת התחזוקה".

 
  סייגים לפרק א'

  

 המילה "פתאומי" מחקה. –(סייג לתכון/חומרים/עבודה לקויים)  2.2סעיף   .ח
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  הרחבות לפרק א'
  
 המילים "ובתמורה לדמי ביטוח וספים" מחקו. – 3סעיף   .ט

 
 לסעיף התווסף:  –. (הרחבת גיבה ו/או פריצה) 3.1סעיף   .י

  "ביגוד לאמור לעיל ההרחבה לגיבה ו/או פריצה בתוקף, גם אם הדבר לא צוין במפורש ברשימה.
ל אבדן או זק שגרם כמו כן, מובהר כי הכיסוי הוא במלוא סכום הביטוח של העבודות, ויחול במפורש גם ע

  למבי עזר, מתקים וציוד קל לביה ע"י פריצה ו/או גיבה.".
  

  –(הרחבת רכוש עליו עובדים)  3.2סעיף   .יא
 המילה "פתאומי" מחקה. )1
 המילה "ישירה" מחקה". )2
 

   –) סמוך(הרחבת רכוש  3.3סעיף   .יב
 המילה "פתאומי" מחקה. )1
  המילה "ישירה" מחקה". )2

  
  –בהעברה) (הרחבת רכוש  3.4סעיף   .יג

 המילה "פתאומי" מחקה. )1
בסיפא התווספו המילים " למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הכיסוי לרכוש מחוץ לחצרים חל  )2

 במפורש גם במקומות היצור של האלמטים והחומרים המשמשים לביצוע הפרויקט.
מהתאים  "ביטוח חסר" 4.3סכומים אלה הים על בסיס זק ראשון שאין כפופים לתאי סעיף 

 המיוחדים לפרק א'".
 

  –(הרחבת מבי עזר וציוד קל)  3.5סעיף   .יד
 המילה "פתאומי" מחקה. )1

לפי המילים "הערך המרבי" התווספו המילים "לעיין ציוד קל בלבד (אך במפורש למעט תביות,  )2
 פיגומים ומתקים)".

  
 שם כיון" מחקו.המילים "ל –(הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה הביטוח)  3.6סעיף   .טו

 
אחרי המילים "הרחקה ופיוי" התווספו המילים "לרבות, ומבלי לגרוע  –(פיוי הריסות)  3.6.1סעיף   .טז

מכלליות האמור, גם הוצאות לפיוי סחף וחומרים זרים אשר יתאספו באתר העבודות עקב אירוע מכוסה 
 ם בעקבות מקרה הביטוח, וכן ".וכן הוצאות ליישור קרקע, תמיכה, ייצוב וחיזוק של המבה הדרושי

  
בסיפא התווסף "במידה ולא צוין סכום ברשימה, הרחבה זו תהיה בתוקף  –(דרישת רשויות) 3.6.3סעיף   .יז

 מסכום הזק". 10%(וזאת ביגוד לאמור לעיל) וזאת עד לסך של 
  

  -(הוצאות וספות הכרחיות) 3.6.4סעיף   .יח

 אחרי המילים "בשבתות ובחגים" התווספו המילים "שכירת כח אדם וסף ו/או ציוד". )1

בסיפא התווסף "במידה ולא צוין סכום ברשימה, הרחבה זו תהיה בתוקף (וזאת ביגוד לאמור לעיל)  )2
  מסכום הזק". 20%וזאת עד לסך של 

  
 לפרק "הרחבות לפרק א'" התווספו הסעיפים הבאים:  .יט

"  
לכלול כיסוי לזק ישיר מתכון/עבודה/חומרים לקויים. כיסוי זה כפוף לתאי תוספת הפוליסה מורחבת  3.8

M/RE C/A/R FAULTY ITEM CLAUSE  פרד מהפוליסה, ואשר הרצ"ב והמהווה חלק בלתי
 בוצעו בו השיויים הבאים:

 " מחקו.and subject to the insured having paid the agree extra premiumהמילים " -
 ".including" הוחלפה במילה "beforeלה "המי -
  )" מחקו.if anyהמילים "( -

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הקוב ברשימה. סכום זה על בסיס זק ראשון שאיו 
 כפוף לסעיף ביטוח חסר.

