
                                                                                                                                                               

  
 



 
 לאירוע רווחה  ת מחיר בקשה להצע

 כללי     .1

רשתבתילטיול/"מכבי"(מעונינתלקבלהצעותלאירוערווחה-מכבישירותיבריאות)להלן 1.1
כמפורטבבקשה.,"(מכביפארם"– )להלן,ליומייםהמרקחתשלמכבי

מציע)נספחב'(וטופספרטיה(1)נספחא'ונספחא'אתההצעותישלמלאעלגביטופסההצעה 1.1

 sweet_i@mac.org.ilבמייל:ענבלסוויטהמצורפיםולשלוחאל

 1.1.12.:מועדהגשתההצעות 1.1

 מכביאינהמתחייבתלקבלאתההצעההזולהביותר,חלקמההצעהאוכלהצעהשהיא. 1.1

מסמכיהבקשהוהצעתהספקיהווחלקבלתינפרדמהסכםההתקשרותשייחתם. 1.1

 

 קש עדכון המפרט המבו .2

סוףבלמטרתגיבוש/הנאה/בילוי/נופשויתקייםמכביפארםהאירועהמוצעמיועדלעובדי 1.1
 מרכזבאזורהכלהארץמלבדב-/מיקוםבאיזור.121מאי/אפריל

יםשלאנומבקשיםכישלושתמחזוריהטיוליתקיימובטווח:טווחהתאריכיםהמתוכנןשלהטיול 1.1
התאריכיםהבאים:


 11-1//1/1.

 1/-1./1/1.
 .-11/1/1.
 11-11/1/1.

 11-11/1/1.
 

 תיאור האירוע הנדרש: .1

 בשלושהמחזורים.איש,22.-משתתפיםבכלמחזור,סה"כעדכ112-122-מספרמשתתפים:כ 1.1

 יום ההגעה 1.2

 (בשעותהצהרייםהמוקדמותתחנתרכבתמרכזיציאהמתלאביב)במידהומדובר(
 בנסיעהלאילתיציאהמהבוקר(

 בודצהריים/פריסהבשטחכי 

 פעילותעדשעתקבלתהחדרים 

 ברמשקאותמלאודיג'י.,אירועערבכוללארוחתערב 

 .במידהואירועהערבאינוכוללארוחתערבישלהציעהצעתחלופיתלארוחתערב 

 ביום העזיבה 1.1

 ארוחתבוקרבמלון 

 פעילותכוללארוחתצהריים



                                                                                                                                                               

  
 

 : ( 1) נספח א על פי האקסל המצורףיש לכלול בהצעה את כל המרכיבים  .1
םאולבנותמחדש:אוחלקםיןהפרמטריםהבאיבניתןלבחורמ-לדוגמא*

עלותמלון,תכניתליוםהראשון,תכניתלאירועערב,תוכניתליוםהשני,ארוחות,מדריכים,מאבטחים/
 וןעלותטיפולבספא.מע"רים,כניסותלאתריםבמידהוישוכלמרכיברלוונטיאחרלתמחורכג

 למשל:מדדיםלבחינתההצעותיכללו 1.1

 2%/–עלות 1.1.1

 :12%–עפ"יטופסאמותהמידהמדדיםאיכותייים 1.1.1

 כנים:ת 1.1

 מגווןועושר 1.1.1

 יצירתיותוחדשנות 1.1.1

 איכותהמתקניםוספקיהמשנה 1.1.1

 הספק: 1.1.11.1

 מידתניסיוןבהפקתארועים/טיוליםלארגוניםגדולים 1.1.11.1.1

 עהשביעותרצוןמכביו/אומחוויד 1.1.11.1.1

 התרשמותכלליתמההצעהוהמציע 1.1.11.1.1

בחינת אמות מידה לבקשה להצעת מחיר  טופס
_______________________________________________ 

 בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן: 06%בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו  06%המחיר יהווה 

    

 פירוט מדדים קטגוריה
 ציון איכות

מזערי 
 לקטגוריה

  %-משקל ב

 תכנים

 15   תאריכים וימי שבוע מועדפים

 10   שעות פעילות

 10   מגוון ועושר של מתקנים

 5   מיקום + גישה נוחה

 10   מוניטין

 סה"כ תכנים
          
35.00  

50 

 הספק

 מידת ניסיון בהפקת ארוע

  

