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1. 0Bכללי 

1.1. 16Bפוליסת חברת ביטוח לרכישת עם  להתקשרמבקשת  )"מכבי":כבי שירותי בריאות (להלןמ 

") כמוגדר הביטוח הרפואי(להלן: " עבור קבוצת מכבי אחריות מקצועית רפואיתביטוח לכיסוי 

 להלן. 

1.2. 17Bהפוליסה נספח א' למסמכי , בהתאם לתנאי אליה הנלויים והתנאיםהמציע, ע"י ערך תפוליסה שה

 לכל דבר ועניין.  ,מבטחהכפוליסה שנוסחה ע"י  תראה, המכרז

 נספח א' למסמכי המכרז. –לא תתקבל הצעה שתסטה מהאמור בפוליסה  .1.3

 פת הביטוח המוצעת יהוו את הפרמטר הנבחן והמשווה בין ההצעות. וטוח ותקידמי הב .1.4

1.5. 18B ניתן להציע הארכת תקופת 1.2.2013ביום  שלוש שנים שתחילתהפחות להביטוח תקופת .

ארכה של שנה נוספת מעבר לשלוש לכל ה .הביטוח בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת

 להלן. 6שנים, ינתן יתרון כאמור בסעיף 

1.6. 19B הכיסוי הביטוחי יערך על בסיס יום קרות האירוע או לחילופין, על בסיס יום הגשת התביעה עם

) 2(; שנים 10) של 1( תקופת דיווח מוארכת אוטומטית שאינה כפופה לתשלום פרמיה נוספת

 ;18מיום הגיעו לגיל שנים  10של  -במקרה של קטין 

20B למקרה;  ש"ח) מיליון עשרים( 20 -בגבולות אחריות בסכום השווה להכיסוי הביטוחי יהא

 .כל שנת ביטוחל ש"חמיליון  )םשמוני( 80 -השווה למצטבר ובסכום 

1.7. 21Bוגבולות פרמיה השנתית של תקופת ההתקשרות עם הזוכה, יוצמדו ה ההחל מהשנה השניי

חישוב  .למספר מבוטחי מכבי, וכן 1.2.2013כן שיהא ידוע ביום האחריות למדד המחירים לצר

בהתאם  1.2.2013הגידול / קיטון במספר מבוטחי מכבי יעשה בהשוואה למספר המבוטחים ביום 

 .למספר המבוטחים שנקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי

1.8. 22Bבולות על הצעות במט"ח לא תחול הצמדה למדד המחירים על הפרמיות ועל גבולות הכיסוי. ג

 . 1.6הכיסוי שנקובות במט"ח יהיו שווי ערך לאלה בסעיף 

1.9. 23Bרז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר 

1.10. 24Bלפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שא ומתןמכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מ ,

 שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

1.11. 25B ,שיקול  פי-על הכל ,שהיא כל הצעה ואמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר

 דעתה הבלעדי.

 

2. 1Bהגדרות 

26Bהגדרה ספציפית, השונה מההגדרות  ,המהווה חלק ממסמכי המכרז ,בכל מקרה שבו קיימת במסמך

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. ,133/2012מספר רגיל  פומבי מכרז – "המכרז"

 אאסותלמען הסר ספק יובהר, כי  .' למכרז זהנספח אכהגדרת מונח זה בפוליסה  – מכבי"קבוצת "

  וחברות הבנות שלה, אינן חלק מקבוצת מכבי לענין מכרז זה. מרכזים רפואיים בע"מ

 

27B למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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3. 2Bמנהלה 
3.1. 28Bרכישת מסמכי המכרז 

29B ,בתמורה  ,27.11.12 ליום ועד ,20.11.12 מיום החלהמעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

ש"ח (שלא יוחזר), את   10,000לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של  

, אצל הגב' 14אביב, קומה -, תל27מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

     :ה', בין השעות-די מכבי, בימים א'יחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על משרה 

10:00-14:00 .  

30Bלידי המציעים מותנית 30/6/2012ניסיון תביעות מעודכן ליום (נספח ד' מסירת הואיל ו (

בהתחייבות בכתב של כל מציע ומציע להגשת הצעת מחיר מטעמו במכרז (בנוסח המפורט בנספח 

ידי -חתום עללאחר רכישת מסמכי המכרז, על המציע להמציא למכבי את נספח ו' ו'), לפיכך 

 מורשי החתימה במציע, ובכפוף להמצאה כאמור, יימסר לידי המציע נספח ד'.

3.2. 31Bים ופניותבירור 

3.2.1. 68B ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת

ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 המכרזים.

3.2.2. 69B אלקטרוני דוארוזאת בכתב בלבד, באמצעות  ,4.12.12הפניות תעשנה עד ליום :

mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

 .03-5143643מס':  בטלפון

3.2.3. 70B תענינה.לא  3.2.2 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 

3.2.4. 71B שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

3.2.5. 72Bדואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על  

 .11.12.12 עד ליום

3.3. 32Bועד הגשת ההצעותאופן ומ 

3.3.1. 73Bבאמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא ההצעה את 

לידי   ,133/2012"מכרז פומבי מספר  הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח'  רכזת -גב' שרה מחט 

 . 14, תל אביב, קומה 27המרד 
74B להגשת המועד האחרון . 10:00-14:00ה', בין השעות -תוגשנה בימים א'ההצעות

לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:00בשעה  ,16.12.12 הוא יום ההצעות

 !תתקבלנה

3.3.2. 75B לאחר ג' כנספחההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב , 

  חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה

להלן,  5 סעיף הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב

 וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

3.3.3. 76Bבכריכתם אך ורק על גבי מסמכי המכרז  מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגשל

נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול כפי ש תמקוריה

את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים 

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4. 77B המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

3.3.5. 78Bהצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה

 מועד כאמור תפורסם.לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית ה

3.3.6. 79Bהתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע

דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה,  בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע

 עקב כך.
 

4. 3B תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

4.1. 33Bעל כל הדרישות שלהלן תענה אשראך ורק חברת ביטוח  הלהגיש הצע ת רשאי: 

4.1.1. 80B המס. אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויותבידה 

4.1.2. 81B מהמפקח על הביטוח אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויותבידה 

 במשרד האוצר.

4.1.3. 82B מקצועית  ביטוח אחריותב) 2009-2011של שלוש שנים (הינה בעלת ניסיון מוכח

שנה לפוליסה ל ₪מיליון  20פרמיה שנתית של המשלמים לקוחות גדולים רפואית ל

 .פחותל

4.1.4. 83Bקבלה המעידה על כך. האת מסמכי המכרז ממכבי, וביד הרכש 

4.1 34Bבאחד יעמוד  שלאה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע עמידת המציע בכל התנאים מהוו

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

4.2 35B ,ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 

ל ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יקבע עיתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.   

 

5 4B בגין הגשת ההצעה המציעהתחייבויות 
5.1 36B את האישורים המפורטים להלן :  ולצרף להצעת המציעעל 

4.1.5. 84B ורישום ברשויות המס.אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין 

4.1.6. 85B אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויות מהמפקח על הביטוח במשרד

 האוצר.  

5.2 37B(תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90תהיה בתוקף במשך ו כי הצעת ,אשרי המציע

מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, (ששים) יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו.  כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת
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5.3 38Bמכבי על ידי המציע שלח ליהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

5.4 39Bעל ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 

5.5 40B לעיל,  5.4 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.3ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

6 5Bההתקשרות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת   

6.1 41Bפי שיקול -, הכל עלכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאמ

 דעתה הבלעדי.

6.2 42Bלעיל. 1.10פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ 

6.3 43Bכן מכבי שומרת לעצמה את הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה -כמו

כלשהי, ולבחור לנהל את סיכוני אחריות מקצועית רפואית באמצעים עצמאיים בקרן פנימית 

 שתנהל לשם כך או דרך כל פתרון חילופי אחר.  

6.4 44B עים אינם רשאים להסתייג והמצי המכרזהתנאים והכיסויים הנדרשים יהיו כמפורט בפוליסה

 מהם. 

6.5 45Bמשלוש שניםתפחת  ולא 1.2.2013ום תקופת ההתקשרות תחל בי . 

6.6 46Bהתאמה לשינויים במספר מבוטחי  פניל המציע מתבקש להציע פרמיה שנתית לכל שנת ביטוח

 . מכבי

6.7 47B.בחירת הזוכה תהיה לפי הפרמיה השנתית הממוצעת לתקופת ההתקשרות המוצעת 

6.8 48B לשנה הרביעית,  2%למציע שיציע תקופת ביטוח שעולה על שלוש שנים יינתן יתרון במחיר של

 לשנה החמישית.   4%ויתרון של 

6.9 49B הצעות שיוגשו במט"ח יהיה לפי שער המטבע ביום האחרון להגשת הצעות.התרגום 

6.10 50Bאמות מידה 

 

 
 שנות ביטוח 3-הצעה ל

 
 שנות ביטוח 4-הצעה ל

 
 שנות ביטוח 5-הצעה ל

 פרמיה מוצעת בש"ח שנת ביטוח

פרמיה מוצעת 
בש"ח לאחר מתן 

יתרון לשנות ביטוח 
 נוספות

 

פרמיה 
מוצעת 
 בש"ח

פרמיה מוצעת 
בש"ח לאחר מתן 

יתרון לשנות 
 ביטוח נוספות

 

פרמיה 
מוצעת 
 בש"ח

פרמיה 
מוצעת בש"ח 

לאחר מתן 
יתרון לשנות 

ביטוח 
 נוספות

1 100.00 100.00 
 

100.00 100.00 
 

100.00 100.00 
2 100.00 100.00 

 
100.00 100.00 

 
100.00 100.00 

3 100.00 100.00 
 

100.00 100.00 
 

100.00 100.00 
4 

   
100.00 98.00 

 
100.00 98.00 

5 
      

100.00 96.00 

הצעה שנתית          
 ממוצעת בש"ח
לצורך בחירת 

 100.00 100.00 זוכה
 

100.00 99.50 
 

100.00 98.80 
6.11 51Bמפורטיםה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 
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  .בטבלה לעיל

6.12 52Bשעמדו בדרישות ההכרחיות. ההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש 

6.13 53Bפרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  רשאית לדרוש מהמציע ועדת המכרזים תהא

דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו 

 במסגרת שיקוליה.

