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  אבן יהודההמועצה המקומית 
 _ 35__  /22מס' פומבי מכרז 

 תוכן עניינים 
 
 

 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 
 

 . 1976  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו -(1מסמך א) 
  הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות/לחבר מועצה.  -(2)א מסמך 
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.  -(3)א מסמך 
 נוסח ערבות בנקאית למכרז.  -(4מסמך א) 
   

 
 הצהרת המשתתף  – מסמך ב' 

 
 הצעת המשתתף – 1מסמך ב'  

 
 תנאים כלליים –צרופה ג' 

  
 כתב כיסוי  –צרופה ד' 

 
 אש רכוש   –צרופה ה' 

 
 צד שלישי  -צרופה ו'

 
 אחריות מעבידים   –צרופה ז' 

 
 מקצועיתאחריות   –צרופה ח' 

 
 נאמנותביטוח  -'טצרופה 

 
 כספיםביטוח  – 'צרופה י
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 הזמנה להציע הצעות   - מסמך א'
 ביטוחי המועצה 

 
 כללי  .1

 
"( מבקשת בזאת לקבל הצעות לעריכת ביטוחי  המועצה)להלן: "אבן יהודה  המועצה המקומית  
לתקופה   ליום    01/02/2023שמיום  המועצה  "בהתאמה  )להלן  31/01/2024ועד    - ו  "המכרז: 

 ( או לכל מועד נדחה אחר בהתאם להוראות כל דין ומסמכי המכרז.  ״הביטוח תקופת״
  הזוכה מול אל הביטוח  תקופת  את להאריך, כי למועצה שמורה זכות הברירה )אופציה( מודגש
הבלעדי  אחת  כל   שנה   עד   של   נוספות  תקופות   בשתי ,  במכרז דעתה  לשיקול  בהתאם  וזאת   ,

 . והבלבדי של המועצה
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 
 רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בתנאים המצטברים שלהלן: 

 
לעסוק  .2.1 כדין  ברישיון  המחזיקות  כללי  בביטוח  לעסוק  כחוק  המורשות  ביטוח  חברות 

סוכני ביטוח )בשם חברות ביטוח   אובביטוח כאמור מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר  
 ם דלעיל(, אשר בידם רישיון לסוכן מורשה בענף הביטוח הכללי. העומדות בתנאי

 
זה,   בתנאי  עמידתם  מורשה להוכחת  לסוכן  רישיון  העתק  לצרף  הביטוח  סוכן  על 

 .עותק מאומת של הרישיון שבתוקףומטעם המבטחת  כמבוקש
להיות בעל   , על הסוכןסוכן ביטוח המציע בשם חברת ביטוחככל שהמציע במכרז הינו   .2.2

₪   3,000,000של    2021או    2020בשנת  )ללא ביטוחי חיים ופנסיה(  מחזור הכנסות שנתי  
 לפחות.  

 
 יש לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמור. 

 
חברת ביטוח אחת. הגיש סוכן הצעה אחת בשם  במכרז זה  רשאי להגיש  ביטוח  הסוכן  

שהגיש   הצעותכלל ה, תפסלנה  כאמורביטוח יותר מהצעה אחת בשם חברת ביטוח אחת  
 .אותו סוכן ביטוח במכרז זה

 
במתן    (2018-2021  בין השנים)שנים לפחות    4בעל ניסיון של  הינו  המציע  סוכן הביטוח   .2.3

, בכל ענפי הביטוח (לא כולל תאגידים מוניציפאליים) שירותי ביטוח לרשויות מקומיות  
 . הכלולים במכרז

 
בהתאם להוראות     40,000₪צרף ערבות בנקאית להבטחת הצעתו במכרז בסך של  המציע   .2.4

 להלן.  5.5.4סעיף 
 

 יש לצרף ערבות בנקאית מקור. 
 

 ₪.  1,500רכש את מסמכי המכרז בסך של  המציע או מי מטעמו  .2.5
 יש להציג קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 
 תנאים כלליים להזמנה לקבלת הצעות .3

 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה שאיננה כוללת את כל הכיסויים  .3.1

 )פוליסות( המפורטים בתנאי המכרז.  
 

מתנאי   .3.2 ו/או  גורעת  ו/או  המשנה  ו/או  הסוטה  הצעה  כל  לפסול  המועצה  בידי  הרשות 
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 המכרז.
 

מציע  פרמיות הביטוח יחושבו שנית ע"י המועצה או נציגיה, עפ"י המיונים שהוגשו ע"י ה .3.3
 וחישוב זה יהיה הקובע לעניין תשלום דמי ביטוח. 

 
העצמית  .3.4 ההשתתפות  בסכומי  ו/או  הכיסוי  בהיקף  שינויים  לבצע  רשאי  המציע  אין 

 ובמידה ויעשה כך, תהיה בכך עילה לפסילת הצעתו. 
 

 על מסמכי ההצעה להיות מוגשים באישור ובחתימת המבטחים.  .3.5
למען הסר ספק, הסוכן הנו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א   .3.6

– 1981  . 
 

על המציע לפרט הצעתו בדף ריכוז פרמיות שבמפרט עפ"י סעיפי המשנה שבו, לכל ענפי   .3.7
 הביטוח וכן, לצרף חתימה על כתב הכיסוי.  

 
המועצה .3.8 בידי  ע  הזכות  הכל  ביטוחים,  להוסיף  ו/או  ביטוחים  וצרכי  לגרוע  העניין  פ"י 

לביטוחים  הכלליים  והתנאים  המיונים  התעריפים,  יחולו  כזה  במקרה  המועצה. 
 הנוספים. 

 
 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .4

 
 והערכתן ייעשה בשני שלבים כדלהלן:  ההצעותהליך הבחינה של   .4.1

 
הפוליסות   .4.1.1 התאמת  את  יבדקו  המועצה  של  הביטוח  לדרישות    המוצעותיועצי 

מובהר חריגות    ,המועצה.  לאשר  יוכלו  הביטוח  יועצי  ו/או  המכרזים  וועדת  כי 
המועצה זה,  מדרישות  של    במכרז  לדעתם  מהותיות  אינן  שהחריגות  ובלבד 

וועדת המכרזים לדעת  מניעה לקבל את החרי  ,היועצים או  גה  או במקרה שאין 
  הגם שהיא מהותית.

 
ידי המשתתף  ית   ,בשלב השני .4.1.2 על  )הפרמיה הכוללת( המוצעת  בחן הצעת המחיר 

 שהצעתו אושרה על ידי וועדת המכרזים כאמור לעיל. 
 

 : תנאים נוספים .4.2
 

המועצה רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, בפרט אך לא רק, כאשר   .4.2.1
  הזולה בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה תקציבית וכן שלא לבחור בהצעה  

ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כן רשאית המועצה להתנות את  
חלופיים את המציע כזוכים  לבחור  וכן  חובת הנמקה  ללא  בתנאים  ים  הזכייה 

אשר הגישו את ההצעות שדורגו במקום השני והשלישי. ההתקשרות עם זוכה  
הזוכה   עם  ההתקשרות  תמומש  לא  שהיא  סיבה  ומכל  במידה  תתבצע  חלופי 

 שקדם לו. 
 

 המועצה שומרת על זכותה, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: .4.2.2
 

המתמודדים   .4.2.2.1 כל  עם  או  חלק  עם  הבהרות  הליכי  במכרז, לקיים 
במקביל או בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם, לרבות בקשה לתוספות,  

 הבהרות, וכיו"ב להצעותיהם.
מידע   .4.2.2.2 או  נשמט  אשר  מידע  משתתפים,  או  מציע  לבקשת  להוסיף, 

מדויקים   או  פרטים מלאים  לגלות  ו/או  נוספים  או מסמכים  נוסף 
 יותר; 

מסור  לבדוק ממקורותיה או בכל דרך שתבחר, אמיתות כל מידע שי .4.2.2.3
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עם   ודברים  בדין  לבוא  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  מציע. 
 אישים וגופים אשר המציע ציין, כי הוא קשור עימם.  

לשנות ו/או לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים למכרז ולהודיע על כך   .4.2.2.4
 למתמודדים במכרז, טרם בחירת הזוכה; 

 
ור בהצעה הזולה  לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית שלא לבח  ,המועצה .4.2.3

ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה. המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  
והמוחלט, לדחות את כל ההצעות אם לא מצאה מציע שהצעתו ראויה לזכות  

 במכרז.
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  לאפשר למציע   .4.2.4
היתר, אישו עם הצעתו מסמך,  לא המציא  כל מסמך אחר,  אשר  או  רישיון  ר, 

המהווה תנאי מוקדם, להשלים המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י המועצה וכל  
 עוד ההשמטה אינה מהווה פגם מהותי בהצעה.

 
ובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה  על אף האמור לעיל מ  .4.2.5

עסק בשליטת   היא של  ואחת מן ההצעות  ביותר,  זהה שהיא התוצאה הטובה 
אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה,  

 אישור ותצהיר.  
כן  יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן ו  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  
   -לעניין סעיף זה  
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה,    –"עסק בשליטת אישה"   

שהתקיימו   ובלבד  פעילותו,  את  לכוון  היכולת  אחרות,  נשים  עם  יחד  או  לבד 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו 1הוראות פסקאות )

י בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  אישור של רואה חשבון כ  –"אישור"   
 לא התקיים אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,    -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   (      1) 
 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

נשים   (      2)  אינם  מהדירקטורים  שליש  המחז  - אם  של  קרובים  הם  יקה  אין 
 בשליטה; 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים   –"מחזיקה בשליטה"  
מ בלמעלה  בעקיפין,  או  במישרין  השליטה    50%-אחרות,  אמצעי  של  סוג  מכל 

 בעסק;
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים    – "נושא משרה"   

 תוארו שונה;ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם 
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא    -"עסק"   

 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 
 אופן הגשת המכרז  .5

 
המציע מתחייב בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות הפיזיים, הדרושים  .5.1

הביטוח, על חשבונו, ולא תתקבל כל טענה של תיאור מטעה  להם לצורך חישוב סכומי  
 או לא מדויק. 