20 

יכות הארועים, שביעות רצון מכבי ו/או ממליצים )א
עמידה בהבטחות, שירותיות, מתן מענה לצרכים בלתי 

 20 מתוכננים(

 סה"כ הספק
          
28.00  

40 

התרשמות כללית מההצעה 
 ומהמציע

   התרשמות כללית מההצעה ומהמציע
10 

 סה"כ התרשמות כללית מההצעה ומהמציע
            
7.00  

10 
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 :מותדרישות מקדי 1.1

 שניםבתחוםהפקתאירועים/טיולים.1הספקהמציעיהיהבעלניסיוןשל 1.1.1

1,222אירועיםו/אוטיוליםלארגוניםגדולים)מעל1לספקהמציעניסיוןמוצלחשללפחות 1.1.1
 .עובדים(במהלךהשנתייםהאחרונות

 :אומדן כמויות 1.1

 .מכביפארםעובדי.22כמותישלעדאומדן 1.1.1

ססעלכמותהמשתתפיםמשניםעברו.מכביאינהמחוייבתלכמותהאומדןאוהאומדןמבו 1.1.1
 לכמותכלשהיא.

 

 התמורה: .5

המחיריםבש"חואינםכולליםמע"מ. 1.1

 (.1להעבירבקובץאקסלמודולריוברור)נספחא'אתההצעהיש 1.1

 פעילות.חשבוניתתוצאלאחרכלמחזורמיוםהוצאתהחשבונית.//שוטף+-תנאיתשלום 1.1

יום.02–וקףההצעהת 1.1







                                                                                                                                                               

  
 

 

 הסכם




(."הספק"-להלן)ח.פ.__________לבין____________("מכבי"-להלן)ביןמכבישרותיבריאות



 ההסכם תקופת .1

 .1.1 בתוקף יעמוד זה הסכם _________ מיוםלמשך החל יום_________________ ועד

 .("תקופת ההסכם"-להלן)_________

 

בהסכל .1.1 האמור מבלימרותכל הסכםזה, לבטל צדרשאי יהאכל כוחעליון, במקרהשל םזה,

"כוחעליון",משמע:ר.כאמושלצדהשניתהאטענהו/אודרישהכלפיובקשרעםביטולההסכם

שריפה,רעידתאדמה,אסוןטבע,מזגאוירקיצוני,שביתה,מלחמה,מצבבטחונימסוכן,פיגועים

וכיו"ב.

 תמורה .2

הא ותוכן אופי בסעיף כמוזכר המבוצע1ירוע לעיל למכבי החברה ידי על ומחיריו כמפורט ב'יהיו בנספח

ובהתאםלהודעתמכביעלתמהילהאירועאותוהיאמעוניינתלקייםבאמצעותהספק.

 תנאי תשלום .1

 יום.//התמורהתשולםכנגדחשבוניתמסבתנאיתשלוםשלשוטף+ .1.1

 

–בוריים)אכיפתניהולחשבונות(תשל"וייחוקעסקאותגופיםצאישורעפ"הספקיציגבפנימכבי .1.1

פטורמניהולזה,עלאומע"מהמעידעלניהולפנקסיחשבונותעפ"יפקודתמסהכנסהוחוק/.10

 הכנסותיהואכי על השומה לפקיד לדווח עסקאותיונוהג על לדווח נוהג בהתאםלמע"מווכן

 לחוק.

 מועסקי הספק .4

ייחשבולכלצורךמכבילהמוצריםה,כיכלהאנשיםשיועסקועלידולצורךאספקתהספקמצהירבז .1.1

כעובדיואושלוחיוולאיחשבוכעובדיהאושלוחיהשלמכבי,במישריןאובעקיפין,ויועסקועלידו

בלעדי באופן לגבי האחריות תחול ועליו בלבד, הוא חשבונו על מיחסיו, הנובעות תביעותיהם

עימם.

בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .1.1 לרכוש נזק או,גופני נזק,מוות מטעמו

אספקתהמוצריםבעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה,בעקיפין ובין במישרין בין,להם שייגרם

ו/אומתןשרותלמכבי.