6.14 54B.שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים

 ו/או לשירותלבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

6.15 55B  ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה

ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה   שהסכם

 (שלושה) חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -לשהיא, או יבוטל ע

 האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  6.16

 

7 6Bהתחייבויות המציע הזוכה במכרז   

7.1 57B (שבעה) 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם 

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי
58B ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

7.2 59Bלמסמכי המכרז. 'ה בנספחמתחייב לפעול בהתאם לנהלי עבודה כמפורט  הזוכה במכרז 

7.3 60Bהמכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי 

 

8 7Bביטול המכרז 

8.1 61Bמציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי

  ,רפואית לאחריות מקצועיתביטוח הסכם  והמציע הזוכהידי מכבי -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 ).'נספח בוהכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (

8.2 62Bלבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

8.3 63Bהגישו הצעות במכרז.כל המציעים אשר אלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת 

8.4 64B רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.
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9 8Bעיון במסמכי המכרז 
, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 400של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 

 לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

9Bצוי זכויותיו במסגרת הליך יהמכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ עיון במסמכי

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 

10 10Bבעלות על מסמכי המכרז   

11Bהגשת ההצעות בלבד. אין נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך ימסמכי המכרז ה

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

11. 12Bמכות שיפוטס 

13B בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט

 . יפו -בתל אביב א אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו תה
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 נספח א'
 

 פוליסה
 
 

 רפואית רשלנות ביטוח פוליסת
 בריאות שירותי מכבי

 
: להלן - מ"בע לביטוח חברה[____] ל פנה", המתקשר הצד: " להלן - בריאות שירותי ומכבי ל י א ו ה

 בהתאם וזאת" המבוטח" לטובת רפואית מקצועית אחריות של בפוליסה לכיסוי בבקשה" המבטח"

 והצד והואיל, זו מפוליסה נפרד בלתי חלק ומהווים בזה המצורפים" הרשימה"ו הפוליסה לתנאי

 מן כעולה למבטח המגיעים אחרים סכומים וכל הפרמיה את למבטח לשלם התחייב המתקשר

 ".המבטח" מאת בכתב אחרת הודעה כל או החידוש הודעת, הכיסוי כתבי, לפוליסה" רשימה"ה

 

, לפוליסה" רשימה"ב המפורטים האחריות גבולות במסגרת המבוטח את לשפות מסכים המבטח

 לשאת עלול מבוטחשה הסכומים כל כנגד, זו בפוליסה המפורטים ובאופן במידה, לתנאים ובהתאם

 או מתביעה הנובעים) אחרות והוצאות אגרות, התובע הוצאות כולל( לשלמם המשפטית באחריות

 יוחסה או שבוצעה כלשהי רפואית רשלנות כל בשל שנגרמו שנטען אובדן או, נזק כל בגין תביעות

 הנוגע ובכל"; מקדמיות והוראות הגדרות"ל 1 בסעיף כמוגדר המבוטח העיסוק במסגרת למבוטח

 .הביטוח בתקופת שקרו לאירועים בקשר - נזק בגין לתביעות

 

 אחרות הוצאות וכל) בתביעות טיפול כולל( והגנה חקירה הוצאות כל האחריות לגבול בנוסף לשלם

 המכוסה תביעה כל עם בקשר, סביר בלתי באופן יסרב שלא ובתנאי, המבטח בהסכמת שהוצאו

 .הפוליסה במסגרת

 

 מקדמיות והוראות הגדרות

 

 : מאלה אחד כל" המבוטח" המונח משמעות .1

 שיתופית אגודה מגן מכבי; ר"ע מכבי קרן;  רשומה עותומאנית אגודה, בריאות שירותי מכבי .א 

" מגן מכבי"ו" מכבי קרן", "בריאות שירותי מכבי: "להלן( מ"בע מחלות נגד הדדי לביטוח

 בריאות מכבי לקוחות מועדון שפע או/ו מ"בע בלב בית או/ו מ"בע מקיף מכבי או/ו) בהתאמה

 או/ו מ"בע קאר מכבי או/ו מ"בע מכבידנט או/ו מ"בע אחזקה ן.מ.ס או/ו מ"בע חיים ואיכות

 או/ו הקשורות או/ו המסונפות החברות, הבת חברות כל וכן מ"בע אחזקות מכביקבוצת 

"), מכבי קבוצת: "ייקראו להלן( , כפי שיהיו מעת לעתלעיל המפורטים הגופים של תאגידים

 עיסוקם במסגרת, חברות הבת שלה או/ו בע"מ רפואיים מרכזים אסותא של מפורשת בהחרגה

 לפוליסה" רשימה"ב שמצויין כפי השירותים של כספקים או/ו בריאות שירותי ארגון כמפעילי

 עד' ב בפסקה להלן המוגדרים מבוטחים של קבלן או כמעסיק או/ו") השירותים: " להלן(

 ").יחיד מבוטח: " להלן' (ה פסקה

 
 כמבצע עיסוקו במסגרת, מכבי קבוצת ידי על כשכיר יועסק או כשכיר המועסק רופא כל .ב 
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 מכבי קבוצות מטעם או עבור אם בין, המורשה מקצועו בתוקף רפואיים טיפולים או/ו שירותים

 ".הטוב השומרוני מעשה" ביצוע ובמסגרת שלו הפרטית הפרקטיקה במסגרת אם ובין

 
 ידי על העסקתו במסגרת אם בין מכבי קבוצת מטעם או עבור שירותים המעניק, רופא כל .ג 

 צד לבין מכבי קבוצת בין שירות הסכם במסגרת אם ובין, יועץכ או/ו ססיונרכ מכבי קבוצת

 שירותים כמבצעי עיסוקם במסגרת, אדם - כח חברת באמצעות המועסקים רופאים וכן, שלישי

 . מכבי קבוצת מטעם או עבור המורשה מקצועם בתוקף רפואיים טיפולים או/ו

 
 האחריות על או/ו העצמאיים הרופאים פעילות על חל אינו זו פוליסה במסגרת הכיסוי

 קבוצת בשירות הפועלים העצמאיים הרופאים מפעילות הנובעת המתקשר הצד של השילוחית

 .מכבי

 

 או שכיר כעובד המועסק משלימה ברפואה ועוסק לרפואה ר'סטז, רפואי - פארא עובד, רוקח כל .ד

 - כח חברת באמצעות בעקיפין או במישרין, כעצמאי מכבי קבוצת ידי על העסקתו במסגרת

 מטעם או עבור המורשה מקצועו בתחום הנכללים שירותים כמבצע עיסוקו בתוקף, אדם

 .מכבי קבוצת

 

 - הלא הצוות עם הנמנה אחר עובד או/ו דירקטורנושא משרה ו/או  כל, מתלמד או מתנדב כל .ה 

 ";השירותים" מתן במסגרת עיסוק באותו הפועל, מכבי קבוצת של רפואי

 

 חברי ועדת הלסינקי, כפי שיהיו מעת לעת; ו. 

 
קבוצת כל צד ג' אשר הינו מוסד אקדמאי, ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע מחקר קליני יזום על ידי  .ז 

 ;מכבי
 

 .זו לפוליסה בהתאם לשיפוי הזכאי אדם כל של העיזבון של האישיים נציגיו ח.
 
 ":הביטוח תקופת" המונח משמעות .2
 

 המוענק כיסוי של או הפוליסה של מוקדם ביטול של במקרה ואולם" ברשימה" כמצוין התקופה

 של לתוקף היכנסו למועד עד הביטוח תחילת ממועד התקופה רק, יחיד למבוטח הפוליסה במסגרת

 ;הביטול

 ":הביטוח תחילת" המונח משמעות .3
 

 .לפוליסה" רשימה"ב כמצוין, זו לפוליסה בהתאם הכיסוי תחילת מועד
 

 במחדל, במעשה השירותים במתן, מקצועית חובה הפרת כל: כ יפורש" רפואית רשלנות" המונח .4

 .אובדן או לנזק שגרמו במידה, בהשמטה או בטעות

) מרוחק( גורם מאותו או/ו מזו זו הנובעות בזו זו הקשורות רפואיות רשלנויות של סדרה או מספר

 רפואית רשלנות כמקרה:  יחשבו מטופל באותו נזק או מחלה באותה הטיפול במסגרת שבוצעו או

 .אחד
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 הרפואית הרשלנות תחשב הרפואית הרשלנות ביצוע מועד את במדויק לקבוע ניתן שלא במקרה

 עם יחד אשר), הנסיבות או/ו ביצוע-אי, ביצוע( הראשון המקרה אירע שבו ברגע בוצעה כאילו

 .הרפואית הרשלנות את מהווה האחרים המקרים

 שבמהלכם השירותים מתן או הטיפול תחילת מועד ייחשב, כזה מקרה גם לקבוע ניתן שלא במקרה

 .הרפואית הרשלנות ביצוע כמועד, רפואית רשלנות בוצעה כי להניח סביר

 ייחשבו, לעיל כאמור אחד רפואית רשלנות כמקרה שייחשבו רפואיות רשלנויות של סדרה או מספר

 .הראשונה הרפואיות הרשלנות ביצוע במועד בוצעו כאילו

 " :נזק" המונח משמעות .5

וכן פגיעה בשמו הטוב ו/או  התוצאתיים הנזקים כל כולל מוות או חולי, מחלה, נפשי נזק,  גופני נזק 

 .בפרטיות של המטופל או צד שלישי

 " :אבדן" המונח משמעות .6

 שאינו שלישי לצד וכן ברכוש פגיעה או/ו נזק שאינו כלומר, למטופל שנגרם טהור כספי הפסד 

 .המטופל

 " :ברכוש פגיעה" המונח משמעות .7

 בכל פגיעה או אובדן, במקום שלא הנחה, השחתה לרבות, רכוש בכל פגיעה או הפסד או הרס

 השמור מידע כל או/ו כסף שטרות או בנק שטרות, סחירים מסמכים, כסף כגון, סוג מכל מסמך

 .התוצאתיים ההפסדים כל כולל, אחר אלקטרוני באמצעי או במחשב

 .המבוטח ידי על הניתנים", השירותים" את המקבל אדם כל" : מטופל" המונח משמעות .8

 ".תביעה" המונח משמעות 9

 : המכילה שלישי צד של בכתב הודעה כל  9.1 

 רפואית רשלנות טענת בגין לפיצוי דרישה 9.1.1 

 לקבלת בכתב בקשה כולל, כלשהי רפואית רשלנות בגין אחראי מבוטחב לראות כוונה 9.1.2 

 בבקשה הנטען לפי אשר" שירותים"ל המתייחס אחר מידע או/ו הרפואית הרשומה

 ; למטופל אובדן או נזק גרמו

 העלולות נסיבות על - הידועה בכתובתו מבטחל המבוטח שמסר בכתב הודעה כל 9.1.3 

 מידע או/ו רפואי לחומר בכתב בקשות כולל, רפואית רשלנות בגין לתביעה להביא

 ".שירותים"ל המתייחס אחר

 תביעה לכל האחריות גבולותל באשר .10

 רפואיות רשלנויות של סדרה או ממספר או רפואית רשלנות מאותה הנובעות תביעות מספר 10.1 

 כתביעה:  ייחשבו לעיל 4 פיסקה הוראות לפי ויחידה אחת רפואית כרשלנות ייחשבו אשר

 .ויחידה אחת

 נוהלית נוחות של מסיבות - המורכבת -" משותפת תביעה" – לעיל באמור לפגוע בלי -, אולם 10.2

 האנשים כמספר נפרדות כתביעות: ייחשבו, אחד מאדם ליותר נזק עקב בודדות מתביעות -

 .הנטענות רפואיות מהרשלנויות בפועל שנפגעו

 : השנתי המצטבר האחריות גבול .11

 .אחת ביטוח בשנת שקרו לאירועים בקשר זו בפוליסה ששולמו התביעות סך 

 בין, אסון או תאונה, חירום במקרה המבוטח ידי על שניתן טיפול פירושו" הטוב השומרוני מעשה" . 12
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 .לקריאה נענה אם ובין במקרה במקום נכח אם

 פעולה לפי משולם שכרו אשר, רבעוני ואינו, מכבי במסגרת כעצמאי הפועל רופא -פירושו ססיונר .13

 .גלובלי או/ו שעה לפי או/ו

, מכבי של העצמאיים הרופאים לארגון ומשתייך, מכבי במסגרת כעצמאי הפועל רופא - עצמאי רופא . 14

 .רבעוני תחשיב בסיסי על מתוגמלים אלה רופאים

 
 

 חריגים

 : בגין אחריות מכסה אינו זה ביטוח

 . הביטוח תקופת תום לאחר שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעת תביעה כל .1

 .הביטוח תחילת לפני שבוצעה תביעה כל .2

 של מוקדם ביטול של במקרה, הביטוח תקופת לאחר שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעת תביעה כל .3