 
מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות לתיקוים זמיים הדרושים לשם המשך ביצוע עבודות הפרויקט  3.9

 (לרבות זקים על פי הרחבת זק ישיר מתכון לקוי), וזאת גם מעבר לסכומי הביטוח שבפרק א'.
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הפוליסה מורחבת לכלול גם כיסוי לסכומים וספים על אלו שהוצהרו כשווי הפרויקט, אם בתחילת 3.10
תקופת הביטוח ואם לאחר מכן, שמקורם בשיויים בתשומות הביה ו/או בשערי המטבעות שאירעו 

וזאת על בסיס "זק ראשון" מהסכומים שהוצהרו,  15%הלך תקופת הביטוח וזאת עד לסך של במ
 שאיו כפוף ל"ביטוח חסר", וזאת אף מעבר לסכומי הביטוח שבפרק א'.

  
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות שיידרשו בגין התאמת חלקי רכוש של הפרויקט שלא יזוקו לאותם 3.11

מהזק, וזאת  15%-הוחלפו במקום הרכוש שיזוק, עד לסך השווה ל חלקים של הפרויקט שיזוקו ואשר
 על בסיס "זק ראשון" שאיו כפוף ל"ביטוח חסר", וזאת אף מעבר לסכומי הביטוח שבפרק א'.  "

  
  

  תאים מיוחדים לפרק א'
  

 –. (הגדלת סכום ביטוח) 4.2סעיף   .טו
 ".20%" -" הוחלף ב10%" )1
במשך  ₪ 10,000,000סכומי הביטוח כמפורט לעיל לא תעלה על המילים "אולם בכל מקרה סך הגדלות  )2

 תקופת הביטוח" מחקו.
 

 מחק. –(חישוב השיפוי)  4.4.3סעיף   .טז
 

 המילים "בשום אופן" מחקו. –(זכויות המבטח ליצולת)  4.5.3סעיף   .יז
  

עם  אחרי המילים "על חשבוו" התווספו המילים "בתיאום –(מקדמה ותגמולי ביטוח)  4.7.2סעיף   .יח
 המבוטח".

  

  –(שעבוד)  4.8.3סעיף   .יט

 אחרי המילים "דמי הביטוח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו". )1

 אחרי המילים "חובות המבוטח" התווספו המילים "בגין פוליסה זו". )2
  

המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" מחקו ובמקומם התווסף  –(זכות הקיזוז)  4.9סעיף   .כ
 פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו"."בגין 
  
  

  סעיף הכיסוי –פרק ב' 
  

 המילה "במישרין" מחקה.  .כא
  
  

  הגדרות לפרק ב'
  

המילים "הוצאות משפט סבירות" מחקו והוחלפו במילים  –(הגדרת הוצאות משפט)  5.4סעיף   .כב
  "הוצאות סבירות".

  
  "ולרבות אבדן גרר הובע מכך".בסיפא  התווספו המילים  –(הגדרת זק)  5.7.1סעיף   .כג

  
  . (הגדרת זק):5.7.2סעיף   .כד

  המילים "צד שלישי" מחקו. )1

  מילים "זק גרר שהיו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים "אבדן גרר הובע מכך".ה )2
  

  (האחדת זקים):   5.7סעיף   .כה
  המילה "אם" מחקה.  )1

  מילים "גרמו זקים למספר צדדים שלישיים, אזי" מחקו.ה )2
  

ביגוד לאמור בסעיף זה, מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח יישאר  -(הגדרת "תקופת הביטוח")   5.8.1.2עיף ס  .כו
בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש בהם, עד למסירת הפרויקט 

מוקדם משי כולו למזמין כגד אישור השלמה בכתב, או עד תום תקופת הביטוח הקובה ברשימה ה
  המועדים.
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הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" מחקה ובמקומה צוין  –(הגדרת "תקופת הרצה")  5.8.1.3סעיף   .כז
  "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת הביטוח".