לשפותאתספקה .1.1 הוצאהשמכבימתחייבלפצותו/או כלנזקו/או בגין אםיקבעעלידי, לה, יגרמו

 רשותמוסמכת,כיהמצבהמשפטיו/אוהעובדתישוניםמהמוצהרבהוראותפרקזה.

 אנשי קשר .5

 .עםהספקלהיותאישהקשרהישיר___________כביממנהבזאתאת__מ .1.1

 מכבי.עםלהיותאישהקשרהישיר_______הספקממנהבזאתאת_____ .1.1

טלפון:_________________________שם:___________________
:_______________________EMAILסלולרי:_________________

 הסבת הסכם .6



                                                                                                                                                               

  
 

אואתהחובותהנובעותממנו,,הספקאיננורשאילמסור,אולהעבירלאחר,אתזכויותיועלפיההסכם

אלאבכפוףלאישורמראשובכתבשלמכבי.



 אחריות וביטוח  .7

פיכלדין,ממועדתחילתהסכם-פיהסכםזהו/אועל-לגרועמאחריותומהתחייבותהספקעלמבלי11.1
חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב המוקדם, לפי השירותים, מתן תחילת ממועד או זה
בחברתביטוחמורשיתכחוקלעריכתביטוחיםבישראל,אתהביטוחיםהמפורטיםב"אישורעריכת

)להלן:ג'ןכנספחביטוחים"המסומ נפרדהימנו "ביטוחי הספק"להסכםזהומהווהחלקבלתי
 על"הביטוחים"ו/או תקופתההתקשרות כל וזאתלמשך שלו,-(, הארכה כל לרבות ההסכם, פי

ביטוחחבותמוצרוביטוחאחריותמקצועיתלמשךכלתקופהנוספתלאחרתוםתקופת ולעניין
ההתי תקופת לתום ועד מההתקשרות פחות לא אך תקופת1-ישנות, מתום שנים )שלוש(

ההתקשרות.
מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, 

 .בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

זה,והואמתחייב,ביןהיתר,לשלםהספקמתחייבלמלאאחרכלתנאיהביטוחיםהנזכריםבנספח 11.1

אתדמיהביטוחבמלואםובמועדם,לדאוגולוודאכיפוליסותביטוחיהספקתחודשנהמעתלעת,

לפיהצורך,ותהיינהבתוקףבמשךכלתקופתההתקשרותעלפיההסכם,לאלעשותכלמעשהשיש

 הספק כי יודגש, הביטוחים. תוקף את להפקיע ו/או לצמצם כדי בסכומיבו מקרה בכל יישא

 ההשתתפויותהעצמיותהנקוביםבביטוחיהספק.

ללאצורךבכלדרישהמצדמכבי,מתחייבהספקלהמציאלמכבי,לאיאוחרמיוםאחדלפנימועד 11.1

אישורבדברעריכתביטוחיהספקכאמורלעילבהתאםלנוסח"אישורעריכת חתימתהסכםזה,

יהמבטח.הספקמצהיר,כיידועלו,כיהמצאתאישורעריכתביטוחים",כשהואחתוםכדיןעליד

הביטוחיםכשהואחתוםכדיןעלידיהמבטחהינותנאימתלהומקדמילהתחלתמתןהשירותיםעל

 פיכלדין.-פיהסכםזהו/אועל-ידו,ואולםאיהמצאתולאתגרעמהתחייבויותיושלהספקעל

ידיהספקכדילצמצםאולגרועבצורהכל-חיםהנ"לעלבהקשרזהמובהר,כיאיןבעריכתהביטו 11.1

שהיאמהתחייבויותיובהתאםלהסכם,ולאיהיהבעריכתהביטוחיםכדילשחרראתהספקמחובתו

פיהסכםזהו/או-לשפותו/אולפצותאתמכביו/אומימטעמהבגיןכלנזקשהספקאחראילועל

 פיכלדין.-על

ייםלפניתוםתקופתההתקשרותלפיהסכםזה,מתחייבהספקככלשתקופתביטוחיהספקתסת 11.1

אישורעריכתביטוחיםכאמורבסעיף מכבי לתקופת11.1להפקידבידי הארכתתוקפו לעילבגין

 פיההסכם.-ביטוחנוספתולמשךכלתקופתההתקשרותעל

"ח בהתאם מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל11.1ו/או11.1ידיהספקכנדרשבסעיפים-מובהר,כיאיהמצאתאישורעריכתביטוחיםעל /.11

תחשבהפרהיסודיתשלהסכםזה,ותזכהאתמכבי,ביןהיתר,בעיכובכלתשלוםהמגיעלזוכהלפי

הסכםזה.