 
עמודיהם  .5.2 כשכל  המכרז  במסמכי  המפורטים  המכרז  מסמכי  כל  את  תכלול  ההצעה 

 חתומים בחתימה וחותמת המציע, לרבות מסמכי שינויים ו/או הבהרות, אם יהיו. 
 

 .  1על המציע למלא את הצעתו לדמי הביטוח הנדרשים על ידו בטבלה שבמסמך ב' .5.3
 

תנאים,  .5.4 באותם  ההתקשרות,  את  להאריך  דעתה,  שיקול  לפי  רשאית  תהיה  המועצה 
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  30)שלוש( שנים, וזאת על ידי מתן הודעה בת    3לתקופות נוספות, עד לתקופה כוללת של  
המ להסכמת  כפופה  זו  )הארכה  לזוכה  מראש  שינויים ימים  היו  שלא  ובתנאי  בטח 

 מהותיים בפוליסות הביטוח ו/או צרכי המועצה(. 
 

בקשת   פי  על  כי,  מתחייב  הביטוחים  במכרז  מערך המועצה  הזוכה  יוארך  בכתב, 
ל במכרז  הכלול  המצוין    60- הביטוחים  הביטוח  תקופת  תום  מועד  לאחר  נוספים  יום 

ודשה לתקופה נוספת בתנאי  לעיל או מועד תום תקופת הבטוח בפוליסה שח  1בסעיף  
 רטה(.-הביטוח הכלולים במכרז ובחישוב פרמיה נוספת יחסית לתקופת ההארכה )פרו 

 
המעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים למסור את הצעתם בכתב, בצירוף כל המסמכים  .5.5

 הנדרשים במעטפה סגורה ובה יהיו כלל המסמכים הבאים:  
 

 לעיל.  2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.5.1
 

המועצה    מלאסט   .5.5.2 ע"י  שנשלחו  למציעים  הודעות  לרבות  המכרז,  מסמכי  של 
 בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע.  

 
התשל"ו .5.5.3 ציבוריים   גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  ,  1976-כל 

 דהיינו: 
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי   .5.5.3.1
פי  הוא   על  לנהלם  שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהל 

חוק   -)להלן  1977 -הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז פקודת מס
מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה  
על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק  

 מע"מ. 
 .  (1מסמך א)בנוסח  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה .5.5.3.2

 
המשתתף   .5.5.4 לבקשת  בישראל  בנק  ידי  על  שהוצאה  אוטונומית,  מקור,  ערבות 

₪ ארבעים   40,000( בדיוק בסך של 4במכרז, לפקודת המועצה בנוסח מסמך א')
וזאת להבטחת    30/04/2023   עד ליוםלכל הפחות שקלים חדשים(,  בתוקף אלף 

   .( למסמכי המכרז2בנוסח מסמך א) הצעתו במכרז
 

תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית, כאשר סכום    המועצה
 . לעילהערבות ותוקפה יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה 

 
 .לדיון תובא ולא הסף על תיפסל  -כנדרש ערבות לה צורפה שלא הצעה

 
 מובהר כי: 

 
רשאית   תהא  המכרזים  נוספת  וועדת  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  לדרוש 

אי הדרישה.  עפ"י  הערבות  תוקף  את  יאריך  כנדרש  - והמציע  הערבות  הארכת 
, ולחילוט הערבות הבנקאית  תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף

 .  שצורפה על ידי המשתתף להצעתו
 

, כולה  וועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון
 או חלקה, במקרים הבאים: 

 
כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון   .5.5.4.1

 להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.  
בחוסר   .5.5.4.2 או  בתכסיסנות  המכרז  במהלך  נהג  שהמשתתף  אימת  כל 
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 ניקיון כפיים.
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע   .5.5.4.3

 מהותי לא מדויק.  
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי   .5.5.4.4

 ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות. 
 

והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה  
ם כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה  עקב מעשי

 אישית ו/או המחאת עסק ערב.
 

הזוכה   עם  ההתקשרות  לאחר  לו  תוחזר  ערבותו  זכתה,  לא  שהצעתו  משתתף 
 במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה מטעם זה 
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין;  
ו/או   שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ו/או  ישלים  ו/או  יוסיף  כי  לבקש 

 הנתונים המפורטים בה.  
 

עמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או  המועצה ו/או מי מט
נסיונו   הערכת  לצורך  לרבות  ההצעות,  הערכת  לצורך  הנדרשים  נתונים  ו/או  פרטים 

 הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון.  
 

 מועד אחרון להגשת הצעות ושאלות הבהרה  .6
 

 .12:00שעה  4/1/2023 -ה   רביעיהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  .6.1
 

. שאלות הבהרהרשאי משתתף במכרז לשלוח למועצה    10:00בשעה    25/12/2022עד ליום   .6.2
לשלוח   יש  ההבהרה  שאלות  אלי    למנכ״לאת  מר  למייל: גטרהמועצה,   ,

yehuda.muni.il-mankal@even  .    אצל הגב׳   8915002-09   בטלפוןיש לוודא קבלה
 .  מנטקההדר 

 
המופיעה   המייל  לכתובת  שתישלח  לבקשה  בהתאם  למציע  יועבר  תביעות  מצב  דו"ח 

 לתו במועצה מאת המבטחת הנוכחית. מעלה. הדו"ח יועבר עם קב 
 

על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני, ולכלול במסגרת כל שאלה את 
מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך 

התשובות את  למען  יש  אליה  דוא״ל  כתובת  בקובץ ציון  להישלח  ההברה  שאלות  על   .
WORD כמפורט להלן:מבנה  פיל-   

 
אליו   מס"ד  הנספח  או  המסמך 

 מתייחסת ההבהרה 
סעיף  ופרק    ,עמוד

 רלבנטי 
השאלה   / נוסח 

 הבקשה לשינוי 
    
    

 
מודגש כי המועצה תהיה רשאית שלא להשיב על שאלות הבהרה אשר תישלחנה בקובץ 

PDF .או על שאלות הבהרה אשר תישלחנה לאחר המועד האמור , 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנכ״ל ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור  

 . תפי המכרזבמכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל משת
והודעות   הבהרות  בכתב  י תשרק  לכל - עלשלחנה  המועצה  מכרז המשתתפי    לידי 

-חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על   ותהוונה  נה חייבת )בדוא"ל/בפקס'(  
פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את - שתינתנה בעל  והודעותידו להצעתו. הבהרות  

 . המועצה

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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את ההצעות על כל נספחיהן יש להכניס לתיבת המכרזים של המועצה, במשרדי המועצה,  .6.3

יהודה,  53המייסדים    רחוב לעריכת ,  אבן  "הצעה  הציון  את  הנושאת  סגורה  במעטפה 
 ".22/35מכרז פומבי מס' אבן יהודה ביטוחי מועצה מקומית 

 
אחת להוראות   ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראה .6.4

המכרז לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן  
עד למועד הנקוב למשלוח שאלות הבהרה כאמור בסעיף  עליו להודיע על כך בכתב, וזאת  

 . לעיל 6.2
 

המועצה תוציא באופן מסודר לפי הצורך מענה לשאלות שיישאלו או שינויים במכרז הכל  .6.5
לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל מסמך שיפורסם על ידי המועצה נשוא המכרז יהווה חלק  
ובחותמת  החתימה  מורשי  בחתימת  חתום  כשהוא  להצעה  ויצורך  ממנו  נפרד  בלתי 

 המציע.  
 
 בעלות במסמכים   .7

 
רק לשם הכנת הצעה והגשתה, למשתתפים  מכרז זה הינו קניינה של המועצה והוא נמסר   .7.1

 ולשם כך בלבד, ואין להעתיקו או לצלמו בכל דרך שהיא או לעשות בו כל שימוש.
 

בעצם השתתפות בהליך מכרז זה, מתחייב כל מציע שקיבל את מסמכי המכרז לידיו,  .7.2
רו בסוד, וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא  ללא הגבלה בזמן, כי הוא וכל מי מטעמו ישמ

ולא ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו, או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי מכרז 
 זה כל ידיעה, מידע או מסמך שהגיע אליהם במהלך המכרז או כל עניין הכרוך בו. 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .8

 
ימצי .8.1 זכייתו במכרז,  ימים לכל היותר,   7א למועצה, בתוך  מציע אשר קיבל הודעה על 

    .אישור כי הביטוחים נכנסו לתוקפם, באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחים
  

לעיל, תוך התקופה האמורה    8.1לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .8.2
זכייתו  שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח  

ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת 
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות 

להוראות  הזוכה בהתאם  המכרז  למסמכי  שצורפה  הבנקאית  הערבות  מימוש  לרבות   ,
המועצה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע . כן תהא רשאית  לעיל  5.5.4סעיף  

פי המכרז -אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על
 פי כל דין. -ו/או על

 
המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם  .8.3

 את ערבות המכרז. 
 