  
  –(הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת")  5.8.2עיף ס  .כח

 .קיום" מחקההסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם  )1

חודשים, אלא אם צוין אחרת במפורש  24"תקופת התחזוקה תעמוד על  להגדרה התווסף המשפט )2
 ברשימה".

  
  חריגים לפרק ב'

 
הסיפא החל מהמילים "וזאת אפילו אם אין"  –(סייג זק לרכוש המבוטח במסגרת פרק א')  6.1סעיף   .כט

 וי במסגרת פרק א' של הפוליסה".מחקה ובמקומה התווספו המילים "וזאת במידה בה אין כיס
 

  -(סייג זק לעובד)  6.2סעיף   .ל
 המילים "תוך כדי ו/או עקב" התחלפו במילים "תוך כדי ועקב". - 6.2.1סעיף  )1
 מחק. –. 6.2.2סעיף  )2
  המילים "שהמבוטח איו חב בתשלום" הוחלפו במילים "שהמבוטח סבר בתום לב שאיו". )3
איה יתת לביטוח בפוליסה לביטוח חבות מעבידים" הוחלפו המילים "וזאת בתאי שהחבות בגיו  )4

  ". של פוליסה זו חבות מעבידיםפרק במילים "וזאת בתאי שהחבות כלפיו איה מבוטחת ב
  

וסח הסעיף מחק והוחלף בוסח "זק שגרם  –(סייג לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו)  6.3סעיף   .לא
לרכוש המצא בבעלות של המבוטח. למען הסר ספק, סייג זה יחול רק על בעלי הרכוש ולא על המבוטחים 

 האחרים תחת הפוליסה". 
 

 –(סייג בקשר לכלי תחבורה)  6.4סעיף   .לב
יחול בגין ציוד המשמש את מודגש במפורש כי חריג זה לא  בסיפא התווספו המילים " –  6.4.3סעיף  )1

ביצוע העבודות המבוטחות ואשר איו כלל בהגדרת כלי רכב מועי (גם אם הוא מותקן על גבי כלי רכב 
  מועי) ובלבד שהזק אירע מאותו ציוד.

 ".כמו כן, החריג יחול רק על בעל כלי הרכב המועי, ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה
 מחק. – 6.4.2סעיף  )2
בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי ומפעילי הרכבת, כלי הטיס וכלי  – 6.4.4ף סעי )3

 השיט המועי, ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה.
למען הסר ספק, החריג לא יחול על אחריותו של המבוטח בקשר עם הובלות של מטעים בכלי טיס, רכבת, 

  כלי שיט.
  לא יחול על חבות המבוטח בגין או בקשר עם רחפים". מובהר במפורש כי חריג זה

 מחק. – 6.4.5סעיף  )4
  

  –(חבות חוזית)  6.5סעיף   .לג
  המילה "כל" מחקה.  )1
  המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".  )2
  בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת במפורש"  )3

  
 מחק. –(סייג לפריטים תת קרקעיים)  6.6סעיף   .לד

 
 אחרי המילים "זיהום קרקע" התווספו המילים "מחוץ לאתר". –(סייג זיהום)  6.7סעיף   .לה

  
 מחק. –(סייג רעידות או החלשות תמך או משען)  6.8סעיף   .לו

  
  –(סייג זק פיסי)  6.11סעיף   .לז

 המילה "ישירה" מחקה. )1
 המילים "של צד שלישי" מחקו. )2

 
  

 הרחבות לפרק ב'

  
 המילים "או מעבר לתת גבול אחריות, אם קבע לגבי הרחבה מסוימת" מחקו. – 7סעיף   .לח

  
  –(הרחבה לפריטים תת קרקעיים)  7.2סעיף   .לט
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המילים "למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי הכיסוי היו אך ורק עבור הוצאות התיקון של  )1
 הפריט התת קרקעי בלבד".