 .10.2-ותהעומדתלמכבילפיחוקהחוזים)תרופות(,התשל"אאיןבאמורלעילכדילגרועמכלזכ

על ..11 שיומצא הביטוחים עריכת אישור את לבדוק חייבת, לא אך רשאית, תהא הספק-מכבי ידי

כאמורלעיל,והספקמתחייבלבצעכלשינויו/אותיקוןו/אוהתאמהו/אוהרחבהשיידרשועלמנת

זה.הספקמצהירומתחייב,כי11פיסעיף-בויותיועללהתאיםאתהביטוחיםנשואהאישורלהתחיי

מי ו/או מכבי על מטילות אינן לעיל כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת מכבי זכויות

מטעמהכלחובהו/אוכלאחריותלגביהביטוחיםנשואאישורעריכתהביטוחים,טיבם,היקפם,

פיהסכםזה-מכלחובהשהיאהמוטלתעלהספקעלותוקפם,אולגביהעדרם,ואיןבהןכדילגרוע

פיכלדין,וזאתביןאםנדרשהעריכתשינוייםכמפורטלעילוביןאםלאו,ביןאםנבדקו-ו/אועל

 אישוריעריכתהביטוחיםוביןאםלאו.



                                                                                                                                                               

  
 

על 11.1 נערך ביטוחאשר הינםקודמיםלכל פיו על מפורש, תנאי הספקיכללו וכי-ביטוחי מכבי, ידי

המבטחהמב יתחייב כן, כמו מכבי. ביטוחי שיתוף בדבר טענה או דרישה כל על מוותר טח

שהפוליסותלאתצומצמנהולאתבוטלנה,אלאאםתימסרהודעהבכתבבדואררשוםלידימכבי

 )שלושים(יוםמראש.12לפחות

לרבות 11.0 הספק, על המוטלות החובות לב בתום קיום אי לפיו סעיף, יכללו הספק מתןביטוחי אי

הודעהו/אואיהגשתתביעהו/אוהפרהשלתנאימתנאיהפוליסות,לאיפגעובזכויותיהשלמכבי

 לקבלתשיפוי.

מבלילגרועמןהאמורלעיל,מצהירהספק,כילאתהיהלוכלטענהו/אודרישהו/אותביעהכנגד 11.12

ו/אוהנובעמנזקלר מטעמהבגיןכלנזקשארעלרכושו מי ו/או והואפוטראתמכבימכבי כושו,

פטורזהלאיחוללטובתמישגרםלנזקבכוונתזדון. ו/אומימטעמהמכלאחריותלנזקכאמור.

על ויתור הפוליסות תכלולנה תוצאתי(, נזק )לרבות רכוש ביטוח שערך ככל כי מתחייב, הספק

זדון(,והספקמתחייבזכויותשיבובכלפימכביומימטעמה)אךלמעטכלפימישגרםנזקבכוונת

 פיהפוליסות.-לפעוללמיצויזכויותיועל

הספקמתחייב,כיבהתקשרותועםקבלנימשנהבמסגרתו/אובקשרעםמתןהשירותיםנשואחוזה 11.11

לולבהסכמיההתקשרותסעיףלפיוקבלניהמשנהיתחייבולערוךולקייםזה,הואיהאאחראילכ

וזאתלמשךכלתקופתהתקשרותםעם11אתהביטוחיםהמפורטיםבסעיף עלכלתנאיהם, זה,

על יותר לתקופהמאוחרת -הספקאו בסעיף המוגדר את11פי לכלול הספק רשאי לחלופין, זה.

 שרהתחייבלערוךכמפורטלעיל.קבלניהמשנהבשםהמבוטחבביטוחיםא

מוסכםבזאתבמפורש,כינוסחיפוליסותהספק,למעטביטוחאחריותמקצועית,לאיהיונחותים 11.11

 מהנוסחהידועכביטהרלוונטילמועדעריכתהביטוחאוכלנוסחאחרשיחליףאותם.