 שונות .9

ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המועצה   90כל הצעה תעמוד בתוקף   9.1
 ימים נוספים.   30-תוכל לדרוש את הארכת תוקף ההצעה )כמו גם ערבות המכרז( ב

 
בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי   9.2

מסחריים/מקצועיים לסודות  בכפוף  בהצעתם.  הזוכה,  לציין  המציעים  מהם   על 
הם  אותם  שקיימים,  ככל  מסחריים/מקצועיים,  סודות  המהווים  המסמכים/נתונים 

לעיל, יודגש כי שמו    מהאמורבפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע    מבקשים שלא לחשוף
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר 
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בסמכו הינה  זה  לעניין  ההחלטה  כי  הדין  בזאת  להוראות  ובכפוף  המכרזים  ועדת  ת 
 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימוןוהפסיקה. כן יובהר כי  

, ומכאן שהמציע מוותר מראש האחרים  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה
 .האחרים המציעים  הצעות של  אלה בחלקים העיון  זכות על

 
 . המציעתחולנה על   -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  כלל 9.3

 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 
 
 

 בכבוד רב,
 

     ,אבי הררי
 

 אבן יהודהראש המועצה המקומית  
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 ( 1מסמך א)

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

 
 

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת  אני הח"מ  
כדלקמן:  בזאת,  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה   וכי 

 

כ .1 משמש  המציע    - אני  אצל   _________________________
)להלן פומהמציע  -  _________________________  למכרז  הצעה  שהגיש  מס' (,   בי 

  - , לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן  המקומית אבן יהודהאשר פרסמה המועצה    22/35
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .2

 בתצהיר זה:  .3

זיקה"  אדם     -   "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     – מי   גם 
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד    
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל   .4
 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן זיקה למציע ]

 

   לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
עסקה שלא כדין והבטחת תנאים  , לפי חוק עובדים זרים )איסור ה2002באוקטובר    31  -

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א

   2002באוקטובר    31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  ,
  1991- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,     1987-כר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק ש
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

         לא חלות על    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח   9הוראות סעיף
 המציע. 

         חלות על המציע    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף
 והוא    

    אותן. מקיים    

חלות   1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף   .6
 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100- המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 
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 : במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

    והרווחה העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע 
לאנשים זכויות   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998  -עם מוגבלות, תשנ"ח

    והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 
בחינת לשם  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים  עם   לחוק  לאנשים  זכויות 

 פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    , הוא פנה כאמור1998   -מוגבלות, תשנ"ח 
נתן   שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  התחייב  שהמציע  )במקרה 

 התחייבות זו(. 

משרד  .8 של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  המציע 
 ההתקשרות. ימים ממועד   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .9

 _________ 
 חתימה          

 אישור

ה"ה    ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  
 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 

 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 ( 2מסמך א)

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה  עלהצהרה 

 לכבוד 
 המועצה(   -מקומית אבן יהודה )להלןמועצה 

 ., א.נג.

( במסגרת הצעתי  המציע -זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן  הצהרה .1
 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    שפורסם 22/35במכרז מספר 

 הבאים: ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים המועצה ההנני מצהיר בזאת כי   .2

 הקובע  כדלקמן:  1950  -"א התשי המועצות המקומיות,  צוא ל103סעיף  2.1

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

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.   ןב  -רוב״  לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״ק

הציבור ברשויות   12  כלל 2.2 נבחרי  עניינים של  ניגוד    )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת 
 המקומיות הקובע: 

המקומית הרשות  עם  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  המועצה  ״חבר   .״חבר  זה,  לעניין 
 יטה בו. לקרובו בעלי שחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או   -מועצה״  

 הקובע כי: לפקודת המועצות )נוסח חדש(   59סעיף  2.3

, סוכנו או  זוגו-א על ידי בןולעצמו  בבעקיפין,    ולאבמישרין    לעובד מועצה, לא לא יהיה  " 
למענה או בשמה, שנעשה עם המועצה  או עסק  חוזה    כל חלק או טובת הנאה בכל    ,שותפו

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט   פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה
 ״.לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת

   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני    מליאתבין חברי   3.1
 לו  סוכן או שותף. 

אחוזים   עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על   3.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  3.3

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי   ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי .4
 הצהרה לא נכונה. 

 אמת.   ו ינה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו   .5

סעיף  באין   .6 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  צו ל  (3א)ב()103אמור 
מחבריה ובאישור    2/3המועצה ברוב של    יאת מל , לפיהן  1950  -מקומיות, התשי״אה  המועצות 
,  1950  -מקומיות, התשי״אה  צו המועצות ל  א103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    ,שר הפנים

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 
 

 ____________________ המציע:_מורשי חתימה של חתימת   ______________תאריך:_

 אישור עו"ד
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  

 אישור עו"ד : _________________ 
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 ( 3מסמך א)

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

במציע   משרה  נושא   _____________ ת״ז  __________________מס׳  הח״מ  אני 
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם  המציע  -_______________ )שם המציע( )להלן  

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.   .1
 י נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. אנ .2
ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'   .3 שפורסם ע"י מועצה    –   22/35תצהירי זה 

 .  המקומית אבן יהודה
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,   .4

 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. ללא התייעצות, הסדר 
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או 
 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב  .6
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי   .7

 זו.
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8
או דין ודברים כלשהוא    הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר .9

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
על   .10 החתימה  מעת  לעיל  הפרטים  באחד  שינוי  כל  על  המכרז  לעורך  להודיע  מתחייב  אני 

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות. 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11

 

 המציע  ______________ חותמת המציע _____________   תאריך _________ שם

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________ 

 

 אישור עו"ד

שכתובתי    _________________ עו"ד   __________________ הח"מ  אני 
ביום   כי  בזאת  מאשר   _____________ מספר  רישיון  והנושא   ________________

מס'  __________ ת.ז.  לפי  שזיהה/תה   ____________ מר/גב'  בפני  הופיע   ___
את   שהבינו  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם/מה  אישית,  לי  המוכר/ת   /  _________________

 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

 _________________   ______________   _________________ 

 חתימה    מספר רישיון    שם עורך הדין 
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 ( 4מסמך א)

 בנק: ________________         ,לכבוד
_______________                   מקומית אבן יהודה מועצה  סניף: 

  
 מיקוד: ______________         נ., א.ג.

 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

)להלן  -על .1  _________________________ בקשת  הצעת  המבקשים  -פי  להגשת  בנוגע   )
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק    -  המועצה ביטוחי  עריכת  -22/35מס'    פומבי המבקשים למכרז  

 ₪.   45,000  כל סכום עד לסך של

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע    ,  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום  
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
ים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  אתם תהיו רשא  .3

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  
 הכולל הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 בכלל. ועד   30/04/2023יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.   30/04/2023יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת   30/04/2023לאחר יום 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________        

 
     
 )בנק(          
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 מסמך ב'  
 לכבוד

 אבן יהודה מועצה מקומית 
 

 ג.א.נ., 
 

 הצהרת המציע      -                 35   / 2220מכרז פומבי מס'  הנדון:
 

אנו, הח"מ, עיינו בקפידה בתנאים המפורטים בחוברת המכרז, על כל חלקיו ונספחיו, אשר   .1
 מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ואנו מסכימים בזה לכל אחד מן התנאים. 

פי תנאי המכרז, -להצעתנו זו מצורפת חוברת המכרז בשלמותה, חתומה וממולאת על ידינו על .2
 פי תנאי המכרז. - ביחד עם כל המסמכים המתחייבים על

 ייכנסו הביטוחים לתוקפם.  01/02/2023אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי ביום   .3

ע"י   .4 לכל אחת מהחלופות המתבקשות  ביחס  להגיש הצעה מלאה  עלינו  כי  לנו  והובהר  ידוע 
המועצה וביחס לכל רכיב שנכלל בכל אחת מהחלופות. ידוע לנו כי הצעה שלא תהיה שלמה  

 עלולה להיפסל ולא תובא לדיון.   –או תכלול הסתייגויות 

פים במכרז, והצעתנו זו עונה  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתת .5
מן   אישור  ו/או  מסמך  נצרף  ולא  במידה  כי  לנו  ידוע  המכרז.  שבמסמכי  הדרישות  כל  על 
כי   לנו  ידוע  הצעתנו.  את  לפסול  עלולה  המכרזים  וועדת  הנדרשים,  והמסמכים  האישורים 
  לוועדת המכרזים שמורה הזכות לדרוש מאיתנו להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף אשר יידרש 

 להוכחת כשירותינו, ניסיוננו, מומחיותנו וכו'.  

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין עריכת הביטוחים מעבר לסכום הנקוב על   .6
 ידינו בהצעתנו.  

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  .7
 

 פרטי המציע  
 

 __________________________________ח.פ. ________________ שם המציע: 
 

 מספר טלפון:_______________________ 
 

 מספר פקס':_______________________ 
 

 פרטי החותם מטעם המציע  
 

 שם פרטי ________ משפחה___________ ת.ז. ___________ תפקיד ___________ 
 

 חתימה + חותמת :  _______________                  תאריך: _______________            
  

 
 אישור עו"ד

ח.פ.        אני הח"מ ______________ עו"ד של  
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על  המשתתף___________________ )להלן: "

ההחלטות  בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל    הצהרה זו ה"ה ___________________ 
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף  

 על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 
 

_____________________                                                      ________________              
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                      ךתארי



 

15 

 

 ₪(  -)ב טופס  הגשת  הצעות
****************** 

 אבן יהודה המועצה המקומית 
 לשנה – 1/02/23תקופת ביטוח 

 
 אשראי ד.  פרמיה ברוטו דמים פרמיה נטו  מיון  סוג  הביטוח

 תש'  8
 8-סה"כ ב

לאחר  תש' 
 החודש השני 

 
 אש מורחב

 
 
 
 
 
 

      

 
 שלישי -צד
 
 
 
 

      

 
 מעבידים 

 
 
 
 

      

 
   מקצועיתמוצר/ 

 
 (: M2) 1חלופה 

 
 (: M4) 2חלופה 

 
 

      

 
 נאמנות

 
 
 
 

      

 כספים 
 
 
 
 
 

      

 
 

    
 סה"כ

  

 
 

 תאריך _____________    __________________ חתימת המבטח 
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 מסמך ג'

 תנאים  כלליים  רשויות
 
 

 שם המבוטח בכל הפוליסות העסקיות )אלא אם פורט אחרת(.
 