 4,000,000"הכיסוי לזק תוצאתי כלשהו מוגבל לסך של הסעיף מחק והוחלף בוסח הבא  – 7.2.2סעיף  )2
 למקרה ולתקופה, אלא אם הוסכם אחרת במפורש".  ₪
  

  –(הרחבה לרעד והחלשת משען)  7.3סעיף   .מ
 המילים "אם רשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח וספים"  מחקו. )1
 ".6.4.3" התווספו המילים "וסעיף 6.8אחרי המילים "בסעיף  )2
מגבול האחריות  20%המילים "סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך השווה ל  )3

 ש"ח המוך מביהם" מחקו. הכיסוי במלוא גבול האחריות של פרק ב'. 4,000,000של פרק זה  או 
 מחקה. הפיסקה החל מהמילים "התחייבות המבטח לכיסוי" ועד המילים "או לשלילתם המוחלטת"  )4
 מחק. – 7.3.2סעף  )5

 
  –(הרחבה לזק לרכוש הובע משימוש בכלי רכב)  7.4סעיף   .מא

 בפיסקה  השייה, אחרי המילים "צד שלישי של המבוטח" התווספו המילים "או מי מטעמו (לפי העיין). )1
 ".₪ 400,000" -" הוחלף ב₪ 1,000,000" )2
 ".₪ 3,000,000" –" הוחלף ב ₪ 2,000,000" )3

 
 –(הרחבה לזק גוף הובע משימוש בצ.מ.ה)  7.5סעיף   .מב

 המילים "אם רשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח וספים" מחקו. )1
 לסייגים הכלליים לחבות המבטח" מחקו. 14.6המילים "אך מבלי לגרוע מהאמור בסעף  )2
  האחריות של פרק ב'. הסיפא החל מהמילים "סך כל תת גבול" מחקה. הכיסוי במלוא גבול )3

  
  -(הרחבת כלי שק)  7.6סעיף   .מג

 המילים "באישור המבוטח" מחקו. )1
בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בשק לא  )2

 היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לשיאת שק והמבוטח לא ידע על כך".
  

 –(הרחבה לזק בעת שהות זמית בחו"ל)  7.7סעיף   .מד
  אחרי המילים "על ידי" התווספו המילים "המבוטח ו/או על ידי" )3
לאחר המילים "אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים" התווסף "וכן אחריותו כלפי האשים ששלחו  )4

 מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".
  המילה "ישיר" מחקה. )5
 מהמילים "למיעת ספק" מחקה.הסיפא החל  )6

 
 לפרק הרחבות לפרק ב' התווספו הסעיפים הבאים:  .מה

" 
למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין מעשיו ו/או  .7.8

מחדליו של אדם ו/או גוף המייצג ו/או הפועל מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו בקשר עם הפרויקט 
 המבוטח בפוליסה זו.

 
למען הסר ספק, מודגש כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם האישית של כל הפועלים מטעמו  .7.9

 של המבוטח.
  

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי הכיסוי חל גם על אחריות המבוטח בגין ו/או בקשר עם  .7.10
אירועים חברתיים וספורטיביים המאורגים ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

  אירועים לקידום מכירות של הפרויקט וטקסים כגון החת אבן פיה וכיו"ב. "
  

  

 תאים מיוחדים לפרק ב'

  
המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי"   -(תאי טיפול בתביעות) 8.1.3סעיף   .מו

זכויותיו של  הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולהל את התביעה כך שלא ייפגעו
המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במויטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת 

 בכדי".
 

המילים "בוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית" הוחלפו   –(תאי השתתפות עצמית)  8.2סעיף   .מז
 במילים "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית".
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 המילים "למי מההלת המבוטח או" מחקו. – 8.3סעיף   .מח
  

 המילים "מיד עם קבלתם" הוחלפו המילים "תוך זמן סביר מקבלתם". – 8.4סעיף   .מט
  

.   מחקו ובמקומם התווסף  -(זכות הקיזוז)  8.6סעיף "המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת
 "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".