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .8

למסורו/אולהביאלידיעתכלאדם,כלידיעהבקשרעםביצועהספקמתחייבלשמורבסוד,ולאלהעביר, 1./1

ההסכםאוהשירותאוידיעהשהגיעהאליובתוקףאובמהלךאואגבביצועההסכםאומתןהשירות,תוך

תקופתההתקשרות,לפניתחילתהאולאחרסיומה.

 1./1 סעיף לפי עבירה מהווה האמורה ההתחייבות שהפרת לו ידוע כי מצהיר, העונשין,111הספק לחוק

 ...10-התשל"ז

כפופיםלקבלת 1./1 המסחרשלה, לרבותבסימני שימושבשמהשלמכבי, כלפרסוםבקשרלהסכםזהו/או

אישורהמראשובכתבשלמכבי.

 :דרישות לסודיות 1./1

הספקמצהירומתחייבכדלקמן:

מידעעלושלמכבי,לשמורעלסודיותמוחלטתביחסלכלהמידעשנכללבמסמכיההסכםוכןביחסלכל 1.1./1

מידע ניהולי, מידע רפואי, מידע ספקיה, על מידע נתוניההכספיים, עבודתה, שיטות מבוטחיה, עובדיה,

על התחייבויותהספק ביצוע במסגרת לידיעתו יגיעו אשר נתונים, וכיו"ב פיננסי מידע האמור-עסקי, פי

 (."המידע"במסמכיהסכםזה)להלן:

לוישלהמידעבכלדרךשהיאובכלזמןשהוא,אלאאםקיבלאישורספציפי,לכללמנועכלפרסוםו/אוגי 1.1./1

 נושאבנפרד,בכתב,מאתמכביובהתאםלאישורשניתן.

 שונות .9

ב 0.1 כמפורט הן הצדדים כתובות המצורףאנספח זה.' שתשלחלהסכם זה להסכם בקשר הודעה כל

ידיהצדאליו,תחשבכאילוהתקבלהעללעילבדואררשוםעלידיצדלמשנהועלפיהכתובתכמפורט

 .בעתהמסירהבפועל-ימיםמיוםהמשלוח,ובמקרהבונמסרהביד1נשלחהתוך



                                                                                                                                                               

  
 

הצדדיםלהסכםמסכימיםבזה,כילמכבי,תהיהזכותלקזזכלחיובכספישהזוכהעשוילהיות 0.1

 םשיגיעלזוכהממכבי.אחרת,מכלסכוחבלהמתוךההתקשרותנשואההסכםאומהתקשרות

הצדדיםמצהיריםבזאת,כיהסכםזהממצהאתכלהנושאים,ההתחייבויותוהסכומיםשהיופתוחים 0.1

 לבין מכבי דרישהלתשלוםהספקבין לאתהיהלהםכלטענהאו וכי עוברלמועדחתימתההסכם, ,

 התקופההקודמתלהסכםזה. בגין נוסף מכבי של היתרה החבמוסכםכי רותיםיעבורשרהבספרי

 ₪.2עומדתעל11/11/1211תאריךבמישריןובעקיפיןעדעלידהלמכביוטוביןשסופקו

כלהודעהבקשרלהסכםזהשתשלחבדואררשוםעלידיצדלמשנהועל.להלןכתובותהצדדיםהןכמפורט 0.1

נשלחהתוך הצדאליו ידי התקבלהעל תחשבכאילו הכתובתכמפורטלעיל, יםמיוםהמשלוח,ימ1פי

 .בעתהמסירהבפועל-ובמקרהבונמסרהביד

 1111/תלאביב,.1רח'המרד–מכבישירותיבריאות

 רח'-                             הספק

 כתובותהדוארהאלקטרונישלהצדדים:

 מכבי: 11.1.1

הספק: 11.1.1

 

: ולראיה באו הצדדים על החתום 


______________________________

הספקמכבישרותיבריאות

שםמלאשלהחותם:

חותמת:



                                                                                                                                                               

  
 

 

 'אנספח 



  :טופס ההצעה  . 1

 דהמציע:__________________________________________התאגי1.1

כתובת:_______________________טלפון:_____________________1.1

טבלתמחיריםליחידה:1.1

 1נספח א' – יש להגיש פירוט מודולרי בקובץ אקסל הכולל עלויות כל סעיף בתכנית

 מסמכיםשישלצרףלהצעה:1.1

 .אישורתאגיד

 אישורבדברניהולספריםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים)אכיפתניהולחשבונות

 ./.10–ותשלוםחובותמס(,תשל"ו

 לאירוענותניהשירותיםהרלוונטים/רשימהמפורטתשלשמותהאתרים/מתקנים. 