חוגים ו/או    ו/או עמותות בחסות הרשות המקומית ו/או מפעילי  אבן יהודהמועצה מקומית   .1

 ( מתנ"ס)  תרבות נוער וספורט  מרכזיו/או  ועצה דתית ו/או בריכת שחייה  מו/או    בית הקשיש
כל גוף    גופים נספחים ו/או חברות בת ו/או מדינת ישראל,ו/או  המתופעלים ע"י המועצה  

 "המבוטחים"(. –וזיקתו )להלן 
 

 לעניין מכרז זה יכלול את הגופים הבאים:  שם המבוטח 
 

 ו/או : אבן יהודה  מועצה מקומית   א. 
  
 . או חברות שלובות של הרשות/חברות עירוניות ו/או חברות בנות ו ב. 

 
ה ג. של  שיפוטה  בתחום  הפועלים  וספורט  נוער  תרבות  מרכזי  ספר,    מועצה בתי 

 .מתקצבת חלק או כל תקציבם מועצהוה
 

 עמותות אשר: ג. 
 

יו"ר   . 1ג/   ובהם  הרשות  ע"י  מתמנים  העמותה  ועד  מחברי  יותר  או  מחצית 
 העמותה ו/או גזבר העמותה.    
 או יותר מתקציב העמותה ממומן ע"י הרשות.  25% . 2ג/  

 
 יש חובה לבטחם. שגופים משפטיים של הרשות   ד. 

 
, למעט הגובים מי  מפעילי משפחתונים ו/או מפעילי חוגים ו/או עובדים של הנ"ל ה.

 .שתתפות בעצמםה
 

 גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים שאינם "ברי רישום".  ו. 
 

 הג"א ומל"ח ופס"ח במידה בה חייבת הרשות על פי כל דין לבטחם ו/או את   ז. 
 ציודם.  

 
שם המבוטח מורחב לכלול גם את מדינת ישראל ו/או משרד הרווחה והשירותים   ח.

כמבוטח נוסף, בגין זיקתם  ו/או מפעל הפיס  טחון פנים  י המשרד לבהחברתיים ו/או  
 או מימונו. ברכוש המבוטח

 
 . עובדי הרשות, ראש הרשות וסגניו, חברי מועצת הרשות  ט.
 
 . חובה חוזית ו/או חוקית לבטח אותם מועצהגופים משפטיים של י.

 
ספציפיות    בפוליסות  מבוטחים  שאינם  כמה  ועד  שלהם  הביטוח  זיקת  עפ"י  הנ"ל  כל 
 שנערכו ע"י אחרים.  

 
שני,    כרובד  המקומית  הרשות  הביטוח  יחול  לעיל,  כמפורט  לגופים  ביטוח  וקיים  במידה 
 לגבי הביטוחים הספציפיים הקיימים לגבי אותם גופים.  
 כל דין ו/או התחייבות חוזית של הרשות.תנאי זה יחול רק אם לא קיימת סתירה עפ"י  

 
הנכללים    מבוטחים  ביטוח  מכלל  להוציא  ו/או  מבוטחים  להוסיף  רשאית  תהיה  הרשות 
 בהגדרת המבוטח דלעיל, בהודעה בכתב שתימסר למבטח. 

 
   אבן יהודה מועצה מקומית שם המבוטח הראשי :  .2

 חר. מו"מ כי זכויותיו של המבוטח הראשי קודמות לכל מבוטח א 
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רשימה   .3 ומתוך  המבוטח  עם  בתאום  ייעשה  עצמיים  בנזקים  לטיפול  שמאים  מינוי 
 מוסכמת. השמאי ימציא למבוטח העתק מכל דו"ח ו/או מסמך אשר יישלח למבטח.  

 
הרלוונטיים    .  4 הנתונים  כל  את  בדקו  הביטוח  חוזה  כריתת  לפני  כי  מצהירים,  המבטחים 

 והם מוותרים על כל טענה שיכולה להיות להם בקשר לכך. להתחייבויות שקיבלו על עצמם  
 

אדם   מבטחתה .5 כל  ו/או  המבוטח  עובדי  ו/או  המבוטח  נגד  השיבוב  זכות  על  מוותרת 
בידי   המוחזק  רכוש  של  בעלים  המבוטח,  של  ההנהלה  חברי  המבוטח,  של  שבשירותו 

, גופים, אשר לפי תנאי ההתקשרות המקובלים עמם אין כלפיהם ו/או בר רשות  המבוטח 
לוותר בכתב )לפני קרות מקרה  זכות שיבוב, כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב  

 וכן כנגד: ביטוח( על זכות השיבוב כלפיו
 

ו/או עמותות הקשורות תאגידים עירוניים,   .א בנות, שלובות וקשורות למבוטח  חברות 
 למבוטח. 

 מתנדבים ו/או נציגי שכונות ו/או סיירות הורים ו/או מלווים.  .ב
 עובדי ויועצי המבוטח, נציגים ונבחרי ציבור של הרשות.  .ג
 רות בנות, שלובות ו/או עמותות קשורות למבוטח ו/או תאגידים עירוניים. חב .ד
ו/או   .ה על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות  בעלים ומשכירים של רכוש המוחזק 

 כזכיין. 
גופים הנמצאים עם המבוטח בתנאי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות המקובלים  .ו

 במקצועם, אין כלפיהם זכות שיבוב. 
בוטח ויתר, טרם קרות מקרה הביטוח, על זכותו לתבוע מהם פיצוי או  גופים אשר המ .ז

 נתן להם פטור בכתב או בעל פה במפורש או מכללא ו/או התחייב לפצותם.
 
של  אי קיום תנאי כלשהו בתום לב ע"י אחד המבוטחים בפוליסות, לא יפגע בזכויותיהם   .6

 אי קיום תנאי הפוליסה.  המבוטחים האחרים ובתנאי שהמבוטחים האחרים לא ידעו על 
 
בכל מקום בו קיימת בפוליסות התייחסות ל"ידיעת המבוטח", "הוראות המבוטח", "כוונת   .7

של   ו"כוונה"  "הוראה",  כ"ידיעה",  כזו  ו"כוונה"  "הוראה",  "ידיעה",  יראו  המבוטח", 
 .לביטוחיםהמנהל הכללי ו/או מנהל הכספים ו/או היועץ המשפטי ו/או הגזבר האחראי 

 
דרישות מיגון של המבטחים לפוליסות השונות יינתנו  רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת  .8

מקרה   בעת  המבטחים  חבות  לקיום  כתנאי  ישמשו  לא  מקרה  בשום  אך  המבוטחים  של 
   ביטוח.

 
של   .9 מצבו  את  ולשפר  להרחיב  באו  בפוליסות  מופיעים  התנאים  כי  מצהירים,  המבטחים 

ו הוראות החוק ישפרו את מצבו של המבוטח יהיה רשאי המבוטח  המבוטח ובמקום שב
 לאמץ את הוראות החוק ביחס לעניין שבמחלוקת. 

 
המבטח יעמיד לעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה בגין תביעות פליליות ו/או חקירה   .10

פלילית המוגשות נגדם בקשר עם אירועים המהווים בסיס לתביעות אזרחיות כנגד המבוטח  
שלישי ומעבידים(, זאת על בסיס  -כוסה בפוליסות החבויות של המבוטחים )פוליסת צדוהמ

בגין מוות ובלבד שלא יחול אם מקרה הביטוח  ₪    400,000-ו₪    200,000נזק ראשון ועד לסך  
 נגרם בכוונת זדון. 

 
 זכויות המבטח לניצולת  .11
 

צאה ממקרה ביטוח, לא יפגע בניהול  מוסכם, כי ניצול זכויותיו של המבטח לניצולת כתו             
 עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו. 

 
 ביטוח חסר  .21
 

 . 80%יירשם,  90%במקום  
 

בכל מקרה ביטוח אשר לפיו חלה על המבוטח יותר מהשתתפות עצמית אחת, אם בפוליסות   .13
המבוטח   על  תחול  שונים,  כיסוי  בסוגי  פוליסה  באותה  או  מבטח  אותו  ואצל  שונות 

 .השתתפות עצמית אחת הגבוהה מביניהן
 
 תחולת החוק  .41
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חוזה הביטוח תשמ"א     חוק  חל  עפ"י  ככ   1981  – על מפרט הביטוחים הרצ"ב  שיתחייב  ל 

 הנסיבות והעניין, אלא אם הותנה אחרת לטובת המבוטחים.
 
 ביטול הפוליסות ע"י המבטחים .51
 

לתוקף    ייכנס  המבטחים  ע"י  הביטוח  פוליסות  ביטול  הביטוח,  בפוליסות  לאמור  בניגוד 
 יום לאחר שהמבטח הודיע על כך למבוטח.  90רק לאחר  

 
ים כל תנאי ולא יעלו כל טענה בדבר אי חלות הפוליסה  המבטחים לא יפעילו נגד המבוטח .16

בשל אי נקיטת צעדים ו/או קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות ו/או חוקים ו/או בחירת  
 עובדים ו/או תקינות ציוד ומתקנים. 

 
  לא תהיה טענה של המבטחים בדבר הפקעת הכיסוי הביטוחי ו/או צמצום הכיסוי הביטוחי .17

במקרה של קיום ביטוחים אחרים אצל מבטחים אחרים הנותנים כיסוי מלא ו/או חלקי  
 למקרה הביטוח. 