  

  

  רות לפרק ג'הגד

  
  בסיפא יתווסף  "למעט אם לא הוסכם אחרת". –(הגדרת גבולות טריטוריאליים)  9.1סעיף   .א

  
המילים "הוצאות משפט סבירות" מחקו והוחלפו במילים "הוצאות  –(הגדרת הוצאות משפט)  9.3סעיף   .ב

 סבירות".

  
 "דיי מדית ישראל". -הסעיף מחק והוחלף בוסח הבא  –(הגדרת חוק)  9.5סעיף   .ג

  

 ".הובע מכך בסיפא  התווספו המילים "ולרבות אבדן גרר –) מקרה הביטוח(הגדרת  9.6סעיף   .ד
  

ביגוד לאמור בסעיף זה, מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח יישאר  -(הגדרת "תקופת הביטוח")   9.7.1.2סעיף   .ה
בתוקפו גם לגבי חלקים של הפרויקט אשר יימסרו למזמין או שיתחיל שימוש בהם, עד למסירת הפרויקט 

כולו למזמין כגד אישור השלמה בכתב, או עד תום תקופת הביטוח הקובה ברשימה המוקדם משי 
  המועדים.

  
הסיפא החל מהמילים "למען הסר ספק" מחקה ובמקומה צוין  –(הגדרת "תקופת הרצה")  9.7.1.3סעיף   .ו

  "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תקופת ההרצה תחול אף מעבר לתקופת הביטוח".
  

  –(הגדרת "תקופת תחזוקה מורחבת")  9.7.2עיף ס  .ז
 .הסיפא החל מהמילים "המתבצעות לשם קיום" מחקה )1

חודשים, אלא אם צוין אחרת במפורש  24"תקופת התחזוקה תעמוד על  להגדרה התווסף המשפט )2
 ברשימה".

  

  סייגים  לפרק ג'

  
 –(סייג חבות חוזית)  10.1סעיף   .ח

  המילה "כל" מחקה.  )1
  המילים "אלמלא קיומו של החוזה" הוחלפו במילים "על פי דין".  )2
  .במפורש"בסיפא התווסף "למעט אם הוסכם אחרת   )3

  
 המילה "ובהסתמכו" הוחלפה במילים "או בהסתמכו". –(סייג ביטוח לאומי)  10.2.1סעיף   .ט

 
 מחק. –(סייג ביטוח לאומי)  10.2.2סעיף   .ס

  
 מחק. – 10.3סעיף   .סא

  
  –(סייג כלי רכב מועי)  10.6סעיף   .סב

העבודות המבוטחות מודגש במפורש כי חריג זה לא יחול בגין ציוד המשמש את ביצוע  – 10.6.1סעיף  )1
ואשר איו כלל בהגדרת כלי רכב מועי (גם אם הוא מותקן על גבי כלי רכב מועי) ובלבד שהזק אירע 

  מאותו ציוד.
 ".כמו כן, החריג יחול רק על בעל כלי הרכב המועי, ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה

 מחק. - 10.6.2סעיף  )2
  

 

  –הרחבות לפרק ג' 

  

 המילים "או מעבר לתת גבול אחריות, אם קבע לגבי הרחבה מסוימת" מחקו. – 11סעיף   .סג
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  –(הרחבה שהות זמית בחו"ל)  11.1סעיף   .סד

 המילה "ישיר" מחקה. )1

 הסיפא החל מהמילים "למיעת ספק מובהר" מחקה. )2
  

 מחק. – 11.2.1סעיף   .סה

 

  המילים "תוך כדי ועקב" הוחלפו המילים "תוך כדי ו/או עקב". – 11.4סעיף   .סו

 
  -(הרחבת כלי שק)   11.5סעיף   .סז

 המילים "באישור המבוטח" מחקו. )1
בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בשק לא  )2

 ידע על כך".היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לשיאת שק והמבוטח לא 
 

 –(הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלים/ קבלי משה ו/או עובדיהם)  11.6סעיף   .סח
  לאחר המילים "המכסה חבות" התווסף "המבוטח". )1

"היה וקיים ביטוח כזה אזי הכיסוי תחת פוליסה זו תהיה שיורי אחרי המילים "עובדים אלה" התווסף  )2
  ו/או עודף לאותו ביטוח".