 .רישוםבטבלהשלממליציםבארגוניםגדוליםכוללטלפונים 



                                                                                                                                                               

  
 

 'בנספח 



 עטופס פרטי המצי

 .המציענדרשלמלאאתכלהפרטיםלהלן,ולחתוםבסוףהטופס 

 .המציערשאילצרףכלחומרמשלים 




  פרטי המציע .1
 

שם

 

 מס'עוסקמורשה

מעמדמשפטי)צורתהתאגדות(:

 

 פועל/תמשנת:

כתובתמשרדיההנהלה:

 

 דואראלקטרוני:

טלפונים:

 

הרכבהבעלותבתאגיד:
.1
.1
1. 


 לי של המציע תיאור כל .2

 

 

 

 

 

 כוח אדם .1


א.מספרםהכוללשלהמועסקיםעלידיהמציע:

 

ב.מספראנשישירותטכניהמועסקיםעלידיהמציע:

 

ג.שמותאנשיהשירותהטכני,המועסקיםע"יהמציע,בתמיכהמקצועית:



____________________________________________________________


___________________________________________________________


                                                                                                                     
 

 



                                                                                                                                                               

  
 

 

 ממליצים 5חות לפניסיון קודם ולקוחות  .4


בהפקתאירועיםמספרשנותניסיוןשלהמציע
 

בחברות/ארגוניםעלידיהמציעבשנההאחרונהאירועיםשבוצעומספרכוללשל
המפורטיםלהלן:החברות/ארגוניםשמות


.____________________________1.___________________________1

.____________________________1______________________._____1

.____________________________/.__________________________1

בשנה  מבצעים אירוע/  בצענולקוחותינו הגדולים ביותר להם  5 פירוט להלן .5

 האחרונה 
 

שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               

  
 

שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור

 

שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________



                                                                                                                                                               

  
 

 קאישור עריכת ביטוחי הספ -'גנספח 

תאריך:_____________

 לכבוד
ו/אוחברותבנותו/אוחברותקשורותו/ותאגידיםשלוביםמכבי שירותי בריאות

"(מכבי)להלןביחדולחוד:"
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננומאשריםבזאתכיערכנואתהביטוחיםהמפורטיםלהלןעלשם___________________
עםמתןשירותי_________________________וכןכלהשירותיםהנלוויםכמפורט"(בקשרהספק)להלן:"

"(וזאתלתקופההמתחילהההסכם"-"והשירותיםוכמוגדרבהסכםשנערךביניכםלביןהספק)להלןבהתאמה:"
"(.תקופת הביטוחביום_________ומסתיימתביום________)להלן:"

ותהספקכלפיעובדיוהמועסקיםעלידוומטעמועלפיפקודתהנזיקין)נוסחביטוחחב-ביטוח חבות מעבידים .1
ו/אועלפיחוקהאחריותלמוצריםפגומים,התש"ם ,בגיןמוותו/אונזקגוףו/אונזקנפשילכל1012-חדש(

  בגבולאחריותשל ועקבביצועהשירותים, מחלהתוךכדי ירועלא₪12,222,222עובדכתוצאהמתאונהאו
ובסה"כלתקופתהביטוח.הביטוחיורחבלשפותאתמכביו/אומימטעמהבמקרהויקבעכינושאיםבחובות

 מעבידכלפימימעובדיהספק.