 
מו"מ כי הביטוחים אצל המבטחים הנם פוליסות שהביטוח לגביהם הנו ראשוני, המזכה   

את המבוטחים במלוא השיפוי ולמבטחים תשמר זכות השיבוב ו/או דרישות ההשתתפות  
 ה סותרת כל מחוייבות של המבוטחים  רק אם דרישה כזאת אינ

 
יועצי    30הצעתו של המציע תהיה בתוקף עד   .23 יום מכניסת הביטוח לתוקף או הודעה של 

 הביטוח, המוקדמת משניהם.
 

יום נוספים בתנאים של   60-עפ"י דרישה מפורשת של המבוטחים יוארך תוקף הביטוחים ל .       24
 השנה שנסתיימה. 

 
תשלום פרמיות הביטוח יבוצע עפ"י ההסדרים המוסכמים בין המבטח למבוטח. המבטח   .25

יזכה את המבוטח בתשלומי פרמיות עפ"י הפוליסה שמבוטח יורה למבטח בכתב והמבטח  
לא יהא רשאי לזקוף פרמיות ביטוח, חלקן או מקצתן לפוליסות שהמבוטח לא הורה לו על  

לעיל, כאשר חובו של המבוטח מתייחס לפוליסה  כך בצורה מפורשת, מבלי לפגוע באמור  
מסוג כל הסיכונים קבלנים או פוליסה לביטוח נושאי משרה, תהיה למבטח הזכות לבטל  

כמפורט לעיל ובמקרה כזה יכנס הביטול לתוקף לאחר רק בשל העדר תשלום,  הפוליסה  
 יום ממועד ההודעה של המבטח.   90

 
יסות, דמי הביטוח ישולמו עפ"י המוסכם בין המבטח  למען הסר ספק ובניגוד לרשום בפול  .26

 למבוטח ובהעדר הסכמה מפורשת, ישולמו תגמולי הביטוח כלהלן: 
 

ב  75% א.    זמני    7-מדמי הביטוח המשוערים  כיסוי  תשלומים שווים עד קבלת כתב 
 לביטוחי המבוטח. 

 יתרת התשלום תשולם עם קבלת פוליסות הביטוח המוסכמות.  ב.   
פוליסות  ב ג.     אותן  בגין  רק  יהיה  תשלום,  אי  בשל  המבטח  ע"י  פוליסות  יטול 

 שעבורן לא בוצע תשלום ולא יהיה ביטול גורף של פוליסות ביטוח אחרות.  
תשלומים מיום תחילת הביטוח ייחשבו כתשלום במזומן ולא יחולו עליהם דמי    6 ד.

 אשראי.
 

 אח' צולבת  .27
  

מה  אחד  גוף  או  אחד  מצד  יותר  מהצדדים כאשר  אחד  כל  ייחשב  "המבוטח",  את  ווה 
 כיחידה נפרדת וברורה.  

 
זו    פוליסה  הוצאה  כאילו  הצדדים,  מן  אחד  לכל  כמתייחסת  תחשב  "המבוטח"  המילה 
אחד   כל  של  חבותו  את  תכסה  והפוליסה  האמורים  מהצדדים  אחד  לכל  בנפרד 
ת  של  זכות  כל  על  לוותר  בזה  מסכים  המבטח  משנהו.   כנגד  או מהמבוטחים  חלוף 
ביטוח    מקרה  בגין  האמורים  הצדדים  מן  אחד  כנגד  לו  תהיה  או  לו  שיש  תביעה 
ייחשב   לא  זה,  בסעיף  האמור  שכל  בזה,  מוסכם  כלשהי.  תביעה  תוגש  אליו  שבקשר 
 כהגדלת גבול אחריות המבטח מעבר לגבולות האחריות המפורטים בפוליסה.  
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המבטח  .28 ע"י  פוליסות  ביטול  של  כי במקרה  דמי  מו"מ  יהיה חישוב  סיבה שהיא,  ים מכל 
 רטה(.        -הביטוח המוחזרים עפ"י חישוב יחסי )פרו

 
מו"מ כי בכל מקום שבו תהיה סתירה בין המפרט המוסכם לבין פוליסות הביטוח והרשימה   .29

 שהוצאו ע"י המבטח יחול נוסחו של המפרט המוסכם. 
 

כולל סכומי הביטוח על בסיס נזק ראשון בפוליסות  מוסכם ומובהר בזאת, כי סכום הביטוח   .30
 השונות, כפוף לקימום אוטומטי. 

 
יותר מהשתתפות עצמית אחת, .31 לפיו חלה על המבוטח  ביטוח אשר  על    בכל מקרה  תחול 

 המבוטח השתתפות עצמית אחת הגבוהה מביניהן.  
בגין תביעה  על  לוותר  רשאי  יהיה  המבוטח  העצמית  ההשתתפות  חישוב  נזק    לצורך  סוג 

 תו.  מסוים שהנזק בגינו נמוך מההשתתפות העצמית ו/או על פי שיקול דע 
על  גם  תחול  המכרז  מפרקי  אחד  בכל  המבוטח  על  החלה  העצמית  ההשתתפות  כן  כמו 
ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים וכן לגבי הוצאות   הוצאות משפטיות 

 .שהוצאו עקב הגשת התביעה 
 

 - ה מועצ ז רכוש המסמכי המכר .32
וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים    מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה א. 

 כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.  מועצהלמטרת הגשת הצעות ל
הגשת   ב.  למטרת  אלא  בהם  ישתמש  ולא  אותם  יעתיק  לא  המכרז  מסמכי  מקבל 

 הצעתו. 
 

 חמורה" בכל הפוליסות יבוטלו. סעיפי "רשלנות רבתי" ו/או "רשלנות  .33
 

נגד צדדיים שלישיים, יהיה עליה   .34 במקרה וחברת הביטוח מחליטה להגיש תביעת שיבוב 
 לתבוע גם את חלק המועצה )השתתפות עצמית( וכל הפסד אחר שנגרם לה. 

 
המצ"ב .35 האישור  על  המבטחים  הפוליסה  חתימת  תנאי  לכל  להסכמתם  אישור  תהווה   ,

אחר   או  זה  מסעיף  מפורטות  הסתייגויות  להצעתם  צרפו  אם,  אלא  במפרט,  המצויינים 
 במפרט.

 
 
 
 

 תאריך _____________                    חתימת המבטח ____________________ 
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 מסמך ד' 
 

 כ ת ב    כ י ס ו י 
****************** 

 
 
 
 

 אנו החתומים מטה ____________________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ,
 

המקומית למועצה  ביטוחי  כיסוי  ניתן  כי  בזאת,  יהודה  מאשרים  הביטוחים  אבן  מפרט  עפ"י   ,
 המצ"ב.

 
 

למשך שנה, לגבי כל ביטוחים   01/02/23  כתב הכיסוי מתייחס לתקופת ביטוח שתחילתה ביום
 מפורטים במפרט ו/או בכל הודעה אחרת המצ"ב. ה
 
 

את  מהווים  המצ"ב,  במפרט  כמפורט  הביטוח  ותנאי  הכלליים  התנאים  עם  ביחד  הכיסוי  כתב 
הפוליסות המלאות ותוקפן לא יפגע ו/או יוגבל במשך תקופת הביטוח, אם יוצאו מסמכי ביטוח  

 אחרים.
 
 
 
 
 
 

 ולראיה  באנו  על  החתום 
 
 
 
 
 

 ________________  חברה לביטוח בע"מ                           תאריך ____________ 
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 מסמך ה'  

 מפרט לביטוח אש מורחב
 2016נוסח ביט 
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח         :     
 

 לשנה    -  01/02/23תקופת ביטוח       :      
 
 

ניידא   מהות הביטוח      :        דלא  ונכסי  דניידא  מים, )לרבות תשתיותנכסי  , מתקנים, מאגרי 
גנרטורים,   נגררים,  נייד,  גדרות,  ציוד  לשימור,  מבנים  צריפים,  סככות, 

נוי,  שערים,   וצמחי  תאורה,  עצים  מתקני  ונופש,  משחק  ספורט  מתקני 
, פסלים, יצירות  אותלוחות פרסום, מנהרות, תחנות אוטובוס וכן אנדרט

מכל סוג  (  לרבות כאלה המוצבים תחת כיפת השמיים  ,אומנות, מזרקות
לרבות    ,ותאור המשמשים לכל מטרה הקשורה לעיסוקם של המבוטחים

ציוד לסוגיו, המשמשים את המבוטחים כרשות מקומית, ציוד בתי ספר  
  לרבותכלי נגינה,    ,וגני ילדים, מחשבים, מצלמות, כלי קודש, כלי עבודה

רכוש הג"א ומל"ח בהימצאו בכל מקום בשטחי מדינת ישראל והשטחים  
 שבשליטת צה"ל.

לרבות רכוש עמותות, עמותות נתמכות ע"י הרשות המקומית כולל  כל  ו 
המקומית,   הרשות  באחריות  אחר  שמטיבם  רכוש  ומתקנים  וציוד 

ש אחר אשר  וכל רכו  תשתיות מוניציפליות וכד'להימצא מחוץ למבנים,  
עקב אובדן או נזק לאותו  המבוטח הראשי יצהיר כי נגרם לו נזק כספי  

 . רכוש בכל מקום בשטח מדינת ישראל
 

 ₪   M 110  -כס ך    סכום ביטוח         : 
  

M .6      )תשתיות )נזק ראשון  ₪ 
 

 כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.   
 