 
 10.2בסיפא התווסף "במקרה כזה סייג  –(הרחבת עובדים תושבי השטחים המוחזקים)  11.7סעיף   .סט

 מבוטל".
 

 אחרי המילים "כמבוטח וסף" התווספו המילים "ו/או התחייב לשפותו" – 11.9סעיף   .ע
 

  
  תאים מיוחדים לפרק ג'

 
ל בתיאום עם המבוטח כדי" המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעו  -(תאי טיפול בתביעות) 12.1.3סעיף   .עא

הוחלפו במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של 
המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במויטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת 

 בכדי".
 

 המילים "למי מההלת המבוטח או" מחקו. – 12.3סעיף   .עב
  

 המילים "מיד עם קבלתם" הוחלפו המילים "תוך זמן סביר מקבלתם". – 12.4עיף ס  .עג
  

לפי המילים "המבוטח יישא בהשתתפות עצמית לגבי הוצאות   –(תאי השתתפות עצמית)  12.5סעיף   .עד
 משפט" התווספו המילים "למען הסר ספק מובהר".

  
יסה זו ובין אחרת" מחקו ובמקומם המילים "בין שחובו מתייחס לפול -(זכות הקיזוז)  12.6סעיף   .עה

 התווסף "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
  

  הרחבה להגה בהליכים פלילים והליכים מהליים
 

התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלים ו/או קבלי  בסיפא - 13.1.3סעיף   .עו
 משה".

  

 ".מקרהל ₪ 400,000הוחלפו במילים " "מקרהל ₪ 200,000המילים "  .עז

  

  

  סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה
  

 ".180" הוחלף ב"90" –(סייג הפסקת עבודה)  14.3סעיף   .עח

 

 מחק. –(מופים ואמצעי שיוע/הרמה)  14.6סעיף   .עט
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 מחק. –(סייג פלקל)  14.5סעיף   .פ

 

 מחק. –(סייג רשלות רבתי)  14.7סעיף   .פא
  

  הפוליסהתאים כלליים לכל פרקי 

  
 מחק. –(אמצעים להקלת הסיכון)  15.1סעיף   .פב

 
  –(ביקורת ציגי המבטח)  15.2סעיף   .פג

 אחרי המילים "בכל עת סבירה" התווספו המילים "ובתיאום עם המבוטח". )1

יתאמו  –בסיפא התווסף "מובהר כי המלצות ציגי המבטח בוגע לאמצעים להקלת הסיכון  )2
הדדית עם המבוטחים, ואי קיומם ו/או העדרם ו/או אי הפעלתם לא יגרע מהכיסוי על פי הפוליסה 

  ו/או מהזכות של המבוטחים לפיצוי/שיפוי על פי הפוליסה".
 

 מחק. –(גילוי ושיוי בעיין מהותי)  15.3סעיף   .פד
 

 –(תשלום דמי ביטוח)  15.4סעיף   .פה

קומם רשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים מחקו ובמ 15.4.2 -ו 15.4.1סעיפים  )1
 ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח".

 הסיפא החל מהמילים "וכן את הוצאות המבטח" מחקה. – 15.4.7סעיף  )2

  

 הסעיף מחק והוחלף בוסח הבא: –(הארכת תקופת הביטוח)  15.6סעיף   .פו
העבודות בפועל, אפילו אם מועד סיום העבודה הוא מעבר "מוסכם כי הכיסוי על פי פוליסה זו יימשך עד גמר 

יום מיום  30-למועד פקיעת הפוליסה הקוב ברשימה, אולם על המבוטח להודיע על כך למבטח לא יאוחר מ
 הארכה כאמור ולשלם הפרמיה שתגיע בגין הארכה זו.

) מהפרמיה המצוית pro rataהמבטח רשאי לדרוש פרמיה וספת לגבי התקופה הוספת על בסיס יחסי (
  ברשימה אשר תחושב כיחס שבין התקופה הוספת המוארכת ובין תקופת הביטוח המקורית. 

מתקופת הביטוח המקורית,  15%על אף האמור לעיל, בגין הארכת תקופת הביטוח לתקופה שלא תעלה על 
 לא תיגבה פרמיה וספת".

 

לי לגרוע מהאמור בסעף זה" מחקה ובמקומה הסיפא החל מהמילים "מב –(ביטול הביטוח)  15.7סעיף   .פז
 התווספו המילים "ובמקרה מרמה בתביעת תגמולי ביטוח".

 

 המילים "לאחד ממהליו המוסמכים של המבוטח או" מחקו. – 15.8.4סעיף   .פח
  

ג'", ובמקביל הסיפא החל מהמילים "יובהר כי -אחרי המילים "פרקים א, ב" התווסף "ו - 15.9סעיף   .פט
 חקה.בכל מקרה" מ

  

 הסיפא החל מהמילים "אם לא מצוין בפוליסה" מחקה. –(מבוטח ראשי)  15.10סעיף   .צ
  

 הסעיף מחק והוחלף בוסח הבא: –(תחלוף)  15.11.4סעיף   .צא
"המבטח מוותר על זכותו לתיחלוף כלפי אשים בשרותו של המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

אי משרה, וכן כלפי בעלי מיותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח עובדיו, מהליו, עובדים בחוזה, וש
וכן כלפי בי משפחותיהם של כל ה"ל, מזמיי עבודות, יועצים, מתכים וכן כלפי כל אדם או גוף אשר קודם 
לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו או 

  חייב לשפותו וכן כלפי כל מי שקשור בעבודה.שהת
זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפי קרות מקרה הביטוח, ויתר 
בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או 

  טח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.התחייבות עשויה הייתה להיות למב
  אולם הויתור לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון

  למעט בגין אחריותם המקצועית". –כמו כן, לעיין יועצים ומתכים שאים עובדיו השכירים של המבוטח 
  

  הבאים:" הכוללת את הסעיפים הרחבות כלליות לכל פרקי הפוליסה. 16התווסף פרק "  .צב
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הפוליסה מורחבת לשפות בי אדם ו/או גופים אשר המבוטח התחייב לכלול כמבוטחים בפוליסה  .16.1
 ו/או התחייב לשפותם.

 
הכיסוי לפי פוליסה זו ראשוי וקודם לכל ביטוח אחר הערך ע"י מי מהמבוטחים תחת פוליסה זו  .16.2

 יטוח כאמור.ו/או לטובתם, והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טעה בדבר שיתוף הב
  

אי קיום תאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  .16.3
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, לא -הפרת תאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.
  

צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על במקרה שתביעת  .16.4
 ימים מראש טרם התשלום.  30המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 

  
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צויו באישורי ביטוח שערכו עבור המבוטח  .16.5

המוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על לטובת גורמי חוץ, גבולות אחריות 
גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שוספו לביטוח מכוח אותו 

 אישור ביטוחים. 
  

היה והמבוטח התחייב בכתב לפי קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הערך על ידו יהיה קודם  .16.6
יחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל לביטוח אחר כלשהו, אזי ת

 דרישה ו/או טעה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
  

זכות המבוטח/ים הקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד  .16.7
 בות לפוליסה.תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרח

  
הביטוח לפי פוליסה זו לא יושפע משיויים או תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש, או על ידי  .16.8

 שיויים במבה, תוספות ותיקוים.
  

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תיפגע  .16.9
 הרשויות המוסמכות. עקב היעדר רישוי ו/או היעדר היתר כלשהו מאת

  
 יום, אלא אם צוין במפורש ברשימה אחרת. 90תקופת ההרצה תעמוד על  .16.10

  
הכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה ו/או מתן רשות לרוכשים, שוכרים, דיירים ובעלי זכויות להיכס  .16.11

והמבטח , הביטוחי תחת הפוליסה ביצוע העבודות לא יגרע מהכיסויליחידות לשם ביצוע עבודות. 
והבאים  מבצעי העבודות, בעלי זכויות, דיירים, שוכרים ,חלוף מהרוכשיםיר על זכותו לתוותמ

 .מטעמם של ה"ל
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  'טסמך מ

  מסמכים הדרשים מהמציע
  

                    לוחות המציעים- להלן רשימת המסמכים הדרשים, יש לסמן ב- �

 כל מסמך שצורף

תעודת עוסק מורשה מאת שלטוות מע"מ, אישור מרואה חשבון מוסמך או  -אם המציע היו עוסק מורשה  □

מפקיד השומה כי היו מהל ספרים כחוק ואישור על יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (מקור/העתק 

  מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).

 למסמכי המכרז. ףהמצור 'ומסמך , בוסח 1976 –לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  הצהרה □

צילום רישיון מבטח ישראלי מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיסיים  -במידה והמציע היו חברת ביטוח  □

 למסמכי המכרז. ) במסמך ב'3(א)(3, עם פירוט סעיפי הביטוח הדרשים בסעיף 1981 –(ביטוח), התשמ"א 

 במידה והמציע היו סוכן ביטוח □

 . במסמך ב' למסמכי המכרז) 1)(3(א)(3העתק רישיון סוכן כדרש בסעיף  �

אישור חתום מאת חברת ביטוח מוכרת, המורשית לפעול במדית ישראל, כי הוא מורשה לייצגה וכי  �
לצורך הוכחת עמידה בתאי , למסמכי המכרז )1(המסמך החברה מסכימה לתאים המוצעים, בוסח 

 .  ) במסמך ב' למסמכי המכרז2)(3(א)(3הזכר בסעיף 

למסמכי המכרז, בדבר יסיון ) 2(המסמך  , בוסחוהצהרת המציע אישור מאת רואה החשבון של המציע �
, לצורך 2018המציע בשים הקודמות וכן בוגע להיקף הפרמיות בביטוח "אלמטרי" לשת הכספים 

 .במסמך ב' למסמכי המכרז) 4)(3(א)(3-) ו3)(3(א)(3בתאים הזכרים בסעיף הוכחת עמידה 

  .) למסמכי המכרז1(ז'מסמך או ו/או חבר מועצת העיר, בוסח  חברההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  □

 למסמכי המכרז.) 2(זמסמך , בוסח הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז-הסכמה/אי □

 ככל שהופצו.  –כל מסמכי ההבהרות / סיכום שאלות ותשובות חתומים ע"י המציע  □

 בר"ת וחותמת המציע בתחתית כל עמוד.  -העתקים חתומים כדרש ובוסף ) 2(כל מסמכי המכרז בשי  □

 חוזה התקשרות (מסמך ד') חתום ע"י המציע. □

 אם המציע היו תאגיד, עליו לצרף את המסמכים הבאים: □

 ת ההתאגדות של התאגיד מאת הרשם הרלווטי.העתק תעוד �

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  �
שוא  שירותיםה אספקתולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן 

  המכרז הים בהתאם למסמכי ההתאגדות.

  התאגיד.שמות מהלי  �

  שמות האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. �

  כתובת משרדו הרשום של התאגיד. �

למסמך ב') או רשימת  3ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תאי הסף (ס' – לתשומת לב המציעים

על האמור במסמך זה ומחובת המציעים  האמור במסמך ב' ייגבר – למסמך ב') 7(ס' המסמכים שיש לצרף

במקרה של סתירה כאמור. חברהות ללפ  