 ".הכלליים תנאים"ל 8.2 -ו 8.1 בסעיף כאמור, הפוליסה

 במקרה הביטוח תקופת לאחר יחיד מבוטח ידי על שבוצעה רפואית רשלנותמ הנובעת תביעה כל .4

 ".הכלליים תנאים"ל בי 8.2 בסעיף כאמור הפוליסה במסגרת לו שניתן הכיסוי של מוקדם ביטול של

 .קנסות או לדוגמה פיצויים, עונשיים פיצויים, לרכוש נזק .5

 מעבר החורגת כלשהו הסכם או חוזה במסגרת המבוטח עצמו על שנטל מחבות הנובעת תביעה כל   .6

 ובמידה במקרה למעט ,המבוטח של בפעילויותיו המקובלת ובזהירות במיומנות להשתמש לחובתו

 עליו שנטל חבות על יחול לא זה חריג ,ואולם; כזה חוזה בהעדר גם תקפה החבות הייתה שבה

 .חבריה לבין בריאות שירותי מכבי בין סטנדרטי חברות הסכם במסגרת המבוטח

 המהווה כלשהו שירות ממתן נובע או נתרם, נגרם, בעקיפין או במישרין, אשר אובדן על תביעה כל .7

 ;משפטי או/ו פיננסי מסחרי ייעוץ

למעט  המבוטח של פרטית בפרקטיקה שבוצעה רפואית רשלנותמ הנובעת אובדן על תביעה כל .8

 .12כמפורט בסעיף 

, רפואי מוסד מנהל או כדירקטור תפקידו בתוקף המבוטח כנגד שלישי צד שהגיש תביעה כל .9

, ספק הסר למען. משרה נושא או כדירקטור כלשהי חובה מהפרת בלעדי ובאופן במישרין והנובעת

, משרה ונושאי דירקטורים פוליסת ידי על כלל בדרך המכוסה לחבות ורק אך מתייחס זה חריג

 .כלשהי רפואית בפעילות שמקורה כלשהי תביעה על יחול לא מקרה ובשום

 של המבוטח. שלישי צד ביטוח תפוליס במסגרת   המכוסה תביעה כל .10

 לאותם שאירוע מקצוע מחלות או תאונות בגין המבוטח כנגד המבוטח עובדי שיגישו תביעות .11

 תביעה על יחול לא זה חריג אולם; זו מהעסקה וכתוצאה המבוטח ידי על העסקתם במהלך עובדים

, המבוטח ידי על שבוצעה רפואית רשלנותמ כתוצאה לעובד שנגרם אבדןאו  מנזק הנובעת כלשהי

 .המבוטח של מטופל הנו העובד כאשר

 : מ הנובעת תביעה כל .12

 ואולם, מכבי קבוצת מטעם או עבור" השירותים" מתן של למסגרת מחוץ שבוצעה רפואית רשלנות

 :  מ הנובעות תביעות על יחול לא זה חריג

 מכבי בקבוצת לכך שהוסמך מי של הנחייה או בקשה מילוי במסגרת שבוצעה רפואית רשלנותא. 

 .מכבי קבוצת עם נמנה שאינו אחר גוף מטעם או עבור טיפולים או/ו שירותים למתן
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 . מתקדמים קורסים או רענון, בהכשרה השתתפות במסגרת שבוצעה רפואית רשלנותב.  

) ב( 1 בפסקה כאמור, רופא ידי על שבוצעה רפואית רשלנות, לעיל 8 בחריג האמור אף עלג. 

ובתנאי שהינה בתחום  שלו הפרטית הפרקטיקה במסגרת" מקדמיות והוראות הגדרות"ל

אלא אם כן פעל שלא בתחום עיסוקו כאמור, ובלבד קבוצת מכבי עיסוקו במסגרת עבודתו ב

 המכסה אחרת ביטוח פוליסת קיימת שלא בתנאיו, קבוצת מכבישקיבל אישור מראש ובכתב מ

 .הרלבנטית התביעה בגין האחריות את

 מטעם או עבור וטיפולים שירותים מתן במסגרת שבוצעה רפואית רשלנות, ספק הסר למען

 : הפרטית הפרקטיקה במסגרת בוצעה כאילו, מקרה בשום, תחשב לא להלן הגורמים

 ; כלשהי אחרת חולים קופת -  

 ניתוחים המבצע אחר מוסד או מרפאהו/או  ממשלתיים ו/או בתי חולים עירוניים חולים בית -

 או/ו;  כלשהם

מסוג אולטרסאונד  כל אדם או גוף או מכון או מרפאה או כל גורם אחר המבצע בדיקות הדמייה -

 מילדותי (למעט אם בוצעה הבדיקה במכון או במרפאה בבעלותו של הרופא)

 ביחס הרלבנטי המבוטח של המקצועית אחריותו את המכסה ביטוח שרכש אדם או גוף כל -

 מטעם או עבור וטיפולים שירותים מתן במסגרת שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעות לתביעות

 .אדם אותו או גוף אותו

 שנערכה הפוליסה במסגרת המבוטח רופא כל ידי על שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעת תביעה כל .13

 מרכזים אסותא של בפוליסה שמכוסה או; מכבי חולים קופת של העצמאיים הרופאים ארגון עבור

 .וחברות הבת שלה מ"בע רפואיים

 
 פי על הפועלות בארצות או בקנדה או ב"בארה שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעת תביעה כל .14

 .חוקיהן
 

 לישראל מחוץ השוהה מבוטח ידי על לישראל מחוץ שבוצעה רפואית מרשלנות הנובעת תביעה כל

 .בקביעות ל"בחו העובד או חודש 12 של רצופה תקופה במשך

 
 : מ נובעת או ידי על שנגרמה חבות .15

 אם ובין מלחמה מצב על הוכרז אם בין( איבה פעולות, זר אויב של פעולה, פלישה, מלחמה 15.1 

. בכוח שנתפס שלטון או צבאי שלטון, התקוממות, הפיכה, מרידה, אזרחים מלחמת), לאו

 שהוא סוג מכל רפואיות לפעולות ביחס יחול לא זה שחריג בזאת מוסכם, ספק הסר למען

 או, מכבי קבוצת של אחרים חצרים או מרפאה, חולים - בית בכל המבוטח ידי על המבוצעות

 .המבוטח של הפרטית בפרקטיקה

, כלשהם גרעינית פסולת או גרעיני מדלק אקטיביים - רדיו מוחמרים זיהום או קרינה, יינון 15.2 

 מסוכנות תכונות או ורעילים אקטיביים רדיו נפץ מחומרי או גרעיני דלק בבעירת שמקורם

 .כלשהם גרעיניים מרכיבים או, גרעיניים נפץ חומרי של, אחרות

 להשתמש המבוטח עשוי שבהן, רפואיות לפעילויות ביחס יחול לא זה שחריג בזאת מוצהר

 .תפקידו בתוקף ל"מהנ אחד בכל

 י"ע היזומים קליניים ניסוייםתכשיר, תרופה או מכשיר אשר נבחנים במסגרת ב שמקורן תביעות .16

של מי  ברשלנות רפואיתלמען הסר ספק, חריג זה לא יחול על תביעות שמקורן  .חיצוני יזם
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 בקשר עם ביצוע הניסוי הקליני כאמור. מבוטחיםמה

 .אדמה או מים, אויר בזיהום שמקורן תביעות .17

 .אסבסט המכילים לחומרים או לאזבסט הקשורות או נגרמו,  שנבעו נזקים או נזק בגין תביעות .18

 לחוק' ה לסימן בהתאם מין עבירת כל,  רק לא אך לרבות, מגונה ממעשה הנובעת התביע כל .19

 על להגן המבטח של חובתו על להשפיע כדי זה בחריג באמור אין, זאת עם. 1977 - ז"התשל העונשין

 י"עפ מכוסה אינה שהתביעה או סביר באופן להגנה ניתנת אינה כאמור תביעה אם אלא, כזו תביעה

 .אחרות מסיבות הפוליסה

 שירותים למתן בעקיפין או במישרין, הקשורה או/ו הנובעת רפואית רשלנות עם בקשר תביעה כל .20

 בחריג באמור אין, זאת עם. סמים או משכרים משקאות השפעת תחת שניתנו טיפול או מקצועיים

 ניתנת אינה כאמור תביעה אם אלא, כזו תביעה על להגן מבטחה של חובתו על להשפיע כדי זה

 .אחרות מסיבות הפוליסה י"עפ מכוסה אינה תביעהשה או סביר באופן להגנה

 
 כלליים תנאים

 
 ,הפוליסה בגין למבטח לשלם המתקשר הצד שעל המגיעים האחרים הסכומים וכל הפרמיה .1

 .למבטח המבוטח בין שהוסכמו במועדים ישולמו
 

 .חריגים אירועים/  תביעות על הודעה .2

 תביעות על הודעה 2.1 

 בכתב מיידית הודעה ישלח המבטח, המתקשר צדמה שלא תביעה או/ו הודעה ותתקבל במידה

 והוראות הגדרות"ל 9.1 בסעיף כאמור נסיבות או בכתב הודעה כל קבלת על, המתקשר לצד

, הליך, צו, מכתב, דרישה, התביעה של העתקים המתקשר לצד מיידית ויעביר" מקדמיות

 לנסיבות ובאשר משפט או תביעה עם בקשר המבטח שקיבל אחרים מסמכים או/ו זימון, הודעה

 .למבטח הידוע ככל שלה מלאה תרשומת, לתביעה ל"הנ בהגדרה כאמור

 העתקי את ולצרף אצלו שנתקבלה תביעה כל על למבטח לדווח מתחייב המתקשר הצד 2.2 

אי מסירת הודעה בשל טעות ו/או השמטה מקרית  .אליהם הקשורים והמסמכים התביעות

 לא תהווה בסיס לאי כיסוי ביטוחי.

, המטופל אודות אחר מידע או הרפואית הרשומה ולקבלת לבקשות ביחס כי בזאת מובהר

 9.1.2 בסעיף כמוגדר תביעה המהוות בקשות על רק יחולו לעיל 2.2 -ו. 2.1 שסעיפים הרי

 ".מקדמיות והוראות הגדרות"ל

 חריגים אירועים על הודעות 2.3 

 או כלשהו צפוי לא נזק להתרחשות בסמוך למבטח הודעה ימסור המתקשר הצד 2.3.1 

 ").חריג אירוע: " להלן" (השירותים" מתן עם בקשר או/ו במהלך  אובדן

 : כגון החריג אירועה אודות על מלאים פרטים לכלול ההודעה על, האפשר במידת 

 החריג האירוע התרחש שבהן הנסיבות ומהן היכן, מתי, כיצד - 

 שמו וכן נפטר או שניזוק אדם כל של ומקצועו המשפחתי מצבו, כתובתו, שמו -

 ,וכן לאירוע עד כל של וכתובתו

 .האפשריות ותוצאותיו הנזק סוג - 

 שדווח חריג אירוע כל עלבסמוך להתרחשות  למבטח לדווח תחייבמ המתקשר הצד 2.3.2 
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 .אליו

 ישירות המדווח חריג אירוע כל על המתקשר לצדבסמוך להתרחשות  ידווח המדווח .2.3.3 

 .אליו

 על שייקבעו לנהלים בהתאם" חריגים אירועים" על וישיב יטפל יחקור המתקשר הצד 2.3.4 

 באירועים הטיפול" שכותרות במסמך הכלולים העקרונות בסיס על לעת מעת ידו

 .מהפוליסה נפרד בלתי חלק והמהווה ב"הרצ" חריגים

, ד"עו באמצעות הוגשו שלא תלונות גם יכלול" חריגים אירועים" המונח, זה לצורך

 לתלונה התגובה, קשים פגמים או קשה לנזק הקשורה תלונה של מקרה בכל ואולם

 או משמעותי לעיכוב יגרום לא כזה תיאום עוד כל וזאת המבטח עם בתיאום תהיה

 .לתלונה במענה מיותר

 אירוע"ב הטיפול או/ו החקירה של לתוצאות באשר המבטח את יעדכן המתקשר הצד 2.3.5 

 המענה מן העתקים יעביר וכן, לפעם מפעם הצדדים בין שיוסכם כפי באופן" חריג

 .לתלונות

 :המבוטח עת בכל .3

. השתמשו שבו והציוד שבוצעו והשירותים הטיפולים כל את מכביב למקובל בהתאם יתעד 3.1 

 בתביעות הטיפול לשם, טעמו נציגים של או המבטח של לשימושים נגיש יהיה התיעוד העתק

 .בלבד

 ביצוע ממועד לפחות שנים) 7( שבע של לתקופה לעיל האמורות הרשומות של תיעוד ישמור 3.2

 מיום הפחות לכל שנים) 7( שבע של לתקופה - קטין של ובמקרה, הטיפולים או השירותים

 .לבגרות קטין אותו של הגעתו

 באופי מהותי שינוי כל על האפשר ככל מוקדם המתקשר הצד יודיע הביטוח תקופת במשך .4

 .הסיכון על מהותית להשפיע העשוי" שירותים"ה

 בתביעות טיפול .5

 או ההגנה את המבוטח בשם ולנהל לידיו לקחתו האחריות שאלת את לבדוק מתחייב המבטח

 לה קיים אם בין - דין עורכי באמצעות אחר באופן או המשפט לבתי שהוגשה תביעה כל של ההסדר

, הצעה, הודעה כל תימסר לא. ולטובתו המבוטח של בשמו לתבוע או/ו - לאו אם ובין ביסוס

 .המבטח הסכמת ללא מטעמו או המבוטח ידי על פיצוי או תשלום, הבטחה

 - הבטוח בתקופת שמקורן עילות בגין יחידים למבוטחים משפטיים שירותים מעניקה הפוליסה

 .לפוליסה' א בנספח כמפורט

 דעת חוות, הגנה כתבי כגון התיק לניהול הרלבנטי מידע כל העתק, אמת בזמן, יקבל המתקשר הצד

 כן כמו'; וכו פשרה הצעת, בתיק הטיפול המשך על המשפיעים בתיק דיונים פרוטוקולים, מומחים

 ישנן אם, הערות להעיר מנת על מומחים דעת חוות של טיוטה כל גם מראש יקבל רהמתקש הצד

 מהותיים מסמכים גם, כלשהי מיוחדת בעיה של במקרהלבקשתו או  וכן, המשפט לבית הגשתן לפני

 תביעות פורום יקיים המבטח, המבוטח נגד שהוגשו תביעות הערכת לצורך. אליה הקשורים אחרים

 הצדדים שני על המקובלים רפואיים ומומחים מכבי קבוצת ,המבטח מנציגי ויורכב בפיקוחו שיהיה

 הנוגעות שאלות וכי; הרזרבה והערכת התביעות למצב בנוגע מידע לכל גישה להם תתאפשר אשר

 בגין המבוטח של לאחריותו ביחס לשאלות מוגבל לא אך כולל - המבוטח נגד שהוגשו לתביעות
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 הטיפול למדיניות ביחס שאלות או/ו האפשרית האחריות היקף הערכת, הרלבנטית התביעה

 התביעות בפורום יידונו - לרבות קבלת/דחיה פשרה, חלוקת אחריות עם גורמים נוספים בתביעות

 יהיו לא אשר המבטח של מומחים וכי ;המתקשר הצד ידי על שימונו נציגים בהשתתפות האמור

 בעמדת יתחשב המבטח; הרלבנטי התביעות פורום בדיוני ישתתפו לא המתקשר הצד על מקובלים

 .המבטח ידי על תביעות לניהול הנוגע עניין בכל המתקשר הצד

 :המבוטח 

 או חתומות הצהרות, מסמך, מידע, רשומה כל המוסמכים לנציגיו או למבטח ימסור -  

 את לצמצם או/ו המבטחים אחריות את לוודא מנת על המבטח שידרוש כפי תצהירים

 .לפוליסה בהתאם היקפה

 על המוסכם באופן ייעשה תלונה ללא חריגים אירועים על דווח, לעיל האמור אף על   - 

 .לפעם מפעם, הצדדים

    או המבטח את יסמיך הצורך ובעת יכולתו כמיטב המוסמכים לנציגיו או למבטח יסייע    - 

 שאינם אחר מידע או מסמך וכל האמורות הרשומות את לקבל המוסמכים נציגיו את

 ; המבוטח של ברשותו

 או הסדר, בחקירה יכולתו כמיטב המוסמכים נציגים עם או המבטח עם פעולה ישתף   - 

 דרישת לפי אישורים - הצורך ובמידת - סביר סיוע כל ויגיש משפטית תביעה של הגנה

 ; המוסמכים נציגיו או המבטח

או  ישירה אחריות בעלי משפטי גוף או אדם כל נגד זכות כל באכיפת למבטח יסייע   - 

 .המבוטח נגד שהוגשה תביעה בגין שילוחית

 
 תביעות הסדרי .6
 
 מוסמך יהיה אשר, המתקשר הצד נציג עם במשותף יידון מסמך פי על תביעות של הסדר כל 6.1 

 .לאשרן

שלא בתום לב/שאינה סבירה  התנגדות עקב ייכשל המבטח דרישת פי על תביעה והסדר היה

 ועלויות ריבית קרן בגין הכרוכות הנוספות בהוצאות יישא לא המבטח אזי המבוטחמצד 

 .התנגדות אותה מועד לאחר הנובעות

 מקבוצת למי או, המתקשר לצד לשלם עת בכל רשאי המבטח, לעיל כמוזכר תביעה עם בקשר 6.2 

 ששולם סכום כל ניכוי לאחר( הרלבנטי האחריות גבול את, המתקשר הצד הוראות לפי מכבי

 יוותר מכן לאחר ומייד, תביעה אותה את ליישב ניתן שבו מכך הנמוך סכום כל או) פיצוי כבר

 .לכך בקשר חבות כל עליו תחול ולא תביעות באותן השליטה על מבטחה

 תהא, לפוליסה בהתאם החל האחריות מגבול החורג תביעה לסילוק תשלום של במקרה 6.3 

 כיחס, בפועל שחלו והעלויות להוצאות יחסי בשיעור וההוצאות העלויות בגין המבטח חבות

 נגד התביעה לסילוק ששולם הכולל הסכום לבין לפוליסה בהתאם האחריות גבול שבין

 .המבוטח
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 בסיכון שינוי .7

 על החלים הדרישות ואו/ו סטנדרטים, בחוקים או השירותים באופי שינוי של מקרה בכל 7.1 

 המבטח יציע, הסיכון את מהותי באופן להחמיר עלול או המחמיר, המבטח פעילויות ביצוע

 בתנאי שינוי או/ו נוספת פרמיה תמורת המוחמר הסיכון לכיסוי הצעה מתקשר לצד

 .הפוליסה

 8.2.3 וסעיף הביטול להוראות 8.1.3 לסעיף בהתאם הפוליסה את לבטל רשאי יהיה המבטח 7.2 

 : הבאים המצטברים התנאים בהתקיים הביטול לנוהלי

 60 תוך לפוליסה נוספים תנאים או/ו נוספת לפרמיה ביחס להסכמה הגיעו לא הצדדים 7.2.1 

 .המבטח מהודעת יום

 את מהכיסוי להחריג יהיה שניתן באופן, להגדרה ניתנת אינה בסיכון ההחמרה  7.2.2 

 מכוסה שהיה כפי מהסיכון ההחמרה את לבודד ניתן ולא, מההחמרה הנובעים הנזקים

 .השינוי לפני בפוליסה

 בתנאי שינוי או/ו נוספת פרמיה על להסכמה יגיעו הצדדים אם אלא כי ומוסכם מובן 7.3 

 של ההחמרה תחילת ממועד מהכיסוי יוחרגו המוחמר בסיכון שמקורם נזקים אזי, הפוליסה

 .הסיכון

 

 ביטול הוראות .8

 :הבאים במקרים אלא לביטול ניתנים אינם פיה על הניתן הכיסוי או זו פוליסה 8.1 

 בתוך למבטח המתקשר הצד מן המגיעים אחרים סכומים כל או הפרמיה תשלום אי 8.1.1 

 .המוסכמים התשלום מועדי לאחר יום 60

" מקדמיות והוראות הגדרות"ל' ה עד' ב 1 בסעיף כמוגדר מבוטח של מוכח ניסיון 8.1.2 

 .המבטח את לרמות") יחיד מבוטח: "להלן(

 הגיעו לא אליה ביחס אשר לעיל. 7.1 בסעיף כמפורט בסיכון מהותית החמרה כל 8.1.3 

 את להגדיר אפשרות ואין, נוספים תנאים או/ו נוספת פרמיה על להסכמה הצדדים

 .לעיל 7.2 בסעיף כאמור ולהחריגו המוחמר הסיכון

 .מראש יום) 60( וששים בכתב המתקשר צדה בהודעת 8.1.4 

 

 ביטול נוהלי 8.2 

 את לבטל רשאי יהיה המבטח, לעיל 8.1.1 בסעיף כאמור התשלום מועדי פקיעת לאחר 8.2.1 

 בכתובתו המתקשר לצד יום 30 של ובכתב מראש הודעה משלוח לאחר הפוליסה

 לא המבוטח מן המגיע שהסכום במקרה רק לתוקף ייכנס הביטול. ידועה האחרונה

 .בכתב ההודעה ממתן יום 30 בתוך המבטח אצל יתקבל

 המבטח יהא, לעיל 8.1.2 בסעיף כאמור, המבטח את להונות מוכח ניסיון של במקרה 8.2.2 

 מתן ידי על, מיידית יחיד למבוטח הפוליסה פי על המוענק הכיסוי את רק לבטל רשאי

. האחרונה הידועה בכתובתו, העניין לפי יחיד למבוטח או מתקשר לצד בכתב הודעה

 על יחול הביטול, יחיד מבוטח מצד המבטח את להונות מוכח ניסיון של המקרים בכל

 גם כך על הודעה תינתן כזה במקרה. להונות שניסה היחיד למבוטח המוענק הכיסוי
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 . המתקשר לצד

 הכיסוי את או הפוליסה את לבטל רשאי המבטח, לעיל 8.1.3 בסעיף האמור במקרה 8.2.3 

 מראש יום) 60( שישים בכתב הודעה משלוח ידי על, יחיד למבוטח במסגרתה הניתן

 לצד והעתק האחרונה הידועה בכתובתו יחיד למבוטח - עניין לפי - או המתקשר לצד

 .המתקשר

 ידי על, לעיל 8.1.4 בסעיף כאמור, עת בכל זו פוליסה לבטל רשאי המתקשר הצד 8.2.4 

 כמפורט הידועה לכתובתו מבטחל רשום בדואר בכתב מוקדמת הודעה משלוח

 הודעת שליחת לאחר יום) 60( ששים בתום לתוקף ייכנס הפוליסה ביטול". רשימה"ב

 הודעה הוכחת תהיה לעיל כאמור זו הודעה של רשום בדואר משלוח.  כאמור הביטול

 .מספקת

 

 הביטול תוצאות 8.3 

 בפסקאות לאמור בהתאם שנמסרה ביטול הודעת כל של לתוקף הכניסה במועד 8.3.1 

 כלפי המבטח של שהיא חבות כל לאלתר תיפסק, לעיל 8.2.4-ו 8.2.3,  8.2.2,8.2.1

 : להוציא, בוטל בגינם הכיסוי אשר מבוטחים כלפי העניין לפי או, המבוטחים

 הביטוח תקופת במהלך המבוטח ידי על דווחו אשר תביעות או תביעה לכל ביחס 

 אבדן מקרה לכל ביחס וכן הביטול במועד הסדר לכלל הובאו טרם ואשר, הרלוונטית

 המתקשר הצד לידיעת עדיין הובאו לא ואולם הביטול מועד טרם אירעו אשר נזק או

 הצד של חבותו להתקיים תמשיך, תשלום-מאי כתוצאה ביטול של במקרה 8.3.2 

 שתחושב, לשנה הקודמת השוטפת הפרמיה של יחסי חלק למבטח לשלם המתקשר

 .הביטול הודעת תוקף למועד עד יומי בסיס על

 הפרמיה חלק את רק המבטח לעצמו ישמור, אחרת סיבה מכל ביטול של במקרה 8.3.3 

 .יומי בסיס על בחישוב) earned premium( שהרוויח
 

 שיפוט ותחום גיאוגרפיים גבולות .9 

 מתוך, שהוגשה התביעה על החלים והחוק השיפוט תחום י"עפ ותפצה, כולו בעולם חלה זו פוליסה

 הברית ארצות של והדין השיפוט בתחום שהוגשו תביעות עבור ישולם לא פיצוי ששום מפורשת הבנה

 .קנדה של או/ו ב"ארה של הדין חל עליהן תביעות ועבור וקנדה
 לכל וביחס, השנה ימות כל במשך ביממה שעות 24 יחול הכיסוי כי בזאת ומוסכם מובן, ספק הסר למען

 רשלנות בגין כיסוי אולם, חוקיהן חלים בהן ומדינות קנדה, ב"ארה למעט העולם רחבי בכל המבוטחים

 ובשום זמנית עובד או השוהה מבוטחל ביחס ורק אך יחול, ישראל לגבולות מחוץ שבוצעה רפואית

 שהמבוטח מאז עוקבים חודשים 12 לאחר שבוצעה רפואית רשלנות של במקרה בתוקף יהיה לא מקרה

 .ישראל את עזב
 

 הביטוח בחוזה השיפוט .10

 א"תשמ הביטוח חוזה חוק להוראות ובפרט, שלה השיפוט ולתחום הישראלי לחוק כפופה זו פוליסה

1981. 
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 הבנה כל על הגובר זה ביטוח מחוזה נפרד בלתי חלק יהוו לפוליסה' א ונספח" הרשימה“, זו פוליסה

 .הצדדים בין שהושגה אחרת

 

 מיוחדים תנאים
 
 צולבת אחריות .1

 הוצאה, וחריגיה תנאיה על, זו פוליסה כאילו המבוטח מיחידי אחד כל על בנפרד תחול זו פוליסה 

 כל על לפצותו המבטח של אחריותו. האחרים מבוטחים של מקיומם בנפרד שמו על ורק אך

 .לפוליסה" רשימה"ב המצוין האחריות גבול על תעלה לא קולקטיבי באופן המבוטחים

 

 הפוליסה בתנאי עמידה - אי .2

 המבטח של ההתחייבות מתוקף תפחית ולא תגרע לא הפוליסה בתנאי המבוטח של עמידה אי 2.1 

 : הבאים לתנאים בכפוף, זו פוליסה פי על אחר מבוטח כל לפצות

 
 של השבה, הפוליסה תנאי את שהפרו, מהגוף או האמור מהאדם לדרוש רשאי יהיה המבטח .א

 .אחר למבוטח ששולם הפיצוי סכום

 לבצע ומתחייבים מסכימים המבוטח את המהווים האחרים הגופים או האחרים האנשים כל .ב

 המוזכר מבוטחמה ההחזר בקבלת לסייע כדי לדרוש עשוי שהמבוטח הסבירות הפעולות כל את

 .לעיל

 4,3,2 בסעיפים ות/המפורטת יות/התחייבות של באיחור מילוי או מילוי אי כי בזאת מוסכם 2.2 

. הפוליסה בתנאי עמידה לאי ייחשב לא, מקרית השמטה או" כלליים התנאים" של 5 או/ו

 לא, חלוט דין פסק בינתיים ניתן לגביה אשר תביעה על לדווח המבוטח של השמטה, ואולם

, אא"כ מדובר בטעות בתום לב של המבוטח או שלא היתה מקרית להשמטה מקרה בשום תחשב

בכל מקרה, הדבר לא יפגע בחובתו של המבטח לממן את הייצוג המשפטי לשם  .בידיעת המבוטח

 .ביטול פסק הדין או הגשת ערעור

 

 ויתור על זכות שיבוב .3

על מוותר  המבטח כי בזאת ומוסכם מובן, לעיל 2.2-ו 2.1פים בסעי המוזכרות בהוראות לפגוע מבלי

ו/או חברות או גופים  מבוטחה בשליטתאדם ו/או גוף הנמצא אחר ו/או  מבוטחנגד כל כלשיבוב  וזכות

 שלו/או כל אדם בשרותו  מבוטחעובדי הו/או  מבוטחבינו לבין הו/או שקיימת שותפות  קבוצת מכבימ

ו/או חברי דירקטוריון ו/או חברי מועצה  מבוטחנושאי משרה של ה חברי ההנהלה לרבות ו/או מבוטחה

אשר לפי תנאי  גופיםו/או  מבוטחו/או חבר משפחה של ה מבוטחה י"רכוש המוחזק עו/או בעלים של 

ויתר או התחייב  מבוטחאו גוף שה אדםכלפיהם זכות שיבוב ו/או כל  מבוטחההתקשרות עימם אין ל

. הויתור ספקים וקבלני משנה, לרבות כלפיו(לפני קרות מקרה הביטוח) על זכות שיבוב  בכתב לוותר

 .זדוןבאדם שגרם לנזק כלפי לא יחול כאמור 

 
 
 סיכונים ניהול .4

 ניהול פורום פעילות יקיים לכך ובקשר סיכונים ניהול בנושא המתקשר הצד עם פעולה ישתף המבטח
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 כל דעת על שיתקבלו רפואיים מומחים ושל מכבי קבוצת, המבטח של מנציגים המורכב סיכונים

 בתום פעולה ישתפו הפורום חברי כל. כנדרש תקופתיות פגישות יקיים סיכונים לניהול הפורום. הצדדים

 .בישראל הבריאות ובמערכת מכבי קבוצת בתוך סיכונים ניהול מטרות לקידום לב

 

 'א נספח

 ם י י ט פ ש מ  ם י ת ו ר י ש

 
יחידים  לרשות להעמיד מתחייב המבטח, בפוליסה המיוחדים לתנאים 7 בסעיף לאמור בהתאם .1

: להלן" (מקדמיות והוראות הגדרות" לפרק' ד1-ו ג'1, 'ב1 בסעיפים המפורטים המבוטחים

 לה המשפטית להגנה מעבר, נוספים משפטית הגנה שירותי - האמור בסעיף כמוזכר") המטפלים"

, הבאים לתנאים בכפוף, הבאים בעניינים ביממה שעות 24, הפוליסה י"עפ כמבוטחים זכאים הם

 : הבאים ובאופן במידה

 
 משמעתיים עניינים  1.1 

 קבוצת בתוך שלא מקצועיות חקירה וועדות בדיקה בוועדות משפטית הכוונה 1.1.1 

 .מטעמה או מכבי

 
 שלא הרופאים פקודת פי -על משמעתיים בהליכים משפטית והגנה משפטי סיוע 1.1.2 

 .מטעמה או ימכב קבוצת בתוך
 
 פליליים עניינים 1.2 

 מחוץ כלשהי רשות של חקירה ובכל משטרתיות בחקירות ויעוץ משפטי סיוע 1.2.1 

 . תפקידו את מיל הרופא בו לאופן בנוגע מכבי לקבוצת

 

 הקשורים המדינה רשויות ידי על שהוגשו פליליים בהליכים וייצוג משפטי ייעוץ 1.2.1 

 .מוות סיבות לחקירת בהליכים כולל, המטפלים של לעיסוקם

 

 מוניטין על הגנה 1.3 

 נגד שיוגשו פליליות או אזרחיות בתביעות המשפט בבתי וייצוג משפטי סיוע 1.3.1 

 או/ו הרע לשון איסור בחוק מקורן ואשר מקצועי מעיסוק הנובעות המטפלים

 .הפרטיות הגנת חוק

 בישראל הרפואית ההסתדרות לבקשת שנפתחו בהליכים וייצוג משפטי סיוע 1.3.2 

 .הטוב שמו על הגן למען בודד מטפל ידי על המבטח ובהסכמת

 

 כללי 1.4 1.4

 בערעורים ייצוג יינתן לא, זאת עם יחד. הערכאות בכל להגנה זכאי יהיה המטפל 1.4.1  

 להצלחה סיכוי שאין יעריך המטפל ד"עוה בהם המטפל להגיש יבקש אותם

 .בערעור
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 הכיסוי תקופת .2

 סכסוכים או/ו הליכים או/ו התביעות עם בקשר למטפל יינתנו לעיל 1 בפסקה המפורטים השירותים

 .הביטוח בתקופת לראשונה שאירוע) ים( באירוע שמקורם

 

 כפי המבטח המשפטיים היועצים ידי על למטפל יינתנו לעיל 1 בפסקה המצוינים השירותים .3

 .לעת מעת שיבחרו

 

 בהוצאות ישתתפו המבטחים, משלו משפטיים ביועצים שימוש לעשות יבחר שהמטפל במקרה

 .הבלעדי דעתם שיקול פי-על שלו המשפטיות
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 ב' נספח
    הסכם 

 
 

 2013שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ______ 
 

 מכבי שירותי בריאות    ב י ן
 227/99 תאגודה עותומאני    
 , היכל הסיטי ,  תל אביב27מרחוב המרד     
 " ריאותב  מכבי שירותי" או "מכבי" -אשר תיקרא להלן     
        

 מצד אחד
 
 

 חברה לביטוח בע"מ_________     ל ב י ן
 ________ ח.פ.      
 ____________מרחוב      
 ")המבטחת" או "הזוכה"  -אשר יקרא להלן      
 

 מצד שני
 

מכבי שירותי  - מקצועית רפואיתאחריות "לביטוח  ,133/2012ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו   הואיל:
של הפוליסה  "מקדמיות והוראות הגדרות"ל 1 בסעיףוקבוצת מכבי כהגדרתה מכבי ", לכיסוי בריאות

 מתנדבים, משלימה רפואה עובדי, רוקחים, רפואי הפארא הצוות, הרופאים כל וכן ;(נספח א')
 1 סעיף באותו כמוזכרהכל , מכבי קבוצת של רפואי הלא בצוות וחברים דירקטורים, ומתלמדים

אשר העתק "), הביטוח"-" והמבוטחים(להלן בהתאמה כולם יחדיו "" מקדמיות והוראות הגדרות"ל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  ממנו להסכם זה,כנספח א' ממנו  על נספחיו מצורף 

  
למכרז, ואשר  נספח ג'כ"), אשר העתק ממנה מצורף ההצעה":  ׁ(להלן הגישה הצעתה לביטוח והזוכה  והואיל:

 מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
  

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל:
 

את השירותים ולהסדיר את היחסים  למכבי ולקבוצת מכבי והזוכה הסכימה להעניק ולספק והואיל:
 בהתאם לתנאים המפורטים  בהסכם זה ובכל נספחיו ;  ביניהן המשפטיים

 
 

 לפיכך הוצהר , הותנה  והוסכם  בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 כללי .1
 חלק בלתי נפרד מהוויםעל ההצהרות הכלולות בו, וכן  הנספחים להסכם,  ,זה המבוא להסכם .1.1

 מההסכם  וייקראו ביחד עמו .

 לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.רוש יסעיפי ההסכם  כדי לשמש פ כותרותאין ב .1.2

שירותי בריאות אשר המבטחת תבטח באמצעותו את מכבי קרי: הפוליסה,  הביטוח חוזה .1.3
 כחלק בלתי נפרד מהסכם המסגרת.  ,1.2.2013אשר תכנס לתוקף ביום  ,והמבוטחים

בתאום ובכפוף  אושר מינויוי ,לטיפול שוטף בפוליסה מי מטעמהבמידה והמבטחת תמנה  .1.4
 . נוספותעלויות למכבי  שיוספומבלי  ,להסכמת מכבי בכתב ומראש

שנוסחה על  כפוליסהיחשבו  ,המבטחת והתנאים הנלווים אליהחברת הביטוח וציא תהפוליסה ש .1.5
 .ועניין דברלכל  היד

  "מכבי שירותי בריאות".בפוליסה יהא המבוטח  שםמובהר, כי  .1.6

בשם המבוטח לא יפגע  והנכלליםאחד מהגופים המבוטחים  יקיום תנאי כלשהו ע" אי .1.7
 ים האחרים.של המבוטח יהםבזכויות
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 הגדרות .2
 זה יהיו למונחים המוגדרים  להלן הפרוש שבצדם,  אלא  אם הכתוב מחייב פרוש אחר:בהסכם  
 הסכם זה,  על נספחיו.  – ההסכם ""
    למכרז . נספח ג'   -ההצעה האמורה   -  ההצעה""
והמבוטחים אשר תכנס לתוקף  את מכבי ובאמצעותהמבטחת תבטח אשר  הביטוח חוזה - "הפוליסה"

 כחלק בלתי נפרד מהסכם המסגרת.  א'כנספח ותצורף להסכם זה  1.2.2013 ביום
 

 אנשי קשר  .3
הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  תלהיות המנהל_________ מכבי ממנה בזה את .3.1

 זה.

 הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. תלהיות נציג__________ הזוכה ממנה בזה את  .3.2
 
 

 תקופת  ההתקשרות   .4
 

 :(להלן 1.2.2013") שתחילתה ביום ם____שני"(שנים  ______ הסכם זה הינו לתקופה של .4.1
 ). "תקופת ההתקשרות"

  .הוראות הסכם זה במלואן על תקופת ההסכם המוארכת תחולנה כל .4.2

 מי מטעמהלעיל, במקרה בו יתברר למכבי כי המבטחת ו/או   4.2-ו 4.1פים בסעי–על אף האמור  .4.3
 מהסכם נפרד בלתי חלק המהווים, 'ה בנספחאינם פועלים בהתאם לנהלי העבודה המפורטים 

תהא רשאית מכבי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, להודיע  ,זה התקשרות
) חודשים שישה( 6כם זה וזאת בהודעה מוקדמת של על רצונה בסיום הס ולמי מטעמהלמבטחת 

). במקרה זה תחושב הפרמיה השנתית "תקופת ההודעה המוקדמת" מראש ובכתב (להלן:
 תקופת הביטוח שחלה בפועל.   היחסית אשר לה זכאית המבטחת בגין

והמבטחת ההסכם בתום תקופת ההודעה המוקדמת יסתיים  – 4.3ניתנה הודעה כאמור בסעיף  .4.4
לתקופת הביטוח שנותרה עד  תשיב למכבי את יתרת הכספים ששולמו ביתר כפרמיה באופן יחסי

 לתום תקופת ההודעה המוקדמת בניכוי החלק היחסי שנצבר בקרן במועד זה. 

 .בה הנקובים הביטול לתנאי בהתאם הפוליסה את לבטל ניתן .4.5

לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק  4.5עד  4.1סעיפים ב באמור אין .4.6
"חוק  :(להלן 1981 -"א התשמולחוק חוזה ביטוח  1970 -החוזים (תרופות בשל הפרה) תשל"א 

 ).חוזה ביטוח"

 לביטול זכות תעמוד לא למבטחת כי ,בהסכם יסודי וכתנאי מפורשות מודגש לעיל האמור אף על .4.7
 .ביטוח חוזה לחוק 21 וסעיף(א)  18 סעיף(א);  7 בסעיף כאמור הפוליסה

 

 לעניין  הביטוח   התחייבויות והצהרות הזוכה .5

 מבלי לגרוע מהוראות הפוליסה ו/או הוראות הסכם זה המבטחת מצהירה ומתחייבת כדלקמן: .5.1

 על השקיבל  הרלוונטיים להתחייבויות הנתוניםאת כל  ההסכם, היא בדקהכי לפני כריתת  .5.2
מידע ונתונים שנמסרו לה ו/או שהוצגו בפניה ע"י מכבי לרבות, אך לא מוגבל, ה, כולל עצמ

, לנתונים אקטואריים, פיננסים, ניסיון תביעות, אופן ושיטת ניהול התביעות וניהול הסיכונים
  בקשר לכך. העל כל טענה שיכולה היתה להיות ל והמבטחת מוותרת

ו/או המבוטח   בשליטת כל אדם ו/או גוף הנמצאנגד כלשיבוב  העל זכותכי היא  מתחייבת לוותר  .5.3
ו/או בינו לבין המבוטח חברות או גופים מקבוצת "מכבי שרותי בריאות" ו/או שקיימת שותפות 

חברי ההנהלה של המבוטח ו/או חברי המבוטח ו/או  שלעובדי המבוטח ו/או כל אדם בשרותו 
אשר לפי תנאי ההתקשרות  גופים ו/אוהמבוטח  ירכוש המוחזק ע"דירקטוריון ו/או בעלים של 

 או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר אדםשיבוב ו/או כל  עימם אין למבוטח כלפיהם זכות 
. הויתור ספקים וקבלני משנה, לרבות כלפיו(לפני קרות מקרה הביטוח) על זכות שיבוב  בכתב

 .זדוןבאדם שגרם לנזק כלפי לא יחול כאמור 

לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח כי היה והמבוטח התחייב  .5.4
אחר כלשהו, לרבות ביטוח אחר הנערך על ידי הרופאים או מי מטעמם, אזי תחשב פוליסת 
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הביטוח כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטחת מוותרת על כל  דרישה או טענה בדבר שיתוף 
 הביטוח האחר כאמור.

לא יפגע  בשם המבוטח והנכלליםאחד מהגופים המבוטחים  יקיום תנאי כלשהו ע" איכי  .5.5
 ים האחרים.של המבוטח יהםבזכויות

תעלה כל טענה של  לאוכן קיום תנאי ערובה כלשהם  קיוםב ביטוחי כיסוי מתן כי היא לא תתנה .5.6
 ת ציוד וכו'.אי נקיטת אמצעי זהירות, ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינו

המבוטח. בכל מקרה בו  של מצבו את או להרחיב ולשפרבפוליסה בכי התנאים המופיעים  .5.7
בפוליסה ו/או האמור   למבוטח על פני יקנו עדיפות 1981 -חוזה ביטוח, התשמ"א  חוק הוראות

 מקרה. אלו ביחס לאותו , יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוקבנספחים הנ"ל

 
 הפרמיההכיסוי הביטוחי ו .6

 
הכיסוי הביטוחי יערך על בסיס יום קרות האירוע או לחילופין, על בסיס יום הגשת התביעה עם  .6.1

) 2שנים שאינה כפופה לתשלום פרמיה נוספת; ( 10) של 1תקופת דיווח מוארכת אוטומטית (
יהא בגבולות אחריות  ; הכיסוי הביטוחי18שנים מיום הגיעו לגיל  10של  -במקרה של קטין 

(עשרים) מיליון ש"ח למקרה ביום עריכת הכיסוי; ובסכום מצטבר השווה  20 -בסכום השווה ל
 (שמונים) מיליון ש"ח לכל שנת ביטוח. 80 -ל

תהא בהתאם להצעתה הסופית של הזוכה (נספח ג') במהלך תקופת הביטוח הפרמיות השנתיות  .6.2
 "הפרמיה השנתית").  –(להלן 

 25 -ב ורצופים תשלומים רבעוניים שווים 4 –הפרמיה השנתית תשולם במישרין למבטחת ב  .6.3
יום מיום תחילת כל שנת  25התשלום הראשון ישולם בתוך   כאשרהראשון של כל רבעון,  לחודש

 ביטוח. 

וגבולות פרמיה השנתית של תקופת ההתקשרות עם הזוכה, יוצמדו ה ההחל מהשנה השניי .6.4
  .למספר מבוטחי מכבי, וכן 1.2.2013האחריות למדד המחירים לצרכן שיהא ידוע ביום 

; 1.2.2013חישוב הגידול או הקיטון במספר חברי מכבי יעשה בהשוואה למספר החברים ביום  .6.5
וזאת בהתאם למספר המבוטחים שנקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי במסגרת דו"ח הקובע את 

 .בריאות ותשלומים אחרים בין קופות החולים השונות כספי ביטוחחלוקת 

תחל ממועד תחילת שנת הביטוח השנייה. כבסיס לחישוב  למדד המחירים לצרכן ההצמדה .6.6
 .2012חודש דצמבר המחירים לצרכן בגין מדד  ישמשהמדד 

 הצמדה  .6.7

 הצמדה למדד המחירים לצרכן: .6.7.1
חודשים בהתאם  12מידי (פרמיה וגבולות האחריות) יעודכנו  בש"חהסכומים הנקובים 

) הידוע במועד "המדד"לשיעור השינוי שיחול במדד __________________ (להלן: 
   ) בהשוואה למדד הבסיס."המדד החדש"העדכון (להלן: 

מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה ושפורסם בגין 
 שנת ________.חודש ________ 

 :ט"חהצמדה למ .6.7.2
 התשלוםפי שער החליפין היציג ביום -לש"ח עלתתורגם במט"ח  הפרמיה הנקובה

 בפועל.

 

 ת בוררותיתני .7

הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם ובהקדם האפשרי ליישב בדרכי שלום כל חילוקי דעות ו/או  .7.1
 סכסוכים כלשהם שנתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם זה, או הנובעים ממנו. 

בכל מקרה שיתעוררו חילוקי דעות בקשר לפרשנותו של הסכם זה (לרבות כל נספח מנספחיו)  .7.2
להכרעתו של הבורר,  המחלוקת צד רשאי להעביר אתו/או בקשר לכל הנובע הימנו, יהא כל 

 ) יום מגילוי המחלוקת.30שלושים ( כהגדרתו להלן, כבורר דן יחיד, וזאת בתוך
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) 7לפחות שבעה ( ביקש צד כלשהו להעביר את ההכרעה במחלוקת לבורר, יודיע על כך לצד האחר .7.3
 ימים מראש.

ולסדרי  הראיות לא יהיה כפוף לדיני הבורר יהיה כפוף בהכרעתו להוראות הדין המהותי, ברם .7.4
 הדין, ויהא עליו ליתן נימוקים להחלטתו.

בקיום צד  קיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעת הבורר לא ישמשו עילה להפסקה או עיכוב .7.5
 את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ארבעה בתוך  לעניין הסכם זה "הבורר" משמעו שופט בדימוס שיקבע על ידי הצדדים בהסכמה .7.6
שיקבע על פי  ) ימים מפנית צד למשנהו, ובהעדר הסכמה בתקופה כאמור שופט בדימוס14( עשר

 הדין. בקשת צד מהצדדים על ידי יושב ראש לשכת עורכי

תחשב  , וחתימה על הסכם זה1968 -חעל סעיף זה, יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ" .7.7
 או אחר לעניין זה.כחתימה על הסכם בוררות בלא צורך בכל מסמך נוסף 

 
 ופרסום שמירת סודיות .8

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .8.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 סיומה. או לאחר , לפני תחילתהתקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .8.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .8.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

הפרה יסודית עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה  עיףסעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו ס .8.4
 של ההסכם.

 
 ויתור בכתב .9

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .9.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .9.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .9.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 סמכות שיפוט .10

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 כתובות הצדדים ומתן הודעות .11

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה  פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני-כל ההודעות על
 (עשרים) שעות מעת שליחתן. 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
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 שונות .12

להעביר, להסב או להמחות,  םרשאי יהיולא ככל שימונה כזה  למבטחת ולסוכן הביטוח .12.1
 לצד ג' כל שהוא. הסכם זה,  על פי  הםחובותי ו/או הםזכויותי

כלשהו על ידי  הימנעות מפעולה במועדה ו/או אי מימוש זכות כלשהי או סעדמתן אורכה ו/או  .12.2
על זכויות וסעדים על פי הסכם  אחד הצדדים להסכם, לא ילמדו גזירה שווה, לא יחשבו כוויתור

 ו/או לזכאות לכל סעד. זה ו/או על פי דין, ולא ישמשו כמניעה לכל תביעה

מצג, בעל פה  , ומבטל כל הסכם ו/אוהצדדים הסכם זה ממצה ומסדיר את מלוא היחסים בין .12.3
שינוי ו/או תוספת להסכם זה  , שנערך בין הצדדים טרם חתימתו. כלו/או בהתנהגות ו/או בכתב

 יהיו ברי תוקף אך ורק אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי שני הצדדים.

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .12.4

הכתובת כמפורט  אר רשום על ידי צד למשנהו על פיכל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדו .12.5
ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו  3לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -נמסרה ביד 

 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ___________________               _____________________      
 חברה לביטוח בע"מ [____]                           מכבי שירותי בריאות        
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 נספח ג'
 טופס הצעה

 
 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות
 

 למכבי רפואית לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הנדון: הצעה
 

  עם ההתקשרות שבנדון.מוגשת בזה הצעתנו בקשר 
 

 למסמכי המכרז. א' נספחהפוליסה לרבות את  מסמכי המכרזאת בעיון אנו מאשרים כי קראנו  .1
כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו, לרבות כדאיות הסכם  .2

או משקל בהחלטתנו אם  ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתנו, חשיבות
 .בהסכםמכבי שירותי בריאות להגיש הצעה ואם להתקשר עם 

 פרמיית הביטוח לכל שנת ביטוח תהא כדלקמן: .3
 

 
 שנת ביטוח

 
 מטבע פרמיה שנתית

   (חובה) 31.1.14 – 1.2.13

   (חובה)  31.1.15 – 1.2.14

   )חובה ( 31.1.16 – 1.2.15

   (אופציונאלי) 31.1.17 – 1.2.16

   (אופציונאלי) 31.1.18 – 1.2.17

   סה"כ

 
ללא כל תנאי או סייג וידוע לנו כי מכבי רשאית אך לא חייבת במסמכי המכרז אנו מסכימים לכל האמור  .4

וכן לבחור שלא לערוך ביטוח ולנהל  ;לפסול את הצעתנו במידה של הסתייגות מהוראה או תנאי כלשהו
   את הסיכון באמצעים עצמאיים של מכבי.

 
בהתאם  מהמועד האחרון להגשת ההצעותיום  90תעמוד בתוקפה הינה בלתי חוזרת והיא הצעתנו זו  .5

 .במסמכי המכרז 5כמפורט בסעיף  הארכת תוקף הצעתנו לבקשואתם תהיו זכאים  לתנאי המכרז,
 

 ההתקשרות .עם זכייתנו, הצעתנו זו תחייב אותנו ותעמוד בתוקפה עד מועד חתימת הסכם  .6
 

נכון ליום האחרון מוצע,  יציג  מטבעידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער  .7
 להגשת ההצעות למכרז.

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 -----------מספר תאגיד:    ------------- שם המבטח :
 

 ----------------חתימה:    -------------: החותםשם 
 

  -----------------חותמת:     ---------------כתובת: 
 

 -------------------טלפון:  ---------------: החותם תפקיד
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8. 14Bרשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: 

15Bיש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  

86B[   ] ותשלום  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
 .1976-תשל"והחובות מס), 

87B [   ]  במשרד האוצר. מהמפקח על הביטוח ישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויותא 

88B [   ]     2009-2011שנים ( 3החשבון של המציע לפיו החברה הנה בעלת נסיון מוכח של אישור רואה (
₪ מיליון  20בביטוח אחראיות מקצועית רפואית ללקוחות גדולים המשלמים פרמייה שנתית של 

 .לפחות לפוליסה

89B[   ] .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 
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 תביעות ניסיון
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 נספח ה'

 נהלי עבודה ותנאים נוספים

 
") לבין מכבי שירותי בריאות המבטחמסמך זה הינו נספח להסכם ההתקשרות בין [_______] (להלן: " .1

 ") מיום [_____] ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.מכבי(להלן "

המבטח מקבל על עצמו את שיטת הדיווח בנוגע לנסיבות העלולות להביא לכדי תביעה במתכונת הנהוגה   .2
נהלי העבודה הינם נספח להסכם התקשרות עם  –[הבהרה במכבי ערב חתימה על הסכם ההתקשות 

יטת בכל הנוגע לש 1981 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  24ויהא מנוע מלהעלות כל טענה לפי סעיף  המבטח]
דין מהתובע, שעניינם טענות בגין -דיווח זו. מובהר כי על כל מכתב דרישה מעו"ד של התובע ו/או כתבי בי

 רשלנות רפואית, תודיע מכבי בתוך זמן סביר למבטח ותשתף עימו פעולה באופן מלא.

דיע , הוא יובחלקה או במלואה מכוסה אינה התביעה כי סבור המבטח בו במצבבכפוף להוראות הדין,  .3
וכל עוד  מכבי דרישת ולפיובכתב למכבי על כך ויתקיים דיון משותף בנושא. בכל מקרה,  מיידיבאופן 

 שאיויעל עצמו המבטח את ניהול התביעה  יקח, הביטוחיקיימת מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכיסוי 
 בהוצאות ניהול התביעה במלואה.  

 או מלא באופן ושיוכו הארוע התרחשות מועד לגבי,  המבטח לבין מכבי בין מחלוקת ותתעורר במידה א.  .4
 את עצמו על ייקח המבטח, אחר למבטח או/ו קודמת ביטוח לתקופת או/ו שנערכה לפוליסה חלקי
 וזאת, התביעה בסילוק וטיפול משפטיות בהוצאות נשיאה לרבות התביעה על והאחריות החבות מלוא

  למבטח תסייע שמכבי ובלבד, המבוטח זכויות מלוא קבלת תוך, בכלל ועד המחלוקת להסדרת עד
 . האחר המבטח מול בפעולתו סביר באופן

 או/ו,  בחלקה או במלואה מכוסה אינה התביעה כי המבטח הודיע בו במצב, לעיל באמור לפגוע מבלי . ב
 מבטח באמצעות ובין בעצמה בין, רשאית מכבי תהיה, בחלקה מכוסה אינה התביעה כי מחלוקת אין

 דין עורכי עם לרבות, הבלעדי דעתה לשקול בהתאם ייצוגה לשם דין עורכי עם להתקשר, אחר
 למבטח. שירותים המספקים

במקרה של תביעה ו/או דרישה בהן נתבעים ו/או מעורבים צדדים שלישיים, המבטח ייקח על עצמו את  .5
וטיפול בסילוק מלוא החבות והאחריות על התביעה נגד המבוטחים לרבות נשיאה בהוצאות משפטיות 

התביעה, וזאת עד לבירור אחריותם של הנתבעים ו/או חלוקתה ביניהם ועד בכלל, תוך קבלת מלוא זכויות 
מול הנתבעים האחרים ו/או מבטח אחר  בפעולתו סבירהמבוטח, ובלבד שמכבי תסייע למבטח באופן 

 המבטח אותם. 

דים שלישיים המבוטחים אף הם על ידי במקרה של תביעה ו/או דרישה בהן נתבעים ו/או מעורבים צד  .6
 המבטח:

ינסו המבטח, מכבי והמבוטחים האחרים המעורבים, להגיע להסכמה בדבר חלוקת האחריות בשלב  .א
מוקדם ככל הניתן. ככל שלא יגיעו להסכמה כאמור, המחלוקת בדבר חלוקת האחריות ו/או גובה 

וזאת בשלב  הצדדים על המוסכם גשרמהתשלום ו/או אופן התשלום בין המבוטחים, תוכרע על ידי 
 מוקדם לפי דרישתה של מכבי. 

על עצמו את ניהול התביעה  לקחתהמבטח  מתחייבועוד טרם תיושב המחלוקת כאמור, מקרה,  בכל .ב
האחרים ולהפעיל  המעורבים הצדדים את לתביעה לצרף וכןבהוצאות ניהול התביעה במלואה,  ולשאת

 דעתה, על פי שיקול רשאית מכבי תהא, כן יעשה ולא במידהאת פוליסות הביטוח הרלוונטיות עבורם. 
 בעצמה, התביעה נשוא באירוע מהמעורבים מיהבלעדי, להגיש הודעות צד ג' נגד מי מהנתבעים ו/או 

 .המבוטחים את לייצג שמונה הדין עורך באמצעות או
 ובלבד, משותף ייצוג –יוענק  ,ובכתב ימסר מראשתבמכבי ש המשפטית המחלקה להסכמת בכפוף .ג

בדבר חלוקת האחריות בין כל הנתבעים המבוטחים על ידי  מראש להסכמה הגיעו והמבטח ומכבי
המבטח. במידה ולא יגיעו הצדדים להסכמה כאמור בדבר חלוקת האחריות, תוכרע המחלוקת על ידי 

 .הצדדים על המוסכם מגשר

מינוי עורכי דין, מומחים וחוקרים לטיפול בתביעה ייעשה בתיאום עם הלשכה המשפטית של מכבי, אשר  .7
 תקבל מיידית העתק מכל דו"ח או מסמך אחר אשר יוצא למבטח ע"י הגורמים הנ"ל.

המבטח מתחייב כי אופן הטיפול והסיוע למבוטח לרבות ניהול תביעות וניהול סיכונים יבוצע בהתאם  .8
נהוגים במכבי ערב חתימה על הסכם ההתקשרות וכי המבטח יפעל בנאמנות וביעילות תוך מתן לכללים ה

 שרות מקצועי, הוגן וזמין.
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") שיהיה אחראי מטעם המבטח אל מול מכבי בכל הנוגע נציג המבטח" – מטעמו (להלן נציג ימנה המבטח .9
לתפעול הפוליסה. זהותו של נציג המבטח תהא כפופה לקבלת הסכמה של מכבי. נציג המבטח יהיה, בין 
היתר, זמין לפניות של גורמים ממכבי ו/או של המבוטח לשם מתן מענה על תנאי הפוליסה, מתן אישורי 

חים והערכות אקטואריות, סטטוס של תביעות וכל עניין ודבר הקשור ביטוח, העברת נתונים לרבות ניתו
לביטוח האחריות המקצועית. מנהלת מערך הביטוחים במכבי תהווה את הגורם המקשר בין נציג המבטח 

 לגורמים השונים במכבי בכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית הרפואית. 

 מטעם הדין עורךהרשלנות הרפואית (להלן: "המבטח ימנה עורך דין במשרה מלאה, מומחה בתחום  .10
") אשר יהיה מוסכם על מכבי ויהיה אחראי על תיק מכבי, ניהול התביעות וניהול הסיכונים, המבטח

לרבות מעקב ובקרה צמודים אחר טיפול עורכי הדין החיצוניים בתביעות, טיפול בתביעות קטנות 
ן) בתחום האחריות המקצועית הרפואית וסיוע בטיפול ובדרישות עורכי דין (סילוק תביעות מול עורכי הדי

בפניות ציבור בתחום האחריות המקצועית הרפואית לפי דרישת מכבי. עורך דין זה יהיה זמין (כולל קו חם 
לאחר שעות העבודה למקרים דחופים) וייתן מענה מקצועי לגורמים במכבי, לרופאים ולכל המבוטחים 

ואית/ייעוץ וטיפול באירועים הקשורים לטיפול הרפואי תוך תיאום בכל הקשור לאחריות מקצועית רפ
הטיפול מול הלשכה המשפטית במכבי. למכבי תהייה הזכות לדרוש מהמבטח את החלפת עורך הדין ככל 
שלא יהיו מרוצים מרמת השירות המקצועי הניתן על ידו והמבטח מתחייב לפעול על פי דרישה זו באופן 

 מיידי. 

אישורה של מכבי רשימה של עורכי דין, מומחים בתחום הרשלנות הרפואית, שייצגו את המבטח יעביר ל .11
המבוטח בתביעות בתחומים שונים. מכבי תהא רשאית להוסיף לרשימה כל עורך דין (ובלבד שייצג את 
מכבי בעבר בתביעות בתחום הרשלנות הרפואית). ההחלטה על מינוי עורך הדין לטיפול בתביעה, לרבות 

על הפרדת ייצוג/ייצוג משותף, תתקבל ע"י עורך הדין של המבטח בכפוף לאישור מראש  של   החלטה
 הלשכה המשפטית של מכבי. 

המבטח יעמיד, במשך כל תקופת הביטוח מערך של יועצים רפואיים ומומחים בתחומים השונים לשם מתן  .12
פניות ממבוטחי מכבי, נסיבות  גיבוי רפואי ומתן חוות דעת פנימיות בניהול תביעות, דרישות עו"ד או

העלולות להוביל לתביעה, הליכי גישור, השתתפות בפורומים וכד' לרבות מתן ייעוצים זמינים לגורמים 
 מקצועיים במכבי המטפלים בפניות רשלנות רפואית. 

למכבי הסמכות לסלק תביעות ו/או דרישות כספיות בתחום הרשלנות הרפואית, לפי שקול דעתה הבלעדי,  .13
למקרה, בכפוף להחתמה של הצד שכנגד על כתב ויתור וסילוק. מכבי תעדכן את  ₪ 20,000סכום של  עד

המבטח אחת לרבעון על תביעות ודרישות שסולקו ותמציא למבטח, על פי דרישתו, מסמכים הנוגעים לכך. 
 נציג המבטח ועורכי הדין שלה, יסייעו, על פי דרישתה של מכבי, ביישום סמכות זו.

והכרעות באשר לאופן ניהול תיקי תביעה לרבות הליכי גישור, הערכות סיכון, מינוי מומחים  החלטות .14
 בכפוףהדין מטעם המבטח  ךע"י עור יתקבלורפואיים לשם מתן חוות דעת, משלוח הודעות צד ג' וכיוצ"ב 

 הלשכה המשפטית ויחידת הביטוחים במכבי.  של מראש לאישור

או מכבי, יתכנס, מעת לעת, פורום משותף בהשתתפות נציגי מכבי, המבטח על פי דרישה של המבטח ו/ .15
ונציגים מקצועיים משני הצדדים לפי שקול דעתם לרבות עורכי הדין המטפלים ו/או יועצים רפואיים וזאת 

 לעיל. 12לשם קבלת החלטות והכרעות כאמור בסעיף 

אישורה של מכבי מראש ובכתב. יודגש המבטח לא יקבל החלטה בדבר קבלת או דחיית פשרה  ללא קבלת  .16
כי המבטח לא יציע כל פשרה בתיקים שפסק דין בהם עלול לשמש ראיה לכאורה בהליך פלילי או משמעתי 

 כנגד המבוטח. 

מכבי תקבל מהמבטח עדכונים שוטפים בדבר התנהלות כל דרישה ו/או תיק בבית המשפט לרבות עדכונים  .17
העתקי כתבי בי דין, חוות דעת מקצועיות, לרבות חוות דעת פנימיות  ישירים מעורכי הדין המטפלים בתיק,

 .ו/או דוחות חקירה  וכל מסמך רלוונטי אחר

הערכות סיכון על תביעות ו/או פניות ו/או דיווחים אשר יפתחו בספרי המבטח יקבעו במשותף ובתיאום  .18
הביטוחים. בהערכות סיכון עם יחידת הביטוחים במכבי וכל גורם מקצועי אחר לפי שיקול דעת יחידת 

 בתיקים שאינם תביעות משפטיות, יקבע בהסכמת הצדדים מפתח לקביעת ההסתברות לתביעה. 

כל שינוי בהערכת סיכון ו/או בהסתברות להגשת תביעה יקבע רק לאחר קבלת הסכמת מכבי מראש  .19
 ובכתב.

סיכון ו/או ההסתברות במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה כאמור, תוכרע המחלוקת בעניין הערכת ה .20
 להגשת תביעה על ידי מגשר מחייב המוסכם על הצדדים. 

המבטח מתחייב להמציא ליחידת הביטוחים במכבי את הדוחות הבאים,  בהתאם לטפסים המצורפים  .21
 למסמך זה:
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דוחות בדבר ניסיון התביעות והערכות הסיכון בכל תיק. דוחות אלו ייערכו בהתאם יעביר המבטח ליחידת מערך הביטוחים במכבי, לשישה חודשים אחת  .א
. לטופס א' המצורף למסמך זה ויכללו גם סכומים שיתקבלו אצל המבטח כתוצאה מתביעות שיבוב והשבה ו/או בתביעות השתתפות שמקורם בכפל ביטוח

 ם ע"י המבטח בתיקים הרלוונטיים.לצורך הצגת ניסיון התביעות, סכומים אלה יופחתו מהסכום ששול
יעביר המבטח ליחידת הביטוח במכבי, דוחות בדבר שינויים בהערכות הסיכון שנערכו לרבות תיקים שנפתחו במהלך תקופה זו, בהתאם לטופס ב'  לרבעוןאחת  .ב

 המצורף למסמך זה.
 בהתאם לטופס ג' המצורף למסמך זה. Run Offאחת לשישה חודשים יעביר המבטח ליחידת הביטוח במכבי, דוחות  .ג
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 נספח ו'

 

 טופס התחייבות להגשת הצעה

 

 

1. 65B לביטוח אחריות מקצועית רפואית  133/2012נספח ד' למסמכי מכרז פומבי רגיל מס' מסירת ידוע לנו, כי– 

נו מותנית בהתחייבות בכתב של נולידי) 30/6/2012(ניסיון תביעות מעודכן ליום  מכבי שירותי בריאות

 .במכרזלהגשת הצעת מחיר מטעמנו 

 

2. 66B ,פי הנדרש בכל מסמכי המכרז על נספחיו.-לעהנ"ל, למכרז  ספיתהננו מתחייבים בזאת להגיש הצעה כלפיכך 
 

3. 67B אנו מתחייבים לא לעשות שימוש במידע המצוי בנספח ד' הנ"ל אלא ככל שהדבר נדרש לצורך הגשת ההצעה

 בהתאם להתחייבותינו לעיל, וכן לא להעבירו לכל גורם שלישי כלשהו. מטעמנו
 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

     

 __________ חברה לביטוח בע"מ 
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	3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.
	3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 4.12.12, וזאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני: mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643.
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	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
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	3.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית כפי שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.


	4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 
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	4.1.4. רכשה את מסמכי המכרז ממכבי, ובידה קבלה המעידה על כך.

	4.1 עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
	4.2 ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.   

	5 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1 על המציע לצרף להצעתו את האישורים המפורטים להלן : 
	4.1.5. אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויות המס.
	4.1.6. אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויות מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.  

	5.2 המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
	5.3 הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.4 בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.5 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.4 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות  
	6.1 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	6.2 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל משא ומתן על-פי האמור בסעיף 1.10 לעיל.
	6.3 כמו-כן מכבי שומרת לעצמה את הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה כלשהי, ולבחור לנהל את סיכוני אחריות מקצועית רפואית באמצעים עצמאיים בקרן פנימית שתנהל לשם כך או דרך כל פתרון חילופי אחר.  
	6.4 התנאים והכיסויים הנדרשים יהיו כמפורט בפוליסה המכרז והמציעים אינם רשאים להסתייג מהם. 
	6.5 תקופת ההתקשרות תחל ביום 1.2.2013 ולא תפחת משלוש שנים. 
	6.6 המציע מתבקש להציע פרמיה שנתית לכל שנת ביטוח לפני התאמה לשינויים במספר מבוטחי מכבי. 
	6.7 בחירת הזוכה תהיה לפי הפרמיה השנתית הממוצעת לתקופת ההתקשרות המוצעת.
	6.8 למציע שיציע תקופת ביטוח שעולה על שלוש שנים יינתן יתרון במחיר של 2% לשנה הרביעית, ויתרון של 4% לשנה החמישית.  
	6.9 תרגום ההצעות שיוגשו במט"ח יהיה לפי שער המטבע ביום האחרון להגשת הצעות.
	6.10 אמות מידה
	6.11 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים בטבלה לעיל. 
	6.12 יודגש, כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ההצעות שעמדו בדרישות ההכרחיות. 
	6.13 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	6.14 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
	6.15 ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או יבוטל על-ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.
	6.16  האומדן יופקד בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

	7 התחייבויות המציע הזוכה במכרז  
	7.1 הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	7.2 הזוכה במכרז מתחייב לפעול בהתאם לנהלי עבודה כמפורט בנספח ה' למסמכי המכרז.
	7.3 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

	8 ביטול המכרז
	8.1 לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ביטוח לאחריות מקצועית רפואית,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	8.2 מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	8.3 הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.
	8.4 החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	9 עיון במסמכי המכרז
	עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי. 
	10 בעלות על מסמכי המכרז  
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	11. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 
	8. רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
	יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך: 
	[   ] אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	[   ]   אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענפי ביטוח חבויות מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.
	[   ]     אישור רואה החשבון של המציע לפיו החברה הנה בעלת נסיון מוכח של 3 שנים (2009-2011) בביטוח אחראיות מקצועית רפואית ללקוחות גדולים המשלמים פרמייה שנתית של 20 מיליון ₪ לפחות לפוליסה.
	[   ] קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
	1. ידוע לנו, כי מסירת נספח ד' למסמכי מכרז פומבי רגיל מס' 133/2012 לביטוח אחריות מקצועית רפואית – מכבי שירותי בריאות (ניסיון תביעות מעודכן ליום 30/6/2012) לידינו מותנית בהתחייבות בכתב שלנו להגשת הצעת מחיר מטעמנו במכרז.
	2. לפיכך, הננו מתחייבים בזאת להגיש הצעה כספית למכרז הנ"ל, על-פי הנדרש בכל מסמכי המכרז על נספחיו.
	3. אנו מתחייבים לא לעשות שימוש במידע המצוי בנספח ד' הנ"ל אלא ככל שהדבר נדרש לצורך הגשת ההצעה מטעמנו בהתאם להתחייבותינו לעיל, וכן לא להעבירו לכל גורם שלישי כלשהו.