 מיליון ₪.  30מקסימום למקום    
 
 

    , או סכום נמוך יותר, עפ"י הצעת המציע , לרבות תשתיות₪ 45,000 עצמית:השתתפות 
    

 ₪.  ₪200,000 מקסימום   20,000 נזק, מינימוםמה  5% –נזקי טבע 
₪ ולא   30,000  -כום הביטוח לאתר, אך לא פחות ממס 10% – רעש נזקי 
  ₪. 5,000,000 - מיותר 
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 ראשוןהרחבות על בסיס נזק 
 ביטוח( -)שאינן כפופות לתת

 
 כערכם בש"ח        

 
 )מו"מ כי סעיף זה כפוף לקימום  ₪   600,000     פ ר י צ ה     .      1

 אוטומטי(              
 ₪    800,000    כל הסיכונים . 2
 
 ₪    500,000   לוחות חשמל ושנאים  .3
 
 מהנזק, הגבוה מבניהם  20%או  ₪   500,000    פינוי הריסות  .4
 
 ₪   1,500 –השתתפות עצמית   - ₪   200,000    גז קירור  .5
 
 ₪   1,000 –השתתפות עצמית   - ₪   100,000    שבר שמשות . 6
 
 גניבה )שאינה פריצה(  .7

 לרבות של ציוד שטבעו להימצא 
 ₪   1,000 –השתתפות עצמית  - ₪  100,000    בשטח פתוח  

 
 ₪    400,000   אדריכלים הוצאות  .8
 
 שקיעה והתמוטטות של מבנים שלא עקב  .9

 ₪   8,000,000  .הסיכונים האחרים בפוליסה  
 כי אחריות המבטח תחול   ,מובהר בזאת 

 גם על נזק לרכוש אחר הנובע מהתמוטטות  
 ית. ה מסיבישל מבנה מבני 

 
 ומומחיםהוצאות הכנת תביעה  .10

 ₪    400,000   מערך הנזק עד לסך   5% 
 

 ₪   400,000  - רכוש תחת כיפת השמים  .11
 נזק לרכוש שאין מטבעו   
 להימצא תחת כיפת השמים 

 
 רכוש בהעברה כולל הרחבה   .12

 ₪   200,000    לאימפקט  
 

 ₪   400,000 : הוצאות שחזור מסמכים, תוכנה ומידע .13
 עלות רכישה מחדש של תוכנות  לרבות  

 מדף/ו/או תוכנות אחרות אשר הותאמו  
 אשר ניזוקו ו/או  ולשימוש המבוטח,  

 אבדו כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים  
 .בפוליסה

 
 חפצי עובדים, מתנדבים ואורחים עד   .14

 ₪  100,000    לאדם₪  4,000 
 

 ₪   400,000  שיפורים לפי דרישת רשויות  .15
 

 ₪   1,000,000   התמוטטות מדפים  .16
 

 רכוש בהקמה, הריסה, עבודות עד   .17
 ₪   2,000,000     לסך של   

 
 מוצגים, חפצי אומנות ותערוכות   .18

 ופסלי נוי, ציוד אלקטרוני, ציוד צילום, 
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 ₪   800,000   כלי נגינה, ספרי תורה 
 

 ₪   2,000,000   אובדן תכולת מיכלים  .19
 

 כנגד סיכוני אש בלבד ₪ 400,000    עצים וצמחי נוי  .20
 

 כלי נגינה, מערכות קול ושמע,  .21
 ₪   200,000   - ציוד צילום והסרטה 

 כיסוי כל הסיכונים לרבות   
 

 רכב המבוטח בצד שלישי בלבד .23
 בעת חנייה כנגד סיכוני אש, ברק, 
 לרכב ₪  120,000     - התפוצצות בלבד עד ל  

 
ציוד  ₪ למקרה ולתקופת ביטוח    500,000עד לסך של  מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה   .24

ומתקנים ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן    נייד ונגררים כגון גנרטורים, מיכלי מים
באחסון באתרי העיריה, הן בהיותם באחסון כאמור והן בהיותם מחוץ לאתרי האחסון,  

וליסה מורחבת לכסות מלגזות, מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה בגרירה ו/או במנוחה. כמו כן, הפ
בפרק א',  שאינם בעלי כושר הנעה עצמי בהיותם מאוחסנים באתרי הרשות. כמו כן, חריג  

לא יחול על ציוד שאין לגביו חובת ביטוח ו/או שלא ניתן  )"כלי רכב מנועיים"(    1.2.4סעי,  
 (. 1970  – מנועי )נוסח חדש תש"ל    ובה לבטחו על פי פקודת רכב( למעט שנערך עבורו ביטוח ח 

 
 נספח הרחבות ושינויים:

 
 מ ב ו ט ל  –רשלנות רבתי  12.5סעיף  .1

 
 קריסה והתבקעות מכלים  .2

אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב קריסה/ התבקעות מכלים, מבנים, משטחים וכד' מכל  
כך, לרבות נזק  סיבה שהיא לרבות, שפיכת תוכנם לרבות נזק לכל רכוש אחר הנגרם עקב  

 ולתם. כלמכלים, מבנים, משטחים וכד' לרבות אובדן ת
 

 ( 2.9תסיסה והתחממות עצמית )סעיף  .3
 המילה "מלאי מוגמר" תמחק ויירשם:

נזקים הנובעים מתסיס כי הפוליסה תורחב לכסות  שינוי    המו"מ  והתחממות עצמית או 
בטמפרטורה של מלאי מוגמר ו/או בתהליך הייצור ו/או הידלקות הרכוש עקב תהליך של 

 חימום, ייבוש, קירור, שהם בגדר אירוע בלתי צפוי. 
 

  (2.11נזק בזדון )סעיף  .4
לכסות נזק  וכן    מורחב לכסות נזק למבנה שנגרם תוך כדי פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך

 .פיזי שנגרם לתכולה תוך כדי או עקב פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך
 

 - :להרחבות )"רכוש בהקמה ובהריסה"(  3.4 סעיף .5
 לאחר המילים "בחצרים המשמשים", יתווסף ויירשם: "או שישמשו". א.
 יוספו המילים:  ובגינם זכאי לקבל פיצוי.    – (1ס"ק ) . ב

 
 הרחבת "כל הסיכונים" - 3.20סעיף  .6

 
להגדרה  בהתאם  הסיכונים",  לכל  "השלמה  לכסות  מורחבת  הפוליסה  כי  בזה  "מוסכם 

 - להלן:
אבדן או נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי שלא נכללה  

)בין בפוליסה ובין אם בתוספות( ושאינה מוצאת מכיסוי בסיכונים המבוטחים האחרים  
 - בסייגים כמפורט להלן:

 - תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח עקב: א.
 

של   תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי מתאימים, פגם  .1 מטבעו 
 (.INHERENT VICEהרכוש )

של   .2 שיפוץ  או  תיקון  ניקוי,  של  מתהליך  כתוצאה  הנגרם  הרכוש  נזק 
 המבוטח. 



 

24 

 

הסייגים לעיל מוגבלים לעלות התיקון או ההחלפה של הרכוש המבוטח  
עקב הסיבות המנויות לעיל, ואינם חלים על נזק אחר הנגרם עקב כך אשר  
לא סויג בהרחבה זו ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטח לנזק שנגרם עקב  

 כך בלבד.
 

ב .3 קיצוניים  תנאים  או  שינויים  החלדה,  שינוי  קורוזיה,  או  טמפרטורה 
 ( עובש,  ATMOSPHERIC CHANGEאוירה  יובש,  לחות,   ,)
או   הצטמקות, התאדות, אבדן משקל, זיהום, מהול, שינויי צבע מרקם   

 (.SCRATCHING) גמר, השפעת אור, מכרסמים, חרקים, או שריטות  
אלא אם הנזק נגרם כתוצאה מנזק תאונתי בלתי צפוי לרכוש המבוטח או  

 לחצרים בהם נמצא, עקב סיבה כלשהי שלא סויגה על פי הרחבה זו.
 

בלתי   ב. חוסר  מוסברת,  בלתי  היעלמות  גניבה,  עקב  המבוטח  לרכוש  הנגרם  נזק 
מוסבר או חוסר שהתגלה בספירת מלאי, תיוק או אחסון שגוי של מידע, מחסור  

 בוטח. באספקת חומרים או חוסר הנובע מטעות או מעילה באמון מצד עובדי המ
 

שבר מכני, פעולה חשמלית או מכנית בלתי תקינה, אלא אם עקב כך נגרם נזק   ג.
מסיבה כלשהי שלא סויגה בהרחבה זו ובמקרה זה תוגבל אחריות המבטח לנזק  

 שנגרם עקב כך בלבד. 
 

 - נזק הנגרם למלאים: ד.
 כתוצאה ישירה מהיותם בתהליך היצור.  .1
( ATMOSPHERIC CHANGEשינוי אוירה   )עקב שינוי טמפרטורה או   .2

אספקת   מהפסקת  הנובעים  או  חשמל,  נזקי  או  מכני  משבר  הנובעים 
 חשמל, מים או גז. 

 
 נזק המוצא מכלל ביטוח בהתאם לאמור בסייגים הכלליים לפוליסה. ה.

 
במידה ולא נכללו בסיכונים המבוטחים בפוליסה סיכוני טבע ו/או סיכוני רעידת   ו.

יכוני פרעות, למען הסר כל ספק, נזקי טבע ו/או נזקי רעידת אדמה  אדמה ו/או ס
 ו/או נזקי פרעות מוצאים מכלל ביטוח על פי הרחבה זו. 

 
או   ז. נתונים  למאגרי  או  לתוכנה  נזק  שגוי,  עיבוד  שגויה,  פעולה  או  פעולה  היעדר 

 מידע, הנובעים מכשל מערכות מחשב, והוצאות למניעתם ותיקונם". 
 

 ת נכסים בשכירו .7
 

במקרה בו המבוטח התחייב לערוך את הביטוח בגין הנכס השכור, מוסכם כי שם   א.
המבוטח יורחב לכלול את המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב להכלילו בשם  

כי הביטוח על פי פוליסה זו יהיה קודם    ,המבוטח לעניין הנכס השכור. כן מוסכם
 לכל ביטוח אחר שנערך )אם נערך( על ידי המשכיר בגין אותו הנכס השכור. 

למען הסר ספק, מובהר כי כל ההרחבות לפוליסה שעניינן בנכסים שכורים ו/או  
 בחבות המבוטח כשוכר יחולו על הרחבה זו. 

הת  ב. בגינם  מושכרים  נכסים  בגין  הביטוח  כי  ביטוח  מוסכם  לערוך  השוכר  חייב 
והנכללים בביטוח על פי פוליסה זו, ייחשב ככיסוי עודף החל מעבר לביטוח שנערך  
בביטוח   שיתוף  בדבר  טענה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  והמבטח  השוכר,  ידי  על 

 הנערך על ידי השוכר. 
במקרה והשוכר לא ערך את הביטוח לו התחייב או שמבטחו לא הכיר בחבות על  

ידי השוכר, מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין כל  פי הבי על  טוח שנערך 
 מקרה ביטוח,  בכפוף להמחאת זכויות המבוטח כלפי השוכר ו/או מבטחו". 

 
תנאי  פ על   הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח   ג. י 

ח מאחריות  הפוליסה או על פי דין על ידי מי מהמבוטחים, לא תשחרר את המבט
שייגרמו להם עקב    מקרה הביטוח לשפות את יתר המבוטחים בגין   או הוצאות 

מקרה הביטוח. מוסכם בזאת כי שום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף  
הרשימה ובין אם בנוסח הפוליסה, אינו מהווה תנאי מוקדם לאחריות המבטח על  

 פי פוליסה זו. 
בסעיף זה לא בא להתנות על הוראות סעיפים  למען הסר ספק, מובהר כי האמור   

 ". 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א   18-ו  17,  15, 7, 6
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 תחולת החוק  .8
המבטח מצהיר כי התנאים בפרק ההרחבות באו להרחיב ולשפר את תנאי הפוליסה ולא  

מהם, לטובת    לגרוע  תפורש  ההרחבות  פרק  לבין  הפוליסה  ו/או  החוק  בין  סתירה  וכל 
המבוטח. יחד עם זאת, ובכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור  

 בפוליסה, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה". 
 

   תנאי הפוליסה .9
 

 לתנאי הפוליסה )"תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים"(   13.2סעיף  .א
 : במקומם יירשם 13.2.1-13.2.4סעיפים  יימחקו  
לבין    המבוטח  בין  שהוסכמו  ובשיעורים  במועדים  המבוטח  ע"י  ישולמו  הביטוח  דמי 
 המבטח.  

 
 ביטול הביטוח ע"י המבטח  –  13.5.1 סעיף .ב

 יוספו המילים:  בצרוף הוצאות המבוטח.  
 

 לתנאי הפוליסה )"זכות המבטח לניצולת"(   5.13 סעיף  .ג
 יימחק.  – 5.13.2סעיף  .1ג  

יימחקו המילים "בין אם המבטח קיבל אותו לרשותו או    –    5.13.3סעיף   .2ג
למנוע מהמבטח    לא", ובמקומן יירשם: שהמבטח טרם קיבל לרשותו ו/או

 דלעיל.  סעיף א מלהפעיל את זכויותיו על פי  
 לאחר המילים "לא יפגע בניהול עסקיו של המבוטח", יתווסף ויירשם:   .3ג  
 בהתחייבויותיו.או    

מוסכם ומובהר בזאת כי זכויותיו של המבטח ביחס לניצולת לא תפגע   .4ג
 בניהול עסקיו של המבוטח או בהתחייבויותיו. 

 
 -יוחלף בנוסח הבא: – לתנאי הפוליסה )"תחלוף"( 13.3סעיף  .ד

 
 - המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי:

מניותיו, עובדיו ו/או כל אדם בשירותו של  בעלי המבוטח, מנהליו, בעלי   .1ד
 המבוטח ו/או בני משפחותיהם של כל הנ"ל; 

באותה   .2ד הנמצאות  חברות  או  שלובות  חברות  בנות,  חברות  אם,  חברת 
 בעלות; 

כל מי שהמבוטח לא היה מגיש תביעה נגדו מחמת קשרי עסקים לרבות,   .3ד
 ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לקוחות המבוטח; 

כל מי שהמבוטח ויתר בכתב על זכות התביעה כלפיו או התחייב בכתב   .4ד
לשפותו או לכלול בפוליסה זו ויתור על זכות התחלוף כלפיו, בטרם אירע  

 מקרה הביטוח. 
למקרה   שגרם  אדם  לטובת  יחול  לא  כאמור  התחלוף  זכות  על  הוויתור 

 הביטוח מתוך כוונת זדון. 
 
 עניין מהותי"(: )ב( לתנאי הפוליסה )"שינוי ב 17סעיף  .ה

 
בהמשך לסעיף יתווסף ויירשם: ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש, האם  

 לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו. 
 

 -יתווסף הסעיף הבא: –לפרק "תנאי הפוליסה"  . ו
 

התחייב המבוטח  מוסכם כי הביטוח על פי פוליסה זו ייחשב כקודם לכל ביטוח אחר שלגביו  
בכתב, לפני קרות מקרה הביטוח, כי הביטוח הנערך על ידו יהיה ראשוני, והמבטח מוותר  

 בזאת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח האחר".
 
 
 
 

 *  *  *  *  * 
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 מסמך ו'

 שלישי   -מפרט לביטוח צד 
 2016 נוסח ביט

 
 כמפורט בתנאים הכלליים  שם המבוטח         :      

 
 לשנה   -   01/02/23   תקופת ביטוח       :   

 
 ₪    למקרה ותקופה  M .8  :   גבול אחריות 

 
   ₪ בכל נזק, כולל תשתיות ונזקי טבע  50,000 השתתפות עצמית  : 

 
 הרחבות:

 
 הפוליסה תורחב לכסות את אחריותה השילוחית של מדינת ישראל.  א.
 

עובדים,  ב. בגין  המבוטח  של  השילוחית  אחריותו  את  גם  מכסה  הפוליסה  ספק  הסר  למען 
נבחרי ציבור, יועצים, תלמידים, ועדי הורים, מתנדבים, משלחות וכל אדם הפועל מטעמו,  

   או מטעם גוף/ארגון הפועל מטעמו, בארץ ובחו"ל.
 
הפוליסה מורחבת לכסות אחריות מתנדבים בגין מעשה או מחדל שנעשו בביצוע פעילות   ג.

 ההתנדבות, לרבות אחריות המועצה כלפי המתנדבים.  
 
טחים, תוך מתן  ומו"מ כי בתביעות הנמוכות מסכום ההשתתפות העצמית יטופלו ע"י המב .ד

 המבוטחים. הודעת זהירות על ידי המבוטחים לשמירה על זכויות  
 
למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם הפעלת   .ה

פעילות תרבותית, חוגים,  , כולל  וספורט מכל סוג ותאור,  בריכות שחיה, מתקני שעשועים
בשיתוף משטרת כללי ושיטור עירוני עירוני ופיקוח מערך אכיפה ולרבות ,  פעילות קייטנות

 . ישראל
 
מופעים ואירועים אחרים מכל    ,הפוליסה מכסה אחריות בקשר עם צעדות  ,למען הסר ספק ו.

 סוג ותיאור המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו. 
 
הפוליסה כוללת את אחריותם של גופים המבצעים פעולות בשיתוף עם המבוטח, למעט אם  .ז

 ביטחו עצמם בנפרד בפני אחריות כזו.
 
ריותו השילוחית של המבוטח בגין אנשים הנשלחים מחוץ לגבולות  הפוליסה כוללת את אח .ח

 המדינה. 
 
החוקית של תלמיד כנגד תלמיד או של תלמיד    הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על חבותו .ט

 כנגד צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות מוסד חינוכי שבאחריותו של המבוטח.
 
ה,  למען הסר ספק , עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות, שיפוץ, בני י.

 . 'אחזקה, פיתוח, גינון וכד
 
 אחריות מוצר לא יחול על: למען הסר ספק, חריג   .אי

 פעילות של תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד (1)
 .הכנה ואספקה של מזון ומשקה (2)

 
גוף, שנגרמו    לא יחול  -ב"סייגים" של הפוליסה    (אחריות מקצועית)  3.3.2סעיף   .בי נזקי  על 

 כתוצאה מניהול ופיקוח שאינם ניהול ופיקוח הנדסי. 
 

  ₪. 500,000( הינו פגיעה אישית ) ב"הרחבות"  8.4גבול האחריות עפ"י סעיף   . גי
 

 למען הסר ספק, הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי.  .יד
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למען הסר ספק, ציוד מכני הנדסי אשר אינו חייב ב"ביטוח חובה" עפ"י חוק הפלת"ד לא   .וט
₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית    2,000,000  בל לסך של כיסוי זה מוג  רכב".  כ"כלי  ייחשב 

 הכללי.  הנכלל בגבול האחריות
 

הפוליסה תורחב לכסות את אחריות המועצה בגין נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג כתוצאה  .זט
מי   ו/או  הרשות  ידי  על  עבודות  ביצוע  במהלך  לסוגיו  נייד  הנדסי  מכני  בציוד  משימוש 

יטוח על פי פוליסה זו, בגין נזק לרכוש כאמור לעיל, לא  מטעמה. אחריותה של חברת הב
 ₪ למקרה אחד. M .1תעלה על 

 
לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי   3.13חריג  .זי

קרה  ₪ למ  1,000,000בגין הרחבה זאת תהיה מוגבלת לסך    מבטחתלאותו רכוש. אחריות ה
 .4.9ולתקופת ביטוח, בהתאם להרחבה 

 
  הפוליסה   –בגין פעילות המבוצעת במימון או עבור מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים   . חי

בגין    מורחבת  וחברות ממשלתיות,  השונים  /משרדי הממשלה  ישראל  מדינת  לכסות את 
 מחדלי המבוטח.  ו/או אחריותם למעשי 

 
 נספח הרחבות ושינויים:

 
"חבות בגין היזק גופני לעובדי המבוטח שנגרם להם -יוחלף בנוסח הבא:  –   3.1.1עיף  ס .1

ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח. לעניין זה "עובד" הינו מי שמכוסה תחת  תוך כדי 
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים שהוצאה למבוטח או שיכולה הייתה להיות מוצאת 

 עבורו". 
 

/ג  מבוטלות וזאת, 2רכבים וכלי שייט מנועי" בסעיף  המילים "  :3.2.4  -ו  3.2.3סעיף   .2
לעניין טיולים וסיורים הנערכים ע"י המבוטח ובתנאי, שהרכבים אינם בהפעלתו של  

 המבוטח. 
 

 : 4.5סעיף  .3
בהמשך לסעיף יתווסף ויירשם: "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים 

 ו/או קבלני משנה". 
 

 - יוחלף בנוסח הבא:  – להרחבות 4.6סעיף  .4
"מובהר כי פעילות המבוטח כוללת ארגון ו/או מימון )מלא או חלקי( של פעילויות ו/או  
אירועים תרבותיים, חברתיים, ספורטיביים או אחרים, בשעות העבודה או מחוץ להן,  
בארץ או בחו"ל. מוסכם בזאת כי כל המשתתפים בפעילויות ו/או באירועים כאמור 

ובלבד שהפגיעה ייחש זו לרבות עובדי המבוטח,  בו כצדדים שלישיים לצורך פוליסה 
 בעובדי המבוטח לא הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי".

 
   :4.11סעיף  .5

המבוטח  בחצרי  ככיבוד  שהוגשו  וממשקאות  ממזון  הרעלה  "בגין  המילים  יימחקו 
וממשק ממזון  "הנובעת  יירשם:  ובמקומן  לרבות  ומטעמו",  ותיאור  סוג  מכל  אות 

אריזותיהם וכן מתשורות ומתנות הניתנות על ידי המבוטח לעובדיו או ללקוחותיו ו/או  
 בקשר עם פעילותו לרבות אריזותיהן של אלו". 

 
 :יוחלף בנוסח הבא – 4.14סעיף  .6

גוף משפטי שהמבוטח, לפני קרות מקרה   )א( הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או 
הביטוח, התחייב בכתב לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או  
שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת  

המבוטח עבורו ו/או  בגין פעילותו של אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי  
במשותף עמו, בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים שכורים על ידי ומאת  

 המבוטח. 
במידה והמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, התחייב בכתב כי הביטוח הנערך על   )ב(

ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו אזי, תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר  
מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף הביטוח  כאמור, והמבטח  

 האחר. 
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מוסכם בזאת כי זכותו של המבוטח ששמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מהמבטח   )ג(
גוף משפטי אחר הזכאי   או  כל אדם  של  לזכותו  קודמת  זו תהיה  פוליסה  פי  על 

 של פוליסה זו".  לשיפוי על פי האמור בס"ק )א( דלעיל או על פי סעיפיה האחרים
 
 
 

******** 
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 מסמך ז' 
 מפרט לביטוח מעבידים 

 2016נוסח ביט 
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח         :     
 
 

 לשנה    -  01/02/23   תקופת ביטוח       :   
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים  עיסוק המבוטח     : 
 
 

 ₪   M . 22  :     משוער שכר עבודה
 
 

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

 .הנכללים בהגדרת " מבוטח" שבמכרז
 

 למקרה ותקופה   ₪  M 20 :      גבול אחריות 
 

 אירוע תאונתי  ₪ 6,000עובדי משרד   השתתפות עצמית  : 
 ₪ אירוע תאונתי  15,000עובדי כפיים     
 ₪ מחלת מקצוע  20,000   
    

 הרחבות לביטוח אחריות מעבידים
 
 ₪.  800,000הוצאות בגין משפט פלילי, אשר עלול להוות תביעה עפ"י הפוליסה ע"ס  .1

 הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשותהגדרת 
 מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה. 

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

 
פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   .2

ובדבר עבודה בשבתות ובחגים ומועדי ישראל ולא תושפע מאי קיום הוראות שעות עבודה  
תשי"א תשי"ד  1951- ומנוחה,  נשים,  עבודת  עבודה  1954-וחוק  והסכמי  תקנותיהם,  על   ,

 קיבוציים ואחרים". 
 
 
 
 

      *  *  *  *  * 
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 מסמך ח' 

 מוצר/מפרט לביטוח אח' מקצועית
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים שם המבוטח         :     
 
 

 לשנה   -  01/02/2023   תקופת ביטוח       :   
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים  עיסוק המבוטח     : 
 
 

 :  מקצועית אחריות  מהות הביטוח      : 
שונים    חבותו  מקצוע  בעלי  בגין  דין  כל  עפ"י  המבוטח  של  החוקית 

כלהלן:   מטעמו,  הפועלים  ו/או  המבוטח  ע"י  מתייחס  המועסקים 
רישיון  הדורשים  ספציפי,  מומחיות  ,  למקצועות  מקצועות  ויידע  כגון: 

עובדים סוציאליים, מהנדס המועצה ניהול  ,  פארא רפואיים, פסיכולוג, 
פרוייקטים,   של  אחראי  אדמניסטרטיבי  וטרינר,  מדביר,  דין,  עורכי 

מדריכי ספורט, התעמלות,  , גזבר,  בטיחות בעבודה, אחראי בטיחות רכב
וכל עובד אחר המפעיל ידע מקצועי    שחיה, מצילים, לוכדי נחשים וכלבים

אחריות   לרבות  רישוי,  ו/או  הסמכה  מחייב  שעיסוקו  אחר  ספציפי 
שירותי נותני  של  עבודתם  בגין  וישירה  חיצוניים  שילוחית  ם מקצועיים 
, והכוללים, בין היתר,  שאינם עובדי הרשות במקצועות המפורטים לעיל

 .  שירותי אחיות למוסדות חינוך שניתנים ע"י גורמים חיצוניים
 

 :המוצר חבות 
תיקון,    יצור,  פעולות  עם  של המבוטח בקשר  דין  פי  על  חבותו החוקית 

המוצרים ,התקנה של  ואספקה  בעיסוק    הרכבה  חוק  בכהגדרתם 
 .  1981 –האחריות למוצרים פגומים, התשמ"א 

 
 ₪    למקרה ותקופה   M .2  חלופה א': :      גבול אחריות 

 ₪    למקרה ותקופה   M .4  חלופה ב':   
 

 בלתי מוגבלת     תקופה רטרואקטיבית:
 

 ₪   50,000   השתתפות עצמית  : 
 

 ה ר ח ב ו ת: 
 

 ₪   400,000  עובדים: אי יושר, מעילה של  
 

 ₪   200,000 אובדן מסמכים עקב מקרה ביטוח: 
 

 ₪   200,000   השמצה, הוצאת דיבה: 
 

 חריגה מסמכות בתום לב 
 

 ₪   200,000    הגנה משפטית 
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 ט'מסמך     

 מפרט לפוליסת נאמנות 
 נוסח ביט        

 
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים.  שם המבוטח   :
 
 

 לשנה    - 01/02/2023 תקופת ביטוח :
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים    כתובת          : 
 
 

 ₪     300,000   סכום ביטוח   : 
 
 

 ₪      0,0003  הוצאות רו"ח :
   330,000    ₪ 

 
 

 ₪    2,500 השתתפות    :   
 
 

 ה ר ח ב ו ת 
 

 01/01/2005תקופה רטרואקטיבית :   א.
 

למבוטח גם כאשר לא ניתן לזיהוי גורם הנזק אך  מו"מ כי הפוליסה תכסה נזקים  ב.
 בנסיבות העניין, ניתן להניח בוודאות סבירה, כי הנזק נגרם ע"י עובד. 

 
הפוליסה תורחב לכסות מקרה ביטוח, אשר נגרם ע"י עובד קבלני משנה העובד עם   ג.

 המבוטח באופן קבוע. 
 

ה הביטוח כבר אינו עובד  מקרה ביטוח אשר נגרם ע"י עובד, אשר בעת גילויו של מקר ד.
 בשרותו של המבוטח. 
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 'מסמך י
 

 מפרט לפוליסת כספים בכספת ובהעברה
 נוסח ביט 

 
 
 
 

 כמפורט בתנאים הכלליים. שם המבוטח         :     
 
 

 לשנה    -  1/02/23  תקופת ביטוח       :    
 
 

בכספת ובהעברה כולל: מזומנים, המחאות שטרי בנק, בולים,                              כספים      מהות הכיסוי       :
 ניירות ערך למוכ"ז, שטרי התחייבות, מדליות, מטבעות ותכשיטים.     

 
 

 ₪    50,000סכום ביטוח        :     
           

 
 

 ₪     2,000השתתפות עצמית :    
 
 
 

 הרחבות:
 

ת הוצאות בגין ביטול שטרות ו/או הוצאות שחזור והמחאות עד לסך  של  הפוליסה מורחבת לכסו
 מסכום הביטוח. 10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            *  *  *  *  * 