ביטוחחבותהספקעלפידין,בגיןפגיעהו/אואובדןו/אונזקשייגרמולגופו-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
גוף שלכלאדםו/או לרכושו בקשרעםו/אוו/או שפועלמטעמה, מי עובדיהו/או ו/או לרבותמכבי כלשהו,

לאירועובסה"כ₪1,222,222במסגרתמתןהשירותיםעלידיהספקו/אוהפועליםמטעמו,בגבולאחריותשל
לתקופתהביטוח.שםהמבוטחבפוליסהיורחבלכסותאתמכביבגיןאחריותהלמעשיו/אומחדליהספקו/או

נערךבנפרדעבורכלאחדמיחידימי ייחשבהביטוחכאילו לפיו וזאתבכפוףלסעיףאחריותצולבת, מטעמו
המבוטח.רכושמכביו/אועובדיהייחשבוכרכושצדשלישי,ויבוטלכלחריגבגיןרכושבאחריותאובפיקוחאו

 בשליטתהספק.

/אומחדלמקצועיו/אוהפרתחובהמקצועיתהמבטחאתחבותהספקבגיןמעשהו -ביטוח אחריות מקצועית .1
ו/אוטעותשמקורהברשלנות,מחדלאוהשמטהשלהספקו/אועובדיוו/אומנהליווכלהפועליםמטעמו,אשר

לאירוע₪1,222,222ארעתוךכדיו/אועקבמתןהשירותיםו/אובמהלכםו/אובמסגרתםבגבולאחריותשל
הביטו ו/אומחדליהספקו/אומיובסה"כלתקופתהביטוח. חמורחבלשפותאתמכביבגיןאחריותהלמעשי

מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו צולבת, אחריות לסעיף בכפוף וזאת מטעמו
 המבוטח.

שםהמבוטחבפוליסהמורחבלכלולמדריכיםו/אומאבטחיםו/אוקבלנימשנההמשמשיםאתהספקלצורך
אובמסגרתמתןהשרותים.ו/

עיכוב או איחור שימוש, אבדן מסמכים, אובדן בדבר: מגבלה ואו סייג מכל חופשי זה בסעיף הניתן הביטוח
פגיעהבמוניטיןוכןחריגהמסמכותופגיעהבפרטיותשנעשובתום בביצועהשירותים)שהינם"מקרהביטוח"(,

ספקבגיןאייושרעובדים.לב.כןיורחבהביטוחלכסותאתאחריותושלה
הננומאשריםבזאת,כיאםניתנושירותיםכלשהםעלידיהספקלמכבילפניחתימתההסכםיחולהביטוחלפי
הפוליסההנ"ללמפרעממועדתחילתמתןהשירותיםכאמור,אףאםחלמועדזהלפנימועדתחילתהפוליסה,אך

רתנויבוטלאולאיחודשמסיבהכלשהי,מוסכםכיבפוליסותלאלפני____________.במקרהשהביטוחבחב
חודשיםנוספיםמהמועדבופגתוקףהביטוחבחברתנווכל/תחולתקופתגילוינזקיםותביעותמוארכת,למשך

אירועשיארעבתקופתהביטוחושעליותימסרהודעהבמהלךתקופתהגילויהמוארכת,ייחשבלכלנושאועניין
ונמסרהההודעהבמהלךתקופתהביטוח.כאירועעלי

 כללי 

 הספקלבדואחראילתשלוםהפרמיותוההשתתפויותהעצמיותהנקובותבפוליסותהביטוחהמפורטותלעיל. .1

בביטוחיםהמפורטיםלעילמצויןבמפורשכיביטוחיםאלוקודמיםלכלביטוחהנערךע"ימכביו/אומימטעמה .1
ו/אוטענהבדברשיתוףביטוחימכביו/אומימטעמה.וכיאנומוותריםעלכלדרישה

אנומאשריםכיהביטוחיםדלעיללאיבוטלוו/אוישונולרעהמכלסיבהשהיאבמשךכלתקופתהביטוחמבלי ./
 יוםמראש.12שניתנהלמכביהודעהעלכךבדואררשום

ועית(לאיהיונחותיםמהנוסחהידועמוסכםבזאתבמפורש,כינוסחיפוליסותהספק,)למעטבטוחאחריותמקצ ..
 כ"ביט"במהדורתוהרלוונטיתלמועדעריכתהביטוחאוחידושואוכלנוסחאחרשיחליףאותם.

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבודרב

בע"מ___________חברהלביטוח
עלידי____________________

(שםהחותםותפקידו)
______________תאריך:


