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 מנהלה -פרק א' 
 

 כללי .1

לספק חברת ביטוח המסוגלת ( מעוניינת להתקשר עם מכבי"להלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1
חבויות וכספים כמפורט במפרט רכוש, "( ביטוח קבוצת מכבילהלן "הנוספים ) גופיםלו למכבי

  ."(השירות"להלן ) 1'בנספח  -

ישירה עם מבטח ללא התקשרות ב  צת מכביומחיר לביטוחי קבמכבי מבקשת לקבל הצעות  .1.2
 מסמכי המכרז. בכמפורט  לדרישות( ו1למוגדר במפרט )נספח ב'בהתאם והכל  ,סוכן ביטוח

האופציה להאריך את תקופת ההסכם . למכבי שמורה תייםשנההתקשרות היא לתקופה של  .1.3
( מיטיבים, בתיאום עם 2( זהים ; או )1בכל פעם, בתנאים ) תייםשנתקופות נוספות בנות  2-ב

   ., כמפורט בהסכם ההתקשרות )נספח ג'(הזוכה

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

הנוספים כהגדרתם  מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים .1.5
'(, בשינויים גלהלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח 

 המתחייבים, בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 הגדרות .2

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 
 באותו מסמך.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 113/2020מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז"

 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעות.המסמכים המפורטים בפרק ד' אותם כל –" ההגשה"מסמכי 

וכל   בית בלב בע"מ,, מכבי יזמות וניהול בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ – "הגופים הנוספים"
קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או הגוף 

  .בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן

 .מסמכי המכרזל ג'נספח  –הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

, גב' ענת מנדל, נציגת מכבי, רכזת ועדת המכרזיםלכל דבר וענין הנוגע למכרז זה, ניתן לפנות אל  .3.1
באמצעות דואר )לא כולל ימי חג ומועד(,  10:00-14:00ה בין השעות -בשעות הפעילות: ימים א

 . Mandel_An@mac.org.ilאלקטרוני: 
 .03-5143643: פרבטלפון מסעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו  

 להשתתפות במכרז הרשמה .3.2
לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל רכזת ועדת המכרזים של מכבי, גברת ענת מנדל,  

, אליו יצורף טופס Mandel_An@mac.org.ilבאמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: 
 שפורסם באתר מכבי שירותי בריאות ביחד עם מסמכי המכרז. (1)נספח ד' למכרז הרשמהה

פניות שתגענה לאחר התאריך . בלבד 22.3.20ועד ליום  9.3.20ההרשמה תבוצע החל מיום   
 לא תתקבלנה!האמור, 

 על הנרשם לוודא כי נתקבלה אצלו הודעת אישור על רישומו.  

 בירורים ופניות .3.3

עד ליום  23.3.20מיום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.3.1
אך זאת , ו, אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים12:00בשעה  29.3.20

דואר ל 2'אבנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח  Wordקובץ אמצעות משלוח ורק ב
 . Mandel_An@mac.org.ilאלקטרוני: 

 ענינה.ישתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תפניות 

mailto:Mandel_An@mac.org.il
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, באמצעות דואר לנרשמים למכרז ידי מכבי-עלתישלחנה תשובות לפניות האמורות  .3.3.2
 .6.4.20עד ליום  ,אלקטרוני

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.4

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.4.1
רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל   113/2020בי רגיל מספר פומאך ורק "מכרז 

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.4.2
הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור  .12:00בשעה  22.4.20יום ההצעות הוא 

 לעיל, לא תתקבלנה!

כמו כן, יש  כמפורט בפרק ד'., רה כאמור לעיל יוכנסו כל מסמכי ההגשההסגולמעטפה  .3.4.3
)א(( על גבי מדיה מגנטית, 2הצעת המחיר )נספח ד'טופס לצרף למעטפה הנ"ל את 

המהווה הצעה קובעת במכרז. אל המדיה המגנטית יצורף פלט של המדיה המגנטית, 
עו"ד/רו"ח כנדרש ידי מורשה/י החתימה של המציע )כפי שפורט/ו באישור -חתום על

 במכרז זה(.

 :ההצעה תיפסל -בכל אחד מהמקרים הבאים  -יובהר 

מדיה מגנטית / הגשת מדיה מגנטית ריקה / הגשת מדיה מגנטית ללא פלט . אי הגשת 1
 חתום כאמור.

 סתירה בין ההצעה הרשומה במדיה המגנטית לפלט החתום.  נתגלתה .2

 פי הנדרש במסמכי המכרז. -. ההצעה במדיה המגנטית חסרה, לא מלאה או לא על3

פעולה במסמכי המכרז.  וכיו"באין לעשות כל שינוי / מחיקה מובהר כי למען הסר ספק,  .3.4.4
 .בניגוד לאמור תביא לפסילת ההצעה

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.4.5
 , וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.מי מטעמהי רכזת ועדת המכרזים, או יד-להמעטפה ע

ההגשה של ההצעות ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד  .3.4.6
תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

  .משתתפי המכרז

, הזכויות המשפטיות )נספח ג'( על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות .3.4.7
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 

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

 

 ים להשתתפות במכרז תנאים מוקדמ .4

 : אשר יענה על כל הדרישות שלהלןהצעה מציע רשאי להגיש  .4.1
חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח כללי מהמפקח על הביטוח  .4.1.1

  .במשרד האוצר בישראל

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

בהיקף כיסוי של מבוטחים  שלושהלפחות  ,במועד הגשת מסמכי המכרז ,מבטח .4.1.3
 .בדן תוצאתיווא בפוליסת רכוש)לכל מבוטח( ₪  2,000,000,000לפחות 

 וכל השירותים הכרוכים בכך. וחבויות  רכוש יבביטוחהינו בעל נסיון מוכח בישראל  .4.1.4

 מנהלה.פרק הב 3.2סעיף כאמור בכמשתתף במכרז, נרשם  .4.1.5

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד  .4.2
 .הצעתו תפסל –באחד מהתנאים 
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ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3
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 

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

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1
ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש 

( יום כל אחת, תשעים) 90מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 
להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי 

 על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.
 

ידי המציע -הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על .5.2
 2ך באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתו ,בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. ימי עבודה
 .ויד על כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

 
 5.3פי הדרך הקבועה בסעיף -לעיל או על 5.2פי האמור בסעיף -ביטל המציע את הצעתו על .5.4

 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 
 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .6

מציע ההזוכה הוא  –מחיר  100%תתבצע בהתאם לאמת מידה של בחירת הזוכה במכרז  .6.1
הזולה ( הינה 2נספח ד'ב 6)סעיף  הפוליסות לכלהכוללת בש"ח פרמיה השנתית ל אשר הצעתו

   ביותר.
 ,לעיל. הכל 4ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בתנאים המוקדמים שבסעיף  .6.2

שר פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות א-על
 ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. -נבדקו על

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .6.3
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 ון גרוע" עם מציע זה.שלמכבי לא היה "ניסי

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 או אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .6.4
שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו דעתה ובכל דרך 
 במסגרת שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן במכרז זה קיים אומדן.  .6.5
 שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

ייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא ח .6.6
 ה שהיא.מכל סיבאו יבוטל לא ייצא אל הפועל שהוכרז שהסכם ההתקשרות עם הזוכה 

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .7

)שבעה( ימי  7, בתוך (מכרזמסמכי הל ג'נספח )הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות  .7.1
 הזכייה במכרז.עבודה מיום קבלת ההודעה על 

 ,ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות
למעט ככל שאושרו במסגרת מסמך השאלות והתשובות שיישלח לכל משתתפי המכרז 
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 .לעיל 3.3.2כאמור בסעיף 

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .7.2

 

 ביטול המכרז .8

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע  .8.1
 (.פרק ג'מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות )ידי -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

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

לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז  -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 
/ המציעים אשר  הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפיםכאמור.

 הגישו הצעות במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מממשתתפי המכרז  .8.3
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .9

רסום תוצאות , לאחר פ1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .9.1
המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר 

לשעה או חלק  ₪ 500תיאום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 
 ממנה למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

 
לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו  עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק .9.2

במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת 
 אישור מראש ובכתב ממכבי. 

 מתוקף סעיף זה, יתכן ומסמכי ההצעה הזוכה ייחשפו למתמודדים אחרים במכרז. .9.3

 

 בעלות על מסמכי המכרז .10

הרוחני של מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. מסמכי המכרז הינם קניינה 
אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על 

 משתתף במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .11

שאים ולעניינים הנובעים או הקשורים בכל הקשור לנו הייחודית והבלעדיתהמקומית, סמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 מפרט –פרק ב' 

  מפרט ביטוח
 

   וכספים רכוש וחבויות  לביטוחי כלליים תנאים

 ההצעה.אין לבצע כל שינוי במפרט זה. כל שינוי; תוספת; מחיקה יביאו לפסילת 

מכבי" ו/או "המבוטח"( ו/או להלן "שם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן יהא מכבי שירותי בריאות ) .1
 –ס.מ.ן  בית בלב בע"מ,  מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, בע"מ, ,עמותת קרן מכבי

מהן ו/או , מכבי יזמות וניהול בע"מ, וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי אחזקה בע"מ
יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל 
גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן, למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ וגופים משורשרים אליה 

 .עבורם או/ו ידם ו/או גופים שלמכבי חובה  חוזית או חוקית לבטחם  ו/או על

   על ידם. שנערכו ספציפיות בפוליסות מבוטחים שאינם כמה ועד שלהם הביטוח זיקת פי על ל"הנ כל    

 הביטוחים המפורטים ספציפית יחולו בפוליסה מבוטח המבוטח בשם הנכללים מהגופים מי היה 

 תגמולי תשלום ותחול חובת ספציפיות פוליסות אותן פי על הביטוחים מעל ,העניין לפי זה במכרז

 ספציפיות פוליסות פי אותן על הביטוח סכומי או/ו האחריות שגבולות לאחר פיהן על הביטוח

אשר מכבי ו/או קרן מכבי   חוזה פי על או דין פי על אחרת נקבע אם יחול לא האמור ימוצו אולם

הנכללים  מבוטחים ביטוח מכלל להוציא או/ו מבוטחים להוסיף רשאית תהיה מכבי  .לו צד הינן 

  .הביטוח מקרה קרות טרם למבטח שתימסר בכתב בהודעה ,דלעיל בהגדרות המבוטח

אישור  ללא ,זה רזמכ לצורך שלא מקצתם או כולם ,זה מכרז במסמכי שימוש יעשה לא המציע 

ממכבי. בעלי מניות  ו/או עובדים ו/או הפועלים בשמם  ומטעמם של הנ"ל יתווספו  ובכתב מראש

  .בביטוחי החבויותלשם המבוטח 

 תל אביב 27כתובת ראשית ומען להודעות: רח' המרד 

מינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים ייעשה ע"פ בחירת המבוטח, אשר יקבל מידית העתק מכל דו"ח  .2
אשר יוצא ע"י שמאי לחברה / המציע הזוכה. השמאים אשר יטפלו בנזקי המבוטח יקבעו מתוך רשימת 

 השמאים הבאה: 

  מרכוס שמאים 

  פלינר שמאים ומעריכי נזקים בע"מ 

 צבי גובר 

 שרגא ארדן 

של המבוטח לכל הפוליסות יהיה: פעילותו לפי כל דין לרבות לפי מסמכי התאגדותו ובכלל זה  םעיסוק .3
ציבורית ו/או עסקית כולל שירותי בריאות עפ"י חוק ביטוח הבריאות הממלכתי )"קופת חולים"(, כולל, 
מבלי לגרוע מפעילות המותרת למבוטח מכח הדין ו/או מסמכי ההתאגדות שלו, פעילויות 

רפואיות, מחזיקים ומפעילים נכסים ובהם מרפאות, מכונים, בתי מרקחת, בתי -וריות, פאראאמבולט
דיור מוגן ומחלקות סיעודיות, משרדים, מבנים משולבים בפעילות מסחרית, חדרי כושר, מחסנים, 
חניונים ונכסים מכל סוג לרבות מגרשים המיועדים לבניה. הפעלת  צוותים רפואיים עצמאיים ושכירים 

בעלי מקצועות עזר שונים, חממות טכנולוגיות עורכים פעילויות חברתיות כגון טיולים, כנסים ואירועים ו
שונים וכל פעילות אחרת המותרת למבוטח עפ"י תקנון התאגיד. הביטוחים תקפים לגבי כל הרכוש, 

"ל וכל הפעילויות והעיסוקים של המבוטחים בכל מקום בארץ לרבות השתתפות בתערוכות בארץ ובחו
פעילות שעניינן רווחת עובדי המבוטח ובני משפחותיהם, לקוחות, ספקים, אורחים, נציגים ו/או מבוטחי 

 התאגיד ו/או חבריו, ולרווחת הקהילה בחצרי המבוטח ומחוצה להם. 

 

מוסכם כי האמור בהסכם ובמפרט זה גובר על כל האמור בכל  מסמך אחר המוצא ע"י המבטח באופן  .4
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הגבלות או החרגות שהן ובאופן שזכויות מכבי לרבות לקבלת תגמולי ביטוח לא  שלא יחולו כל
 תפגענה. המבטח יכלול סעיף זה בנוסחו דלעיל בכל דפי הרשימה המופקים על ידו.

המבטחים יוותרו על זכותם לשיבוב נגד כל לפי הוראות מכבי ועל אף כל האמור בכל מקום אחר,  .5
ת ו/או קשור ו/או משורשר למבוטח ו/או שקיימת שותפות בינו לבין אדם ו/או גוף לרבות הנמצא בשליט

המבוטח, עובדי המבוטח, מתנדבים,  ו/או כל מי שבשירותו של המבוטח ו/או חברי ההנהלה ו/או חברי 
מועצה של המבוטח, בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח, גופים ו/או אנשים אשר לפי תנאי 

קשרות עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו/או אין בכוונת מכבי ההתקשרות עימם ו/או אופי ההת
טרם -לתבוע את נזקיה מאותם גורמים ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר )בכתב

קרות מקרה הביטוח( על זכות שיבוב כלפיו, לרבות שוכרים /או משכירים של נכסים. הוויתור לא יחול 
 תוך כוונת זדון. כלפי מי שגרם לנזק מ

אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח לא יפגע  .6
 בזכויותיהם של המבוטחים האחרים.

מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  .7
על ידי משכירי המבנים למבוטח, אזי תחשב פוליסה  לביטוח אחר כלשהו, לרבות ביטוח אחר הנערך

זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר 
 כאמור.

המבטחים לא יתנו קיום תנאי ערובה כלשהם וכן לא יעלו כל טענה על אי נקיטת אמצעי זהירות, ציות  .8
 עובדים, תקינות ציוד וכדומה. לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת

בפוליסות הרכוש השונות ירשמו סכומי ביטוח כלליים. לא יינתנו ע"י מכבי רשימות מפורטות של  .9
אתרים מרכזיים בהם שווי הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי ככל  3הרכוש המבוטח למעט לעניין 

וטח יהיו בבחינת מידע חיתומי  שרלוונטי( הינו הגבוה ביותר. מוסכם כי סכומים ככל שיימסרו ע"י המב
 נכון למועד מסירתו ולא יכול לשמש את המבטח  לרעת המבוטח. 

במקרה של סתירה בין האמור במפרט זה לבין האמור בדפי הרשימה המופקים ע"י המבטח יגבר  .10
האמור במפרט זה. כן מובהר כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של המבוטח. 

קרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות, יהיה המבוטח רשאי בכל מ
 לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה.

המבוטח הראשי, מכבי שירותי בריאות,  יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים, הן בקשר  .11
וח לרבות כתבי סילוקין ופטור לתנאי הביטוח  והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי הביט

מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים, כדי לחייב מי מהמבוטחים. תשלומים בגין תביעות, אשר אינם 
 מועברים ישירות לצדדים שלישיים, ישולמו למבוטח הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב.

כון, אופי הרכוש העומד המבטחים מצהירים כי קבלו מידע מלא על עיסוק המבוטחים, תיאור   הסי .12
לביטוח ו/או כל מידע קשור אחר.  המבטחים מוותרים על כל טענה שעשויה להיות להם בקשר לכך 

 והכיסוי הביטוחי לא יושפע לרעה מכל שינוי, תוספת ו/או תיאור בלתי מדויק.   

ותיהם של אי קיום בתום לב של תנאי כלשהו ע"י אחד הגופים הנכללים בשם המבוטח לא יפגע בזכוי .13
 המבוטחים האחרים. 

בכל מקום בו הוראות חוק חוזה הביטוח יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות, יהא המבוטח  .14
 רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה. 

  -בניגוד למפורט בפוליסות השונות: –ביטול הביטוח .15

ימי עבודה לפחות  7הודעה בכתב למבטח,המבוטח רשאי לבטל הפוליסות או מי מהן בכל עת ע"י מתן  .16
 לפני המועד בו הוא מבקש לבטל הביטוח.

המבטח רשאי לבטל את הביטוח אך ורק עקב מקרה של אי תשלום פרמיה או מעשה מרמה מצד  .17
 המבוטח. 

 נוצלה.  בכל מקרה תהא מכבי זכאית  להחזר הפרמיה  היחסית )פרורטה( בגין תקופת הביטוח שלא

מכבי תהא רשאית לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים הן בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר לתביעות  .18
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ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות ו/או מסמכי ביטוח אחרים כדי 
 לחייב מי המבוטחים. 

פ"י יותר מפוליסה בכל מקרה נזק הנובע מאירוע אחד או סיבה מקורית אחת בו מוגשת תביעה ע .19
הגבוהה מבניהן. במקרה של נזק רכוש )לרבות אבדן  -יישא המבוטח בהשתתפות עצמית אחת -אחת

תוצאתי הימנו( עקב רעידת אדמה ו/או נזקי טבע המכוסה עפ"י יותר מפוליסה אחת שערך המבוטח 
יחושבו פעם תחושב ההשתתפות העצמית עפ"י סה"כ סכומי הביטוח , וסכומי המינימום והמקסימום 

 אחת בלבד.

מוסכם  ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור המבוטח טובת גורמי חוץ,  .20
גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות 

 ותו אישור ביטוחים. של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח מכוח א

מוסכם בזאת כי בפוליסות לא יחול כל חריג המתייחס לרשלנות רבתי / רשלנות חמורה וכיו"ב. אולם  .21
 אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.
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 מפרט לביטוח "אש מורחב"  1חלק 

קבוצת מכבי; ו/או סגל מדיקל הגופים הנוספים ו/או מכבי שירותי בריאות;  שם המבוטח/ים : 

בע"מ  לעניין נכסים המשמשים את מכבי ורופאיה בלבד; ו/או כמפורט בתנאים 

  הכלליים לכל הפוליסות. 

 1.7.2020מיום     תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום   

 לכל הפוליסות., ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים 2019ביט    :          הפוליסה

   

 הרכוש המבוטח 

  מבנים .1

זיקת המבוטח במבנים מכל סוג שהוא על צמודותיהם ושיפורים במבנה ולרבות חלקים משותפים   .1.1

ו/או יחסיים ברכוש משותף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור מבנים מסוגים שונים המיועדים בין 

מרקחת, למחסנים, חדרי כושר, -היתר למרפאות, לבתי אבות, למשרדים, למעבדות, בתי

אחרת, לרבות )אך לא רק( מיתקנים וקבועות שבהם ובחצרותיהם, כולל חניונים ולכל מטרה 

שלטים, אנטנות רשתות חשמל, טלפונים, תקשורת, מים, תאורה, מתקני מיזוג אויר, 

אינסטלציה, שמשות, מתקני אחסון, דלק, לוחות פיקוד ושנאים, כוח מאור ומעליות, בהיותם 

וג בעלות ו/או הנמצא בפיקדון ו/או נמצא מחוברים דרך קבע למבנה, וכל רכוש אחר מכל ס

 בקומיסיון ו/או המבוטחים אחראים לו. 

 ₪  2,040,000,000סה"כ............................................................     

 חודש בגין רכוש הנמצא בבעלות 24 שכירות חליפיים על בסיס נזק ראשון לתקופה של עד דמי  .1.2

 ור ו/או שכור על ידו. המבוטח ו/או חכ

  ₪ 8,000,000 .. "כ........................... .............................סה              

 

 תכולה .2

 לגרוע מכלליות האמור ומבליתכולה מכל סוג שהוא )למעט מלאים המבוטחים בס"ק ב' להלן(     .2.1

מכשור רפואי, מחשבים מסוגים אבות, מעבדות,  לת משרדים, מטבחים, מרפאות, בתיתכו

שונים על ציודם הנלווה(, חדרי חולים על ציודם ומכשורם וכד', כל הנ"ל בהימצאם במבני 

 מרקחת, מחסנים.-המשרדים, מרפאות, בתי אבות, מעבדות, בתי

 

מכל סוג ותאור שהוא לרבות )אך לא רק( תרופות, מוצרים ומכשירים רפואיים שונים,  מלאים  .2.2

סטיקה, חומרי עזר וחומרי אריזה )ולרבות מלאים בקונסיגנציה בבתי מרקחת מוצרי דיאגנו

 (ראשון נזק בסיס על₪  1,000,000פרטיים ובבתי חולים עד לסך 

 ₪   865,000,000לעיל ....... ...................................   2.2-ו 2.1"כ סעיפים סה                

 

 בכל מקום  הנמצא בבעלות המבוטחים ו/או בכל מקום בארץ בו קיים רכוש של  -הנ"ל  כל   

המבוטחים ו/או מתקיימת פעילות של המבוטחים ו/או עבורם )לרבות בתי מרקחת חיצוניים(, 

ו/או רכוש מכל סוג הנמצא אצלם בפיקדון ו/או בקומיסיון ו/או בשכירות ו/או בהשאלה ו/או 

 ו, למעט רכוש אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ושלוחותיה. שהמבוטחים אחראים ל
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 למקום מקסימום .3

         

ית י, קר76מבנים סמוכים הנמצאים ברחוב החשמונאים  3יה המבוגרת: ידיור מוגן לאוכלוס –בית אילדן  

 מוצקין 

 ₪  220,000,000                                                           רכוש    

 ₪    60,000,000                   אבדן תוצאתי  

 ₪  280,000,000                                       סה"כ              

   

  כיסוי על בסיס "נזק ראשון" .4

כל הסכומים הנקובים בפוליסה למעט סכומי ביטוח המבנים, התכולה והמלאי המפורטים מעלה  

 הינם על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לסעיף "ביטוח חסר". 2.2, 2.1, 1.2בסעיפים 

 

 הרחבה לנזק תוצאתי  .5

מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות נזק תוצאתי אשר יגרם כתוצאה מנזק המכוסה  

בפוליסה אשר כרוך בהוצאות מיוחדות שיוציא המבוטח על מנת להמשיך בפעילות  רגילה בחצריו או 

 בהעברת פעילות המבוטח לאתרים אחרים כמפורט להלן: 

 ש בציודשכירת ציוד חלופי ו/או הפרשי עלות שימו * 

 שכר עבודה נוסף לעובדים ו/או רכישת שירותים ע"י קבלני חוץ.  * 

 הסבת מבנה חלופי לצורכי המבוטח/ים )כולל שכ"ט מומחים שיידרשו(.  * 

 תוספת קווי טלפון ותקשורת במבנה החלופי.  * 

 תוספות ושינויים הכרוכים באינסטלציה מיוחדת )למעבדות וכו'(.  * 

 ו דמי ניהול )מלאים או נוספים( אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי.דמי שכירות ו/א * 

 הוצאות פרסום ויחסי ציבור . * 

לעניין סעיף זה מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק הנובע מרכוש השכן לחצרי   

 המבוטחים, יחשב כנזק לרכוש המבוטח.

 על בסיס נזק ראשון. ₪   2,000,000סכום ביטוח להרחבה זו:   

 

 ויתור על שיבוב  .6

בתנאים הכלליים לכל הפוליסות המבטח מוותר על זכות  6מוסכם כי מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף  

רותים למבוטח ו/או ספק ישיבוב העלולה להתעורר נגד כל מי שפועל מתוך חצרי המבוטח ו/או מספק ש

או הפועל עבור המבוטח ו/או מטעמו בכל דרך לרבות סגל מדיקל בע"מ, עובדיה של המבוטח ו/

והפועלים מטעמה וכן חברות בנות ו/או שלובות ו/או קשורות ו/או משורשרות, ובמפורש כלפי אסותא 

מרכזים רפואיים בע"מ והגופים בשליטתה וכן כנגד משכירי מבנים ונכסים אחרים למבוטחים. ויתור זה 

 לפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.  לא יחול כ

 

  משכירי נכסים .7

פוליסה זו מכסה נכסים המושכרים למבוטחים בהסכמי שכירות בכל מקרה בו לא חלה חובה חוזית על  

המשכיר או מי מטעמו לערוך ביטוח זה ו/או לא קיים סעיף פטור לטובת המבוטח. בעלי הנכסים ו/או 

 נן( יצורפו כמבוטחים נוספים לפוליסה לגבי הנכסים המושכרים. המשכירים ו/או חברות ניהול )ככל שיש
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  רשימות רכוש והערכה )לגבי מבנים בלבד( .8

מוסכם בזה כי אחריות המבטח תחול גם על מבנים חדשים מסוגים שונים אשר יתווספו ו/או הושמטו 

 בטעות מרשימת הרכוש אצל המבוטחים המשמשים בסיס להערכת סכום הביטוח הכולל. 

המבוטחים מתחייבים להודיע למבטח על עדכון סכום הביטוח לנכסים מעת לעת. התאמת דמי הביטוח  

 תבוצע ע"י המבטח בהתאם.  

 

 20% -ביטוח נוסף  .9

 מכסה, בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, סכומים נוספים שמקורם בעלויות  הפוליסה 

שבוצעו בזמן תוקף הביטוח. אחריותו של  ערך, שינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח,

 מסכומי הביטוח המפורטים. 20%-המבטח לא תעלה על סכום המקביל ל

 

  הרחבות  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר .10

 ₪ (  10,000,000 -)אך לגבי מחסן מרכזי ₪  2,000,000    פריצה: 

 ₪  200,000   גניבה פשוטה  

  ₪  2,000,000  נזק תוצאתי 

 ₪  10,000,000  הרחבת כל הסיכונים 

 ₪   200,000  שבר שמשות 

 ₪  15,000,000  פינוי הריסות 

 ₪  10,000,000 שכר אדריכלים / יועצים 

 ₪  5,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק 

 ₪   1,600,000 שחזור מסמכים 

 ₪   4,000,000 רכוש מחוץ לחצרים 

 ₪   2,000,000 רכוש בהקמה ובהריסה 

 ₪  1,000,000 ציבוריות רכוש רשויות 

 ₪  1,000,000  הוצאות מנע 

 ₪  1,000,000 שיפורים ושינויים  

   שיפורים ושינויים עקב       

 ₪  4,000,000 דרישת רשויות  

 נזק רכוש ותוצאתי(  –)משולב ₪   600,000 הוצאות הכנת תביעה  

 ₪  20,000,000 שקיעה והתמוטטות   

 ₪  1,500,000  נזקי חשמל 

 לאדם וכמפורט הסכם בין המבוטח והמבטח.₪   2,500עד  חפצי עובדים ואורחים 

 ₪ 10,000,000 רכוש בהעברה 

 

למען הסר ספק יובהר, כי לעניין הרכוש ו/או השטח הציבורי ו/או המשותף במבנה המבוטח הידוע בשם  .11

ל גם בעלים של חלקים בבניין ו/או מחזיקי נכסים ת"א, שם המבוטח כול 27"היכל הסיטי" ברח' המרד 

  .בבניין  ו/או חוכרים ו/או  שוכרים  ו/או בעלי מניות  ו/או שותפים

נכסי אריאל פרויקטים חברת "כי החברה מוותרת בזאת על זכות השיבוב כלפי  ,מוצהר ומוסכם בזה

לקיומו של ויתור שיבוב מקביל  בכפוף –ו/או כל מי שיבוא במקומה וכלפי בעלי השטחים במבנה  "בע"מ

 .בביטוחיהם של אלה. יובהר כי ויתור זכות השיבוב לא יופעל כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון
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 השתתפויות עצמיות   

  .₪ 5,000,000סימום קמ ,₪ 30,000מינימום  -מסכום הביטוח לאתר  10%  -רעידת אדמה 

 ₪. 200,000סימום קמ₪   20,000מהנזק, מינימום  5% –נזקי טבע 

 . ללא השתתפות עצמית בהתאם לתנאי  הפוליסה –חפצי עובדים 

  .₪ 100,000     כל נזק אחר 

  .ימים 5 –אובדן תוצאתי 

 

 גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד .12

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח על ידי אדם שנכנס 

המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט: כספים מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים, לחצרי 

גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה. אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת 

 על בסיס נזק ראשון. –לאירוע ולתקופת הביטוח₪   200,000לסכום שלא יעלה על 

 

 ים ורכיביםמלאי חלפ .13

מוסכם בזה כי ביטוח זה מורחב לכלול את אבדן הערך הכספי של מלאי חלפים המצויים בידי המבוטח, 

אם עקב נזק מכוסה, הוחלף הציוד הקיים בציוד אחר ועקב כך הפך מלאי החלפים לחסרי שימוש אצל 

לסך של  המבוטח. מלאי חלפים יועבר לחזקת המבטח. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת

 למקרה על בסיס נזק ראשון.₪   200,000

 

 תיקון עצמי .14

מוסכם בזה כי במקרה של תיקון עצמי בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח, התחשיב לשעת עבודה 

 .₪ 130  -של עובדי המבוטח לא יפחת מ

  

 ציוד אלקטרוני .15

או בהחלפת ציוד אלקטרוני ישלם מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף כינון ערך, מוסכם בזאת כי בכינון  

המבטח למבוטח את כל עלות הרכישה של פריט חדש דומה או זהה או משופר מהפריט שאבד או ניזוק 

שהינו בר רכישה בשוק ואשר ביצועיו ותפקודו אינם נופלים מהפריט המבוטח, כאשר העלות כוללת 

 כת.הוצאות החלפה או התאמה של ציוד ותוכנות הנדרשים להפעלת המער

 

 שעבוד .16

הפוליסה מבטחת רכוש אשר לגביו קיימת זכות הנאה גם לבעלי שעבוד המפורטים מטה. פיצויים 

במקרה של נזק המכוסה על פי הפוליסה ישולמו לבעל השעבוד, לפי שיעור זכות ההנאה שיש לו ברכוש 

 המבוטח בהתאם למצוין במפרט ולתנאי הפוליסה.

בתוספת כלשהי בפוליסה, ביטול הביטוח עקב אי תשלום הפרמיה או על אף כל הרשום בפוליסה ו/או 

חלק ממנה, או בדבר זכות ביטול הפוליסה ע"י המבוטח ו/או החברה המבטחת, לא יהיה תוקף לביטול 

הביטוח, אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב ובדואר רשום לגוף המשעבד הנ"ל, לפחות 

 לתוקף.יום לפני היכנס הביטול  30

מוסכם בזה כי בכל מקרה של אבדן או נזק לרכוש המשועבד ישולמו תגמולי הביטוח עד לגובה סכום 

₪  500,000השעבוד לפקודת בעל השעבוד. על אף האמור לעיל תגמולי ביטוח שאינם עולים על סך 

 ישולמו ישירות למבוטח. 

 . זכות הקיזוז בפוליסה תוגבל לחובות הנובעים מפוליסה זו בלבד
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  בעלי השעבוד .17

  -ת"א לגבי נכסי קרן מכבי כמפורט להלן: 19לאומי סניף מרכזי, הרצל  בנק 17.1

 (125חלקה  6933ת"א )גוש  10בלפור  -סניף מכבי .17.1.1

 (1039/2חלקה  6190ו' בני ברק )גוש  64כהנמן  –סניף מכבי + מרפאת מכבידנט  .17.1.2

חלקה  1902רובע הפרחים קרית גת גוש  64העצמאות   -סניף מכבי + מרפאת מכבידנט .17.1.3
108/3,9,10 

 112/15,16חלקה 10036קומה ב'  חדרה גוש  13הלל יפה  -סניף מכבי .17.1.4

חלקה  1931אשקלון גוש  3הגבורה  -מכבי טבעיסניף מכבי + מרפאת מכבידנט+  .17.1.5
152/41,42,44,45,46 

חלקה  38018שבע גוש קרית הממשלה באר  4התקווה  – סניף מכבי + מרפאת מכבידנט .17.1.6
41. 

 53חלקה  7960נתניה דרום גוש  -רח' ויסלברג פינת פנחס לבון-סניף מכבי .17.1.7

 308/2חלקה  6438כפ"ס גוש  56רוטשילד -סניף מכבי .17.1.8

 )חלק( 12חלקה  7003ת"א גוש  27היכל הסיטי, המרד -מטה מכבי .17.1.9

 576/57חלקה  6126ר"ג גוש  32ביאליק -מרפאת מכבידנט .17.1.10

פארק הברון ראשל"צ גוש  -מתחם זד"ל  -ת מכבידנט+ מכבי טבעיסניף מכבי + מרפא .17.1.11
  151חלקה  3935

 95חלקה  5097שכונת  חתני פרס נובל, ראשל"צ גוש  -סניף מכבי + מרפאת מכבידנט .17.1.12
 )חלק(

ר"ג        3חברה לביטוח בע"מ ו/או סל אשראי לא סחיר שותפות מוגבלת מרח' אבא הלל  הראל 17.2

, 76מ"ר( בבית אילדן מקבוצת בית בלב, רח' חשמונאים  7,939בגין בית דיור מוגן )בשטח כולל  

 , קריית מוצקין. 542חלקה  10426גוש 

מ"ר(  6,492  תל אביב, בגין בית דיור מוגן )בשטח כולל 34מרח' יהודה הלוי  בנק לאומי  17.3

, פתח 392חלקה  6372גוש , 36פתח תקווה" מקבוצת בית בלב, רח' דנמרק -"בית בלב

 תקוה

, ברח' 7לגבי מבנה, חנות מס'  –ירושלים  10ראשי ירושלים, רח' הלל  012בנק הבינלאומי סניף  17.4

 כפר יונה בשימוש חברת נרקיס ערד.  , 31גבעתי 

תל אביב בשימוש  9אשדוד בגין נכס ברחוב אפטר  1בנק לאומי סניף עסקים אשדוד שד' הרצל  17.5

 מכבי יזמות

ר"ג בגין  3ברה לביטוח בע"מ ו/או סל אשראי לא סחיר שותפות מוגבלת מרח' אבא הלל הראל ח 17.6

הנקרא  1בחלקה  6882מ"ר בשכונת נווה שרת תל אביב בגוש  2,891בית דיור מוגן  בשטח של 

 "בית בלב תל אביב" 
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 שינויים בפוליסה .18

 מוסכם ומוצהר בזה, כי בפוליסה חלו השינויים הבאים: 

 הגדרות  18.1

₪   300,000 –לפריט ו ₪  60,000ליצירה יקרא: "₪  20,000במקום  -1.2.2סעיף  18.1.1

 במצטבר לתקופת הביטוח.

 לאחר המילה "מלגזות" יתווסף "ו/או ציוד  הנדסי דומה"  1.2.4סעיף  18.1.2

 המילה "צמחיה" מבוטלת, אך לא לעניין נזקי טבע. -  1.2.5בסעיף  18.1.3

 הסיכונים המבוטחים 18.2

 , )נזקי נוזלים והתבקעות( : 2.6בסעיף  18.2.1

 ווספנה המילים "ו/או אבקה" לאחר המילה "גזים" בשורה הראשונה.  תת  

 לפני המילה: "דוודים".  ההשנייתתווסף המילה: "גם" בשורה 

 הרחבות 18.3

לאחר המילים: "רשויות ציבוריות" יתווסף "ו/או גופים מסחריים ו/או  -3.7סעיף  18.3.1

לים "משרד התקשורת" יתווסף: "וכן גופים מסחריים ו/או ציבוריים". לאחר המי

 ציבוריים לאספקת שירותי תקשורת, חשמל, מים גז וכן דלק ומוצריו השונים".  

)נזק ללוחות חשמל( בשורה הראשונה במקום: "ללוחות חשמל" יאמר:   3.18בסעיף  18.3.2

 1,500,000יירשם "₪"  200,000"לשנאים, לוחות פיקוד ולוחות חשמל". במקום "

 במקום "כולל ברק" ירשם "למעט ברק".  ₪". 

 )התמוטטות מבנים( יחולו השינויים הבאים: 3.19סעיף  18.3.3

 בפסקה השלישית, לאחר המילים "ו/או פלדה" ייתוספו המילים " ו/או לוחות מתכת".  .א

 ₪  20,000,000יירשם ₪  4,000,000". במקום 20%" יירשם "10%במקום " .ב

 הרחבת ל"כל הסיכונים"  18.4

   -להרחבות בפוליסה יחולו השינויים הבאים: 3.20בסעיף 

 מתאימים;  בלתי או לקויים עבודה או חומרים תמחקנה המילים תכנון, 3.20.1מס"ק  18.4.1

 לאחר המילה "נזק" יבוא "ישיר" ובמקום המילים "לרכוש המבוטח"   3.20.3מס"ק   18.4.2

 "לפריט המסוים אשר שופץ, תוקן או נוקה". יבוא

 מחקנה המילים "העדר פעולה או פעולה שגויה, עיבוד שגוי"ת 3.20.9בס"ק  18.4.3

הרחבה זו  )רכוש בהעברה( תתווסף סיפא "מחוץ לחצרי המבוטח" 3.20.11בס"ק  18.4.4

 על בסיס נזק ראשון. ₪   10,000,000מוגבלת לסך 

  

 דרישת רשויות לשינויים ותיקונים  18.5

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות נוספות עד לסכום הנקוב ברשימה בעקבות מקרה ביטוח   

 שמקורן בדרישת רשויות לשינויים ותיקונים מעבר למצבו של הרכוש שניזוק. 

)השבת סכום הביטוח לקדמותו(, תחול  3.21מוסכם כי על אף האמור בסייפא לסעיף 

הרחבה זו גם על  כיסויים בהם נקבע כי גבול האחריות הינו גם לתקופת הביטוחאלא אם 

 הורה המבוטח אחרת. 
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 סייגים  18.6

)נזק למתקנים חשמליים( במקום המילים "כולל ברק )פרט לפגיעה ישירה של  4.2סעיף 

 ק(" יבואו המילים "למעט ברק". בר

 תנאים מיוחדים לפרק א' 18.7

  -)ערך כינון(  יחולו השינויים הבאים: 5.2בסעיף  18.7.1

 חודש"  36חודש" יירשם " 24במקום " -5.2.1ס"ק  .א

 ל הסיפא מהמילה "בתנאי" ועד לתוםבשורה הרביעית תימחק כ -5.2.2ס"ק  .ב

 הסעיף. 

 יבוטל –5.2.5ס"ק   .ג

 ".85%" יירשם "90%)ביטוח חסר( במקום " -5.7סעיף   18.7.2

₪  4,000,000". במקום " 15%" יאמר "10%)שומה( במקום " 5.8בסעיף  

 ₪ " 10,000,000" יאמר "

 תנאים כלליים   18.8

יתווסף: "בגין פוליסה זו  ההשניי)זכות הקיזוז( לאחר המילה: "למבטח" בשורה  – 13.9סעיף 

 יימחק המשפט מהמילה: "בין" ועד למילה: "אחרת". ההשנייבלבד". בשורה 
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 מפרט לביטוח נזק תוצאתי – 2חלק 
 

(  ו/או מעונות מכביבית בלב בע"מ )לפנים: מגדל הזהב בע"מ מכבי שירותי בריאות ו/או  :  שם המבוטח/ים

 ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות .

 1.7.2020מיום     תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום   

 

 , ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.2019ביט  : הפוליסה

 

 הכיסוי 

הביטוח יכסה אבדן הכנסות שנמנעו מהמבוטחים ו/או תשלום הוצאות קבועות בעקבות נזק לרכוש המבוטח 

יכונים המכוסים לפי ביטוח על פי פוליסת ביטוח אש והרחבות של המבוטח, כתוצאה מאחד או יותר מהס

הרכוש שבפוליסות הנ"ל ואשר יגרום להפרעה בפעילות השוטפת, לירידה במחזור ההכנסות ו/או להוצאות 

 אלטרנטיביות. 

"הפרעה" פירושה גם אי יכולת להתגורר בדירות הדיירים בשל נזקים שאירעו והמצריכים הוצאות לדיור 

 חילופי ו/או אבדן הכנסת דמי שכירות. 

 

 עסקים של המבוטחים 

 

 סכומי הביטוח 

 ₪  3,000,000הפסד "דמי כניסה" ...................................................................  .1

קדון מוקדם שיהא על בית בלב להשיב י)דמי הכניסה המבוטחים משקפים הפסד פחת בגין החזר פ 

 במקרה של אובדן השימוש ביחידת הדיור המוגן באתרים ירושלים, אשדוד ורמה"ש( . 

חודשים,  סכום הביטוח על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח  12)הכיסוי לתקופת שיפוי  של עד  

 חסר(

השונות  ב"בית בלב" בע"מ בכל   שפוזהאשכר עבודה בגין עובדי בתי האבות / הדיור המוגן ומחלקות  .2

 ₪  9,000,000אתריהם ....................................................................... 

 )הכיסוי לתקופת שיפוי  של חודשיים,  סכום הביטוח על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר( 

 ₪  81,000,000אבדן תוצאתי לבית אילדן ולבית בלב תל אביב ..................................  .3

 חודש( 24)הכיסוי לתקופת שיפוי  של 

לעיל הכיסוי מתייחס לפעילויותיהם של המבוטחים כבעלים  ומפעילים  3-ו 2, 1לעניין הכיסויים בסעיפים 

ות סיעודיות, לרבות פעילויות ניהול ,פעילות שיווק ומכירה לרבות מחלק אשפוזבתי דיור מוגן ומחלקות 

 .נלוותופעילויות עזר 

 

 רחובות )מעבדת מגה לאב( 9רח' המדע  -מבנים  בפארק המדע  2דמי שכירות חליפיים  בגין   .4

.....................................................................................................9,000,000  ₪ 

 חודש,  סכום הביטוח על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר( 24)הכיסוי לתקופת שיפוי של עד 

גידול בהוצאות תפעול וכן פיצויים לצדדים שלישיים בשל הפרות חוזיות בקשר עם מעבדת המגה לאב  .5

 ₪  10,000,000ברחובות  .....................................................................  

 פוף לביטוח חסר(חודש,  סכום הביטוח על בסיס נזק ראשון שאינו כ 24)הכיסוי לתקופת שיפוי של עד  
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 לעיל הכיסוי מתייחס לפעילויותיהם של המבוטחים כבעלים  ומפעילים 4 -ו3לעניין הכיסויים בסעיפים 

 רפואית ראשית על כל  ופעילויות עזר נילוותמעבדה 

 

 סעיף נזק לחצרות 

ן מוסכם במפורש כי אבדן או נזק לחצרי העסק המבוטח ייחשב לאירוע מבוטח אם יגרום להפרעה במת

 שירותים או לירידת מחזור ההכנסות. 

 

 סעיף הוצאות תפעול נוספות שונות 

אשר הוצאו ע"י המבוטח ₪   1,000,000הפוליסה תורחב  לכסות הוצאות תפעול  נוספות שונות  עד לסך 

במהלך תקופת השיפוי, המהוות הוצאות תפעול נוספות, בין אם קבועות או משתנות, שהיו הכרחיות כדי 

 את מצב העסק לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח. להחזיר 

 ימים ראשונים.  5השתתפות עצמית:

 

 סעיף סילוק נזק 

מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי, ומדי חודש לאחר מכן, מתחייב המבטח לשלם למבוטח 

בוטח כפי מסכום תגמולי הביטוח  המשוערים המגיעים למ 75%מקדמה על חשבון תביעתו, בשיעור של 

שיוערך ע"י השמאי המטפל; בכל מקרה של חילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח בדבר גובה הפיצוי המגיע 

על פי פוליסה זו, מתחייב המבטח לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, מבלי לגרוע מזכויות המבוטח או 

 זכויות המבטח. 

 

 שינויים בנוסח הפוליסה

 הגדרות

מוסכם בזאת מראש כי בקרות מקרה ביטוח אצל המבוטח ו/או  - 6.7הגדרת "צמצום במחזור" סעיף  .1

אצל לקוח ו/או ספק של המבוטח וסביבתם הקרובה, רשאי המבוטח אם ירצה בכך לקבוע את 

הצמצום במחזור על בסיס יומי לפי ההפרש שבין המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי לבין המחזור 

המחזור  ןלעניידשים שקדמו לנזק על בסיס ממוצע יומי. לענין סעיף זה תוספת התאמות החו 6במשך 

 לא בתוקף.

לאחר "המבוטח בפוליסת אש מורחב המצוינת ברשימה" יבוא  –. הגדרת "מקרה הביטוח" 7סעיף  .2

"או בפוליסה אחרת לביטוח רכוש שערך המבוטח. אולם אך ורק בפני הסיכונים המכוסים תחת  -

 "אש מורחב"   פוליסת

 סייגים

 ₪.  2,000,000)נזק המכוסה עפ"י הרחבת "לוחות חשמל"( מבוטל עד לסך  -9.6סעיף  .3

 ₪   2,000,000)נזק  המכוסה עפ"י הרחבת כה"ס( מבוטל עד לסך  -9.8סעיף  .4

 הרחבות

 מוסכם ומוצהר בזה כי הכיסוי הניתן עפ"י סעיף זה יחול על הספקת מים, דלק ומוצריו -10.1סעיף  .5

 השונים, חשמל, ושירותי תקשורת, ולרבות על הספקתם של אלה ע"י גופים שאינם ציבוריים.

 )הרחבת ספקים לקוחות( 10.3סעיף  .6

 בשורה השנייה של הפסקה הראשונה, לאחר המילים "חומרי גלם" יתווספו המילים "או שירותים".

יתווספו המילים "או בשורה השנייה של הפסקה הראשונה, לאחר המילים "מוצרים מוגמרים" 

 שירותים".

 )מניעת גישה(  – 10.4סעיף  .7
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 ₪.  10,000,000ההרחבה עפ"י סעיף זה תעמוד ע"ס 

 תנאים מיוחדים

בתנאי הפוליסה )ביטוח חסר(, אם בשעת קרות מקרה הביטוח, היה  11.6בהמשך ובניגוד לסעיף  .8

דמי שכירות לתקופת מהסכום המתקבל מסך כל ההכנסות מ 85% -סכום הביטוח הכולל פחות מ

 השיפוי, יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי.

 סייגים כלליים לשני חלקי הפוליסה     

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  –)רשלנות רבתי(  12.5סעיף  .9

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 תנאים כלליים לשני חלקי הפוליסה

בשורה השניה תמחקנה המילים מ"בין" ועד לתום המשפט, ותוחלפנה   –)זכות הקיזוז(  13.9סעיף  .10

 במילים: "בגין פוליסה זו בלבד".
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 מפרט לביטוח אחריות מעבידים – 3חלק 

ו/או סגל מדיקל בע"מ )לעניין נכסים ו/או פעילות מכבי ורופאיה מכבי שירותי בריאות;   שם המבוטח/ים:

 בתנאים הכלליים לכל הפוליסות בלבד( ו/או כמפורט 

 1.7.2020מיום     תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום    

 , ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.2019ביט   : הפוליסה:

 

ידם, כולל עובדים ארעיים, זמניים -הביטוח יכסה את חבותם של המבוטחים כלפי כל עובדיהם והמועסקים על

ומזדמנים ובגין כל פעילויות מכל סוג שהוא הקשורות באחריות המבוטחים כלפי העובדים הנ"ל)ככל שחבות 

 זו אינה מכוסה במסגרת פוליסת צד שלישי שערך המבוטח(   

 לעובד ₪   50,000,000            גבולות אחריות: 

 בסה"כ ₪   50,000,000              

  ₪ ,00,000,00091        שכר עבודה שנתי משוער

 

 השתתפות עצמית 

 למקרה בכל תביעה  אחרת.₪   100,000 -לתובע במקרה של מחלת מקצוע ו₪  100,000

 

     -מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה כפופה להרחבות הבאות:

  חומרים מסוכנים .1

הביטוח לפי פוליסה זו מכסה את אחריותם החוקית של המבוטחים לרבות בגין  -למען הסר ספק 

אקטיביים לצרכים מעבדתיים -שימוש עובדים בתרופות, חומרים כימיים וצבעים, רעלים וחומרים רדיו

 ורפואיים.

  פעילויות שונות .2

הביטוח לפי פוליסה זו כולל פעילויות הנעשות גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ובכל עת  שהעובד  

נמצא בשירותו של המבוטח, לרבות הפסקות עבודה, העברה ממקום עבודה אחר למשנהו, אל מקום 

העבודה ובחזרה ממנו, וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר 

, כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד המבוטח  ובכלל זה פעילות תרבותית, אליה

 ספורטיבית וחברתית. 

  קבלנים וקבלני משנה .3

פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח, כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,  ככל  

 שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין הנ"ל.

על המבוטח תחול ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשומה אך ורק אם שולם פיצוי בפועל לתובע,  .4

 והפסקה האחרונה בהגדרת "השתתפות עצמית" מבוטלת בזאת

כאשר פוליסה זו משתתפת בתשלום פיצויים עם פוליסות ביטוח שהוצאו לתקופות ביטוח נוספות, תחול  .5

פות העצמית עפ"י פוליסה זו, כיחס הפיצוי החל על פוליסה השתתפות עצמית יחסית מסכום ההשתת

 זו לעומת הפיצוי הכולל המשולם לתובע.  

בכל מקרה של תביעה עפ"י פוליסה זו עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח הינו תוצאה של הצטברות  .6

האחריות  פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את

לשפות את המבוטח גם בגין התקופה שקדמה לפוליסה זו, בתנאי כי לא היה ידוע למבוטח על קיום 

עילה לתביעה בגין מקרה הביטוח כאמור. המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי 

ופת העלולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תק

 הביטוח. 
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מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה תכלול כמבוטח נוסף כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב  7

להכלילו כמבוטח נוסף טרם קרות מקרה הביטוח בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו עד כמה 

וחית שהאדם או הגוף המשפטי כאמור נחשב כמעביד של עובדי המבוטח או נושא באחריות שיל

 כלפיהם.  

מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה תכסה את חבותם האישית של מנהלי המבוטח, בעלי המניות של  .8

המבוטח, חברי דירקטוריון, עובדיו והפועלים מטעמו ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח בגין מקרה 

שחבות זו נובעת ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח, ככל 

 מפעילותו בשרות המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסה.  

הפוליסה תורחב לכלול את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדים המועסקים בשירות של ספקים,  .9

 קבלנים, שוכרים או לקוחות במידה וייחשב למעביד של מי מהם.

 

 שינויים בנוסח הפוליסה

 

 סייגים

 לפני המילה: "ובהסתמכו" בשורה השניה יתווסף: "ו/או".  –3.2.1עיף . ס1

  לפני המילה: "ובהסתמך" בשורה רביעית יתווסף: "ו/או".  – 3.2.2. סעיף 2

 בטל ומבוטל בזה לגבי עובדים זרים  המועסקים בארץ  –)עובד שביטוח לאומי אינו חל עליו(  3.3סעיף . 3

ובחו"ל.  כן יתווסף בסוף הסעיף: "מוסכם כי האמור בסייג זה לא יחול על חבות המבוטח כלפי עובדים שלא 

ניתן לבטחם ו/או אין חובה לבטחם באמצעות המוסד לביטוח הלאומי. בכל מקרה סייג זה לא יחול על חבות 

 יה הפלשתינאית". המבוטח הנובעת מהעסקת עובדים תושבי השטחים המוחזקים ו/או שטחי האוטונומ

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת  –)רשלנות רבתי(  3.11. סעיף 4

 וחובות המבוטח על פי כל דין.

 הרחבות 

 ) אחזקת כלי נשק( יימחקו המילים "באישור המבוטח". 4.5. סעיף 5

 זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:מוסכם כי הרחבה  -)"פגיעה אישית"(  4.10סעיף     

)להבדיל מהיזק גופני, נפשי או  Personal Injury"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית 

שכלי או מוות כאמור בהגדרת מקרה הביטוח( הנגרמת לאדם כלשהו תוך כדי או עקב עבודתו אשר בינו 

ה בגדר "נזק" כהגדרתו בפוליסה זו. מבלי לגרוע לבין המבוטח מתקיימים יחסי עובד מעביד ואשר אינ

מכלליות האמור, לרבות חבות בשל פגיעה באוטונומיה של הרצון, חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה 

בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא 

 מינית. זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה

 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:

     לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו  5. 1

 בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

  לאותו אדם  אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או    5.2

בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה   5.3

 . 1998מינית התשנ"ח 

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  1,000,000אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על  

 

 

 

   )הוצאות הגנה בהליכים פליליים(: 4.11סעיף  . 6
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במצטבר ₪  800,000 –למקרה ביטוח ו ₪  400,000גבולות אחריות המבטח להרחבה זו, יעמדו על 

  -לתקופת הביטוח ובכפיפות לשינויים הבאים:

 בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום "סיכוי טוב" יש לקרוא "סיכוי סביר".    6.1

 ייקרא: הגדרת "הליכים פליליים או הליכים מנהליים" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה 6.2

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית או חקירה כלשהי, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או 

מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או 

 הליך, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו. 

 מבוטל. 4.11.1ס"ק  6.3

 )כוונה לגרום למקרה ביטוח( מבוטלות המילים "מי מעובדיו".    4.11.2בס"ק  6.4

מבוטל אם התחייב המבוטח בכתב טרם מקרה הביטוח לכלול את הקבלן/קבלן  4.11.3ס"ק  6.5

  משנה כמבוטח נוסף.

 

 תנאי הפוליסה 

 ימים נוספים". 60ימים נוספים" יירשם " 21במקום המילים " 5.1.6בסעיף  .7

   יוחלפו המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" במילים "בגין  –)זכות הקיזוז(  5.10יף סע  .8

 מערך הביטוחים העסקי של המבוטח".
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 מפרט לביטוח צד ג' – 4חלק 
מכבי שירותי בריאות; ו/או סגל מדיקל בע"מ )לעניין נכסים המשמשים את מכבי ורופאיה   : שם המבוטח/ים

  ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסותבלבד( 

 1.7.2020מיום    תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום          

 , ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.2019ביט      :          הפוליסה

 

 תיאור עיסוקו של המבוטח: כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות.

 אחריות:גבולות 

 למקרה ₪   50,000,000

 לתקופת הביטוח. ₪   50,000,000

 השתתפות עצמית 

 בכל תביעה ₪  100,000

 מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה כפופה להרחבות הבאות :

הפוליסה תכסה את חבות המבוטח כלפי כל אדם שאינו כלול ברשימות השכר של המבוטחים לרבות  .1

 עובדים זמניים מקריים וארעיים.מתנדבים, עובדים עצמאיים, 

 

כל אדם שהמבוטח אינו חייב בתשלום למוסד לביטוח לאומי בגינו, יחשב כצד שלישי לענין הפוליסה   .2

ומבלי לגרוע מכלליות האמור  הפוליסה תכסה  את חבות המבוטחים כלפי עובדים ארעיים ו/או  

ם ו/או משתלמים, וכן עובדים בחל"ת )חופשה מתנדבים ו/או נותני שירותים ו/או זמניים ו/או מומחים זרי

ללא תשלום( ועובדים בחל"ד )חופשת לידה ( בעת השתתפותם בישיבות צוות, השתלמויות, כנסים, 

ימי עיון, טיולים וימי גיבוש, ככל שאינם מכוסים תחת פוליסת חבות המעבידים של המבוטחים ילדי 

  עובדים ואחרים במהלך חופשות ו/או עיתות חירום.

  

  החזר גבולות אחריות לקדמות  .3

במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם באופן  

אוטומטי, ויהוו את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם את הפרמיה 

 אם כן יורה המבוטח אחרת.שתגיע ממנו, מיום קרות הנזק עד תום תקופת הביטוח, אלא 

 

  חבות כשוכרים  .4

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם החוקית של המבוטחים כשוכרים של מבנים כלשהם, כלפי  

 בעלי הנכסים ו/או המשכירים 

 

  חבותם של בעלי נכסים/ משכירים  .5

לגבי מבנים מוסכם בזה כי בעלי נכסים או משכירים מצורפים בזה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם 

בהרחבות )אחריות צולבת( יחול על בעלי  4.2וציודם המושכרים למבוטחים. מוסכם בזה כי סעיף 

הנכסים המשכירים וכי כל תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כלשהו המכוסה על פי הפוליסה ישולם להם 

ח בפוליסה לביטוח לפי שיעור אחריותם  וזיקת הביטוח כבעלי הנכס או כמשכירים, בגין רכושם המבוט

 אש מבנים ותכולה, לפי פירוט בעלי הנכסים או המשכירים. 

 

, ביטוח זה מורחב לכסות אחריות שילוחית של המבוטח 4.10מבלי לגרוע מכלליות האמור בהרחבה   .6

-כלפי צד ג' בגין מרפאות של רופאים עצמאיים ו/או מעבדות ו/או מכונים ו/או מרפאות לטיפולים פארה

 רפואיים הקשורים בהסכם התקשרות עם המבוטחים. 
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אינו חל על אחריות המבוטחים בגין היפר חובה מקצועית  מוסכם במפורש, כי הכיסוי עפ"י הרחבה זו

 של רופאים ו/או גופים אלה.

 

  רשימות  .7

רפואי וצוותי עזר, וכן רשימות -בידי המבוטחים רשימות של רופאים עצמאיים, רופאים שכירים, סגל פרא

יים שיחולו של מכונים, מעבדות ומרפאות, ואולם על המבוטחים לא חלה חובת עדכון ודיווח על שינו

 ברשימותיה. 

זכותם של יחידי המבוטח ששמם המפורש נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מהמבטח, על פי פוליסה זו   .8

 תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי פוליסה זו. 

או צמצומו,  סכומים שהמבוטח חייב לאחרים בגין הוצאות מנע שהוצאו ע"י צד ג' למניעת מקרה ביטוח  .9

 לחוק חוזה ביטוח. 67 -ב' ו 61יכללו בהגדרת "נזק" בפוליסה, בהתאם לסעיפים 

בסייגים, מוסכם בזה כי הכיסוי עפ"י הפוליסה כולל את חבותם  3.3מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף   .10

 האישית של בעלי המניות, חברי מועצת המנהלים, המנהלים והעובדים.  

תל אביב יתווסף לשם  27ין שימוש בחדר הכושר במבנה שברח' המרד מוסכם ומוצהר בזה כי לעני  .11

שבהסכם עם מכבי "   ו/או בעלי זכויות בבניין ו/או מחזיקים בחלקים  המבוטח: "מפעיל חדר הכושר

 בבניין ו/או בעלי יחידות בבניין".

 

 שינויים בנוסח הפוליסה  .12

 סייגים 12.1

 

לא יחול לגבי מקרי ביטוח בהם התשלום למוסד לביטוח לאומי בוצע בפועל ע"י מעסיק  3.1סייג  12.1.1

 אחר. 

)אחריות מקצועית( יבוטל בהקשר לנזקי גוף ככל שיגרמו בחדרי/ מכוני כושר המופעלים  3.3.2סייג  12.1.2

 ע"י המבוטח.

של המבוטח גם בגין  לפוליסה, פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו 3.5.1על אף האמור בסייג  12.1.3

₪   4,000,000נזק ישיר לרכוש של אחרים המצוי בחזקתו של המבוטח ו/או באחריותו, עד לסך 

 הרחבה זו לא תחול על רכוש כאמור לעיל אשר בוטח בפוליסת הרכוש שערך המבוטח .

תתווסף לסעיף סיפא: "אם קיימת פוליסה אחרת ברשות המבוטח המכסה נזק לרכוש הנ"ל, תהיה  

 פוליסה עודפת מעל אותה פוליסה". פוליסה זו

 למקרה.₪   1,000,000מבוטל עד לסך של  -)נזק לרכוש שפועלים בו(  3.5.2סייג  12.1.4

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  –)רשלנות רבתי(  3.12סעיף  12.1.5

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין. 

, הביטוח מורחב לכסות את חבות המבטח במקרה של נזק פיננסי כספי 3.13על אף האמור בסייג  12.1.6

למקרה. האמור ₪   500,000גם אם אינו תוצאה ישירה של נזק פיזי לרכוש צד שלישי, עד לסך 

 לפוליסה )מניעת גישה(. 4.9בסעיף זה לא יגרע מהכיסוי הניתן עפ"י הרחבה מס' 

 הרחבות  12.2

)חבות המבטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ(  תבוטל הסיפא החל  4.5מוסכם ומוצהר בזה כי בסעיף  12.2.1

מהמילים "למניעת ספק מובהר".....ועד לסוף המשפט ככל שהמבוטח התחייב חוזית כלפי קבלנים/ 

טרם קרות מקרה הביטוח( לבטח את חבותם במסגרת הפוליסה. כן תתוסף  -קבלני משנה )בכתב

בזה כי הכיסוי עפ"י הפוליסה ישמש כרובד עודף לפרק לסעיף סיפא חדשה כדלקמן: "מוסכם ומוצהר 

 ב' בפוליסת עבודות קבלניות  אותה ערך המבוטח.

 

, הפוליסה מורחבת לכסות את חבות 4.8מוסכם ומוצהר בזה כי בהמשך ובנוסף להרחבה מס'  12.2.2

המבוטח בגין פגיעה אישית הנגרמת לצד שלישי כלשהו, לרבות )אך לא רק( חבות הנובעת מהפרת 
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טיות וחדירה לתחום הפרט, הוצאת דיבה, השמצה ולשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, הטרדה פר

 מינית וכן נזק הנגרם כתוצאה מפגיעה בפרסום וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת הסודיות. 

עקב מקרה ביטוח אחד ובסה"כ ₪  1,000,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך 

מוסכם ומצוהר בזה כי הרחבה זו לא תחול בגין תביעות אשר יוגשו ע"י מישהו  לתקופת הביטוח.

 מעביד. -אשר בינו לבין המבוטח, קיימים יחסי עובד

האמור לעיל בדבר חבות בשל הטרדה מינית לא יחול לטובת אדם אשר נטען שהטריד מינית, אלא 

שר הוגשה נגדו נסגר מחוסר אם זוכה מהאישום כאמור, או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה א

 ראיות.  

גבול האחריות להרחבה זו יהיה  -)הגנה בהליכים פליליים ובהליכים מנהליים(  4.16הרחבה מס'  12.2.3

הביטוח ובכפוף  במצטבר במשך תקופת₪   800,000למקרה ביטוח אחד ובסך ₪   400,000

 לשינויים הבאים:

 קרוא "סיכוי סביר". בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום "סיכוי טוב" יש ל 12.2.3.1

הליכים בהם  הגדרת "הליכים פליליים או הליכים מנהליים" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה ייקרא: 12.2.3.2

נפתחה חקירה פלילית או מנהלית או חקירה כלשהי, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב 

או הליך, נגד אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי רשות המוסמכת לנהל חקירה 

  המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.

 דין לניהול הליכים פליליים".  -הביטוי "שכר טרחה" יבוטל בקומו יבוא: "שכר טרחת עורך 12.2.3.3

 מבוטל.   –4.16.1ס"ק  12.2.3.4

 מבוטלות המילים: "מי מעובדיו".   – 4.16.2בס"ק  12.2.3.5

בכתב טרם מקרה הביטוח לכלול את הקבלן/קבלן  מבוטל אם התחייב המבוטח 4.16.3ס"ק  12.2.3.6

 משנה כמבוטח נוסף.  

 

וסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות תביעות שיוגשו בארה"ב ובקנדה. לגבי תביעות מ 12.2.4

 תחולנה המגבלות הבאות:  אלה 

 הרחבה זו לא תחול בשל כל זיהום סביבתי. 12.2.4.1

 הרחבה זו אינה חלה על פיצויי ענישה, פיצויים לדוגמא וקנסות.   12.2.4.2

לא תכוסינה תביעות כנגד נציג או תושב ו/או כל גוף שמקום מושבם מחוץ לישראל, אלא אם כן  12.2.4.3

 הוסכם במפורש אחרת וצוין במפורש ברשימה.
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 מפרט לביטוח כל הסיכונים כספים -5חלק 

 

מכבי שירותי בריאות ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות )למעט אסותא   : שם המבוטח/ים

 מרכזים רפואיים בע"מ(.  

 1.7.2020מיום     תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום   

 , ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.2019ביט      :           הפוליסה

 

 סכומי הביטוח 

 ₪  160,000כספים בקופות ,בכספות ובהעברה ................................................................

 

 השתתפות עצמית

 בכל תביעה.₪   10,000

 הרחבות .1

בידי עובדים, סוכנים ואחרים ₪  20,000סכומי הביטוח הנקובים לעיל כוללים כספים עד לסך של  1.1

 בכל מקום בעולם. הנשלחים מטעם המבוטח לחול

 ₪  40,000הפוליסה מורחבת הוצאות שיחזור מסמכים בעלי ערך כספי עד לסך  1.2

הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכלול גם "כספים" שאינם רכושו של המבוטח ואשר נמסרו לו  1.3

 בפיקדון ו/או לשמירה ו/או לכל מטרה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו.

  האחריותהכפלת גבולות  1.4

מוסכם כי גבולות אחריות המבטח יוכפלו בעת התקופות בהם הבנקים אינם פתוחים לציבור עקב 

של היום שקדם לתקופה כאמור  12:30שביתת עובדים או השבתה של הבנק  וזאת החל משעה 

 של היום הראשון לאחר התקופה כאמור שבו נפתחו הבנקים לציבור. 12:30ועד לשעה 

ליסה זו מורחב לכסות נזק  לכספים של כל אחד ממנהלי או עובדי המבוטח או הביטוח על פי פו 1.5

כל אדם בשרותו של המבוטח למעט קבלנים וקבלני משנה, כתוצאה משוד או כל ניסיון לכך, 

לתקופת הביטוח, על ₪  25,000לאדם ומקסימום ₪  10,000כחלק ממקרה ביטוח עד לסך של 

 חסר. בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח

 

 הערות לתנאים .2

 "הגדרות" יחולו השינויים הבאים:  1בסעיף  .2.1

 תימחק המילה "פתאומיים". )מקרה ביטוח( 1.1סעיף  .2.1.1

 תתווספנה המילים: "שוברי אשראי" –הגדרת "כספים"  1.5סעיף  .2.1.2

 "סייגים לחבות המבטח" יחולו השינויים הבאים:  2עיף ס .2.2

העבודה". הסעיף לא תתווספנה המילים: "מחוץ לשעות  – 2.8סעיף  .2.2.1

 -מסכום הביטוח בפוליסה ולא יותר מ 5%יחול על כספים עד לסך 

5,000  .₪ 

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף  –)רשלנות רבתי(  2.11סעיף  .2.2.2

 כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין. 

 "הרחבות" יחולו השינויים הבאים: 3בסעיף  .2.3
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 )כספים( תימחק המילה "פתאומיים". 3.1בסעיף  .2.3.1

המילים "תוך כדי ₪ .  100,000יירשם ₪  50,000במקום  – 3.3סעיף  .2.3.2

 פריצה" תמחקנה. 

)נזק לכספת( המילים "אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף  3.4סעיף  .2.3.3

ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" מבוטלות. בסוף הסיפא לאחר מילים 

" יתווספו המילים " ואינו כפוף לביטוח "הנקוב ברשימה על פי הרחבה זו

 חסר".

 "תנאי הפוליסה" יחולו השינויים הבאים:  4בסעיף  .2.4

במקום  4.1.5בסעיף  )תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים(  4.1סעיף  .2.4.1

 ימים נוספים". 60ימים נוספים" יירשם " 21המילים "

קרה תימחק הסייפא "כמו כן, ימציא המבוטח....קרות מ – 4.6.4בסעיף  .2.4.2

 הביטוח".

במקום המילים "בין שחובו מתייחס  –)זכות הקיזוז(  4.10סעיף  .2.4.3

לפוליסה זו ובין לאחרת" יבואו המילים "בגין מערך הביטוחים העסקי 

 של המבוטח".
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 מפרט לביטוח חבות המוצר – 6חלק 
 ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות מכבי שירותי בריאות ו/או קבוצת מכבי    שם המבוטח/ים:

 1.7.2020מיום     תקופת הביטוח  : 

 30.6.2021עד יום   

  תל אביב  27המרד  ומען להודעות: כתובת ראשית

 ה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות., ובכפיתה לתנאי מפרט ז2019ביט   הפוליסה:

 וליסות כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפ עיסוקו של המבוטח:

 

 

 המוצרים עבורם ניתן

המוצרים המשווקים ע"י  המבוטחים    תחת המותג "מכבי " ו/או "מכבי קאר", ו/או "מכבי ממבט  כל  הביטוח:

מבלי לגרוע מכלליות האמור תוספי מזון, ויטמינים ומינרלים, תרופות שאינן מחויבות בקבלת מרשם  .ראשון"

ערכות בדיקה עצמיות ,מוצרים קוסמטיים וכן ציוד ומוצרים שונים המופצים ע"י  רופא, מוצרים לנשים,

המבוטח ושאינם תחת מותג "מכבי " כדוגמת מדי לחץ דם, מכשירי אינהלציה, וכדומה וכן מכשירים ואביזרים 

 רפואיים שונים המושאלים ע"י "מכבי" למבוטחי הקופה. 

  ה למקר₪   12,000,000 גבולות אחריות המבטח: 

 סה"כ לכל תקופת הביטוח.₪   12,000,000

₪  20,000,000יעמדו גבולות האחריות ע"ס ואולם לגבי הסכם בין המבוטח לשירותי בריאות כללית  

 המוצרים )לרבות במפורש התרופות( המסופקים ע"י המבוטח.  למקרה ולתקופת הביטוח ויחולו על כלל 

  ב וקנדה.כל העולם למעט ארה" גבולות טריטוריאליים:

כל העולם למעט ארה"ב וקנדה אולם פרשנות הפוליסה עפ"י דיני מדינת ישראל   :דין ושיפוט

 בלבד.

   14.9.2005 :תאריך רטרואקטיבי

 בכל תביעה₪  100,000  :השתתפות עצמית

  ₪  210,000,000 :היקף מכירות שנתי
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 שינויים לפוליסה:

 

 "הגדרות" יחולו השינויים הבאים: 2בסעיף  .1

 )המוצר(, לאחר המילים "ו/או מפיץ" יתווספו המילים "ו/או מוכר של המוצר". 2.4בסעיף  .1.1

 "סייגים לחבות המבטח" יחולו השינויים הבאים: 3בסעיף  .2

 ייצור שלא על פי כל חוק, יחולו השינויים הבאים:  3.3חריג  .2.1

 המילים "כללי בטיחות" ימחקו. .2.1.1

בניגוד לכל תקנה, מוסכם כי החריג יחול  לעניין מוצר אשר יוצר ו/או יובא ו/או שווק .2.1.2

  בתנאי שההפרה הינה הסיבה הקרובה לנזק.

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  –)רשלנות רבתי(  3.18חריג  .2.2

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין. 

 "הרחבות" יחולו השינויים הבאים: 4בסעיף  .3

 (( יבוטל ובמקומו יירשם:  VENDORS ENDORSEMENTמשווקים )הרחבת  4.1סעיף  .3.1

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם של משווקים ישירים של המבוטח, ככל שהמבוטח  

התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכסות את חבותם, אך ורק בקשר להפצה, שיווק או 

וק בכפוף לתנאים מכירה של המוצרים של המבוטח במהלך העסקים הרגיל של המשו

 הנוספים:

לא תכוסה חבות הנובעת מתנאי תעודת אחריות, מפורשת או מרומזת, או כל חבות  .3.1.1

 הנובעת מהפצה או מכירה או שיווק למטרה שאינה מאושרת על ידי המבוטח.

 לא תכוסה חבות עקב פגיעה או נזק: .3.1.2

 הנובעת מכל פעולה של המשווק המשנה את תנאי המוצר. .א

 של המשווק  לשמור את המוצר בתנאי   סחירות    תקינים.הנובעת מכל כשל  .ב

הנובעת משינוי, טיפול, עיבוד, הרכבה, התקנה, תיקון, אריזה/פירוק מאריזה, אריזה  .ג

 מחדש, תיוג, שירות, הדגמה או פעילויות אחרות מסוג אלו  שבוצעו על ידי המשווק.

 ידי המשווק. המתרחש בחצרי המשווק או המתרחש לפני המכירה של המוצר על .ד

הכיסוי הניתן למשווק הינו בכפוף לכל התנאים, הסייגים וגבולות האחריות של פוליסה  .3.1.3

 זו.

 חילוקי דעות בקשר לפרשנות הפוליסה לרבות הרחבה זו, יידונו לפי החוק הישראלי. .3.1.4

 

למען הסר ספק, מובהר כי הרחבה זו אינה מכסה כמבוטח, כל אדם או גוף משפטי אשר מהם קנה 

 המבוטח מוצרים, או כל רכיב, חלק או מיכל שלהם.

 הרחבה זו כפופה ליתר תנאי הפוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש בהרחבה זו.

 גבולות האחריות להרחבה זו כלולים בגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה ואינם מעבר להם.

 

 

 :הבאים חודשים( יחולו השינויים 12)תקופת גילוי של  4.2בסעיף  .3.2
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בסייפא של הסעיף יתווסף כי ככל והפוליסה לא תחודש על ידי המבוטח, הרחבה זו  .3.2.1

 תחול על פי תנאים שיידרשו על ידי המבטח.

 במקום המילים "שנמכרו או שווקו" יירשם "שיצאו מחזקת המבוטח". .3.2.2

שמם )אחריות צולבת(, בסייפא של הפסקה השניה, יתווספו המילים "אלא אם צויין  4.3בסעיף  .3.3

 במפורש בשם המבוטח".

 ( בפרק "הרחבות": הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים) 4.4בסעיף  .3.4

למקרה ₪  400,000יעמדו על  בניגוד לאמור בפוליסה, גבולות אחריות המבטח להרחבה זו,

 במצטבר לתקופת הבטוח.₪  800,000 –בטוח ו 

 תבוטל ובמקומה ייקרא: הגדרת "הליכים פליליים או הליכים מנהליים" בהרחבה זו

מוות  הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית או חקירה כלשהי, לרבות חקירת סיבת

הוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי רשות  -2019ו/או מוגש בביט 

המבוטח המוסמכת לנהל חקירה או הליך, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח 

  .לפי פוליסה זו

המילים: "בהתאם לשכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו" 

 תבוטלנה. 

 )פגיעה אישית( יחולו השינויים הבאים : 4.5הרחבה  .3.5

לאחר המילים: "שבגינה אחראי המבוטח" תתווספנה המילים: "ואשר אינה בגדר "נזק"  .3.5.1

 כהגדרתו בפוליסה זו".

 ₪". 400,000ירשם "₪"  200,000השלישית במקום "בפסקה  .3.5.2

 )עבודות שנמסרו(:  4.6בסעיף  .3.6

יבוטלו המילים " אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו נרכשה ובתוקף, ובתמורה לדמי  .3.6.1

 ביטוח נוספים" 

במקום המילים "עבודה חוזרת אינה מכוסה" יירשמו המילים "העבודה החוזרת אינה  .3.6.2

 מכוסה".

 ל האחריות של הפוליסה.בגבו –גבול האחריות  .3.6.3

 "תנאי הפוליסה" יחולו השינויים הבאים: 5בסעיף  .4

ימים  21במקום המילים " 5.2.5)תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים(, בסעיף  5.2בסעיף  .4.1

 ימים נוספים". 60נוספים" יירשם "

)העברת מסמכים מהמבוטח למבטח(, במקום המילים "מיד עם קבלתם" יירשם "תוך  5.9סעיף  .4.2

 מן סביר מקבלתם".ז

)זכות הקיזוז( יוחלפו המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" במילים  5.11סעיף  .4.3

 "בגין מערך הביטוחים העסקי של המבוטח".

תשונה כותרת הסעיף ותהיה "פרשנות  –) פרשנות ומחלוקות על פי הפוליסה(  5.17סעיף  .4.4

הביט משנה את הכותרת ל"םפרשנות הפוליסה". האם יש צורך בסעיף זה במפרט כש

 ומל=חלוקות על פי הפוליסה

 

 :הרחבות נוספות
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 הרחבה לחבות אישית

 

הפוליסה תורחב לכלול את חבותם האישית של נושאי מישרה ו/או דירקטורים ו/או בעלי שליטה ו/או העובדים 

במסגרת תפקידם ככאלה בעסק המבוטח לרבות תביעה נגד היורשים או הנציגים החוקיים של אותו אדם 

וקי/ת )באם מעמד עקב אחריותו האישית. במסגרת זו תורחב הפוליסה לכסות תביעות נגד בן/בת הזוג הח

זה הינו עפ"י החוק, החוק המקובל או כל סמכות שיפוטית מתאימה בעולם( עבור כל תביעה הנובעת 

מהמעמד שלו או שלה כבן/בת הזוג של אותו אדם כולל כל תביעה בגין נזקים הניתנים לגבייה מהרכוש 

 המשותף של הזוג או הרכוש המוחזק במשותף על ידם.

 

 למקרה ולתקופה.₪  XXXX, עד לסך  Recall מוצרים פגומים, הרחבה להוצאות השבת

 

 ל"סייגים לחבות המבטח"  הפוליסה מורחבת לכסות: 3.6.2מוצהר ומוסכם בזה כי בניגוד לרשום בסעיף 

הוצאות אשר הוצאו בפועל ע"י המבוטח לצורך השבת מוצרים פגומים אשר שווקו על ידו )או יצאו משליטתו 

כן מוסכם בזה, כי הכיסוי עפ"י הרחבה זו יחול אך -ימוש בהם עלול לגרום נזק. כמובדרך אחרת( ואשר הש

 ורק:

 המוצרים מכוסה על פי פוליסה זו. אם החבות בגין הנזק אשר עלול להיגרם עקב .א

 על ההוצאות הבאות: .ב

 הוצאות פרסום )סבירות בהיקפן( לצורך אזהרת הציבור או השבת המוצרים. .1

 ם, כנדרש לצורך  החזרתו למבוטח.  הוצאות אריזת המוצר הפגו .2

הוצאות איסוף, מיון, בדיקה, הובלה ומשלוח לחצרי המבוטח, או הוצאות הכרוכות בהשמדת  .3

 המוצר הפגום.

 לעיל, במסגרת גבול אחריות להרחבה זו. 1-3הוצאות משפטיות בקשר עם סעיפים  .4

ם, כמו גם כל עלות תיקון או נזק כלשהו למוצרי למען הסר ספק מובהר בזאת כי, הרחבה זו לא תכסה

 החלפה.

 

מובהר בזאת במפורש כי הרחבה זו נכללת במסגרת גבולות אחריותו של המבטח המצויינים לעיל ואין 

 בהרחבה זו כדי להגדיל את גבולות  אחריות המבטח מעבר לכך.

 

 השתתפות עצמית לגבי הרחבה זו הינה בהתאם להשתתפויות העצמיות המפורטות לעיל. 
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 מפרט לביטוח עבודות קבלניות –7חלק 

 

: מכבי שירותי בריאות ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה העוסקים בביצוע העבודות המבוטחות שם המבוטח

ו/או המפקחים ו/או מנהלי הפרויקטים וכן כל אדם או גוף אשר מכבי התחייבה בכתב לבטחו בכל הקשור 

אמור בסעיף משנה זה לא יחול על חברות שמירה ומתכננים לביצוע העבודות המבוטחות, אולם מוסכם כי ה

 ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות.  

 

 68125, תל אביב  27:       רח' המרד  כתובת ראשית

 1.7.2020מיום     : תקופת הביטוח

 30.6.2021עד יום   

 הפוליסות. ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל   2019ביט  : הפוליסה

 

 חודש החל ממועד סיום כל עבודה מבוטחת. 12בתוספת תקופת תחזוקה של 

 

אור ומבלי לגרוע מכלליות האמור עבודות הריסה, בנייה, תוספת, יעבודות מכל ת :העבודות המבוטחות

הרחבה, שיפוץ או תיקון מכל סוג ותאור, המבוצעות בחצרים בבעלותה ו/או 

רי מי מהמבוטחים הנקובים לעיל; הקמה ו/או הרחבה באחריותה של מכבי ו/או בחצ

של משרדים, מכונים ומרפאות לרבות מרפאות שיניים וכן פירוק והרכבה של ציוד 

בחצרי המבוטח  וכן הקמה ו/או הרחבה ו/או שיפוץ של מתקני ומשרדי המבוטח, 

הקמה ושיפוץ מערכות ולרבות הרצת המערכות המותקנות  כחלק מהעבודות 

 ת. המבוצעו

חודש אלא אם אושר אחרת מראש ובכתב  18עד –תקופת ביטוח מרבית לכל עבודה   

 ע"י המבטח.

 

 בכל מקום בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים   :       אתרי העבודות

 היקף שנתי משוער של 

 ₪  36,000,000  :העבודות המבוטחות

  ₪ 18,000,000 מכסימום לעבודה אחת:

 

מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את כל העבודות המבוטחות שהחלו במהלך  : תנאי ההצהרה

חודשים מתחייב המבוטח למסור למבטח הצהרה בכתב  6תקופת הביטוח. בתום כל 

 עם קבלת ההצהרה, בדבר ערך העבודות שבוצעו במשך תקופת הביטוח שחלפה.

ב בהצעת המבטח כאמור, תבוצע התאמה לדמי הביטוח המגיעים לפי תעריף הנקו

 למכרז הביטוחים 

 סעיף תשלום

מוסכם במפורש כי למכבי שרותי בריאות תהיה הזכות הבלעדית לניהול משא ומתן,  : וניהול משא ומתן

פי פוליסה זו ישולם -לויתור או לפשרה, עם המבטח. כן מוסכם כי כל שיפוי על

 לפקודת מכבי שרותי בריאות בלבד או לפי פקודתה.

 

 מבוטל.  -מו"מ בזה כי תנאי פרמיה נוספת  בכל מקום בפוליסה 
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 נזק לרכוש - 1פרק 

 העבודות המבוטחות

כל העבודות )קבועות או זמניות( אשר בוצעו או מבוצעות במסגרת העבודות המבוצעות ע"י המבוטח ו/או 

מרים, מערכות וציוד אחר, המובאים לאתר  ועבורו ומבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש כולל כל הח

 העבודות ומהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות המבוטחות 

 1הרחבות לפרק 

 אחריות המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד באתר אחד לא תעלה על הסכומים הבאים: 

 ₪      250,000ציוד בניה והקמה, כלי עבודה מבני עזר ואמצעי עזר ...............:    .א

  ₪   40,000 -סימום לפריטקמ       

 מהיקף הפרויקט  10%הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות  .ב

 ₪    200,000……................................................................... :   מינימום       

 ₪   2,000,000……………............……:  רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך.... .ג

 מרים ופריטים מחוץ לאתר העבודות לרבות העברות )למעט רכוש וח .ד

 ₪     400,000……….:  ………………………………………המבוטח בנפרד(       

 ₪  3,000,000עבודה לקויה.....................:  חומרים לקויים, נזק ישיר מתכנון לקוי .ה

 ₪  300,000רכוש משופר........................................................................:  .ו

 ₪ .  200,000הוצאות הכנת תביעה.............................................................:  .ז

 הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים .ח

 ₪      250,000מהנזק מינימום  ......................................     10%ומומחים אחרים   

 ₪     250,000מהנזק מינימום       10% -ותוספות הכרחיים שיידרשו ע"י רשויות שינויים .ט

 הוצאות להחשת שיקום נזק )לרבות עבור משלוחים  דחופים, שעות  .י

 ₪  250,000מערך הנזק  מינימום      20%ם  ובלילה( נוספות, עבודה בשבתות, בחגי

 הוצאות נוספות זמניות שהוציא המבוטח -הוצאות תיקון זמני  .יא

פעילותו השוטפת עד לגמר כינון או  וסה על פי פוליסה זו להבטחת המשךלאחר נזק ו/או אבדן המכ

 או אבד הרכוש  שניזוק  חילוף

 ₪     1,000,000................................................        עד לסך ...............................

 

 1פי פרק -השתתפות עצמית על

 מערך העבודות נכון ליום הנזק, 10% -ידי רעידת אדמה-נזק שנגרם על .א

 ₪    30,000 …………........……………………………………:מינימום

 ₪    5,000,000 ……… .…………………………....................…:סימוםקמ

 מגובה הנזק, 5%נזק עקב סערה, סופה, שיטפון,  .ב

 ₪  20,000 …………………………………………....: -אך לא פחות מ 

 ₪  200,000 ……….....…………………………………….…:סימוםקמ

 שעות רצופות יחשב 72ין נזק עקב סיכוני הטבע הנ"ל במשך ימוסכם כי לענ

 למקרה ביטוח אחד.
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 ₪ 20,000 : -מגובה הנזק אך לא פחות מ 10%נזקי גניבה/פריצה/שוד  .ג

 ₪ 60,000 ...................................................................:-ולא יותר מ 

 מגובה הנזק, 10% -נזק עקיף שנגרם ע"י תכנון לקוי  ד.

 ₪    20,000 ………………………………………………:-אך לא פחות מ 

 ₪ 100,000 ………………………………….......…………: -ולא יותר מ 

 מגובה הנזק, אך  10% -נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים  .ה

 ₪ 10,000 ……………………………………………........:-לא פחות מ 

 ₪ 40,000 ....................................................................: -ולא יותר מ 

 מגובה הנזק, אך  10%חומרים לקויים  עבודה, נזק ישיר מתכנון, ו.

 ₪ 40,000  …………..……………………………….......:-לא  פחות מ        

 ₪ 10,000 ……………… ......:נזק עקב כל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל ז.

 צד שלישי – 2פרק 

 ₪ 20,000,000 ………….........:גבול אחריותו של המבטח בגין מקרה ביטוח אחד

 ₪ 20,000,000 ……:אחריותו של המבטח בגין עבודה מבוטחת אחתסך הכל גבול 

 הגבלה לאחריות המבטח

 ידי רעד, הסרה או החלשה של -אחריות המבטח בגין חבות עקב נזק הנגרם על

 ₪ 2,000,000 …………………:תמיכה, בגין מקרה ביטוח אחד, לא תעלה על סך 

 ₪  1,000,000 ................................:נזק תוצאתי בגין הנ"ל...............................

 ₪ 2,000,000 אבדן תוצאתי בעקבות נזק לעצמים תת קרקעיים ...........................:

 ₪          400,000 ( ......................................................:Personal Injuryנזק אישי ) 

 ₪          400,000 הוצאות הגנה בהליכים פליליים ..................................................: 

 2פי פרק -השתתפות עצמית על

 מגובה הנזק, אך 10%רעד, החלשה והסרת תמוכות    .א

 ₪ 10,000 …………………………………………........:  -לא פחות מ 

 ₪  10,000 ...............................:נזק ישיר  למתקנים תת קרקעיים ........ .ב

 ₪  50,000....    אבדן תוצאתי עקב פגיעה בעצמים תת קרקעיים .................... .ג

 ₪ 6,000    ….בגין חבות המבוטח לשפות צד שלישי עקב נזק אחר לרכוש .ד

 

 חבות מעבידים   – 3פרק 

 ₪  20,000,000   הביטוח.............לאירוע ,ולתקופת  גבול אחריות המבטח לתובע,

 :  3השתתפות עצמית לפרק 

 ₪  15,000 לתובע עקב מחלה תעסוקתית ................................................

 ₪   8,000בכל מקרה ביטוח אחר  ........................................................ 
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 ותנאים כללייםנספח שינויים, הרחבות 

 

 ביטוח הרכוש –פרק א'  - 1חלק  .1

 מס ערך מוסף 1.1

מוסכם בזה כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ.( אזי לא יכללו סכומי הביטוח 

והשיפוי בגינם מ.ע.מ. אך באם המבוטח אינו רשאי לקזז מס תשומות )מ.ע.מ.( מכל סיבה 

 סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו 

 הכנת תביעה 1.2

מוסכם מראש כי פוליסה זו מכסה את כל ההוצאות והתשלומים בגין הכנת תביעה וניהולה אולם 

למקרה ולא יותר ₪  4,000מהתביעה אך לא פחות  10%בכל מקרה פיצויים אלה לא יעלו 

 יטוח חסר.מהסכום הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לב

 )מקרה הביטוח(, במקום המילה "פתאומי" תירשם המילה "תאונתי". 1.3בסעיף  1.3

)תקופת תחזוקה מורחבת(, במקום המילה "פתאומי" תירשם המילה  1.4.2בסעיף  1.4

 "תאונתי". 

 "סיום הביטוח", יחולו השינויים הבאים: 1.4.1.2לסעיף  –תחילת השימוש  1.5

 יתווסף המלל הבא: 1.5.1

כמפורט להלן ) MR ENDORSEMENT 116בכפוף להגדרת הכיסוי הביטוחי כמפורט בנספח 

והמהווה חלק בלתי נפרד לפוליסה זו( הפוליסה מורחבת לכסות נזקים שיגרמו לחלקים של 

הפרויקט אשר נמסרו למזמין או שהחל שימוש בהם וזאת עד למסירת הפרויקט בכללותו למזמין 

עד תום תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה, המוקדם משני  כנגד אישור השלמה בכתב או

 המועדים.

הכנסת ציוד שאינו מהווה חלק מהעבודות ע"י הדיירים ו/או המזמין ו/או ביצוע עבודות התאמה 

על ידם לא תחשב כמסירה ו/או התחלת שימוש ובכל מקרה ציוד זה לא יהיה מכוסה תחת 

 הפוליסה. 

MR Endorsement 116 

Cover for insured contract works taken over or put into service 

 

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, 

provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and 

subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the insurance shall 

be extended to cover 

 

- loss of or damage to parts of the insured contract works taken over or put into 

service if such loss or damage emanates from the construction of the items 

insured under Section 1 and happens during the period of cover. 

 

תנאי כיסוי לנזקי פריצה וגניבה בפרויקטים של עבודות שיפוץ פנים או בשלב של עבודות  1.6

 הפנים
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להלן, במידה והעבודות המבוטחות הינן עבודות  6.1מוצהר ומוסכם בזה כי על אף האמור בסעיף 

שיפוץ פנים או לחילופין כאשר בעבודות החל שלב עבודות הפנים, התחייבות המבטחת לכיסוי 

בגין פריצה וגניבה כפופה לקיומם, תקינותם והפעלתם התקינה של אמצעים להקלה בסיכון, 

  כמפורט להלן:

קיום שמירה על ידי שומר או שומרים המועסקים אצל המבוטח בשכר ו/או המועסקים על ידי 

מזמין העבודה, בשמירה בלבד, שישמור על האתר, הציוד, החומרים ובכל מקרה על כל 

העבודות, המבוטחים תחת הפוליסה, באורח רצוף ובנוכחות מתמדת בשעה שבה לא עובדים 

 באתר.

מי מטעמו העסיק חברת שמירה לצורך ביצוע האמור יחשב הדבר כמילוי במידה והמבוטח ו/או 

תנאי שמירה כנ"ל ובלבד שלא ויתר על זכות השיבוב כנגד חברת השמירה. חברת השמירה לא 

 תחשב כקבלן המבוטח על פי הפוליסה.

 לחילופין,  

 הפתחים והחלונות במקום ינעלו ו/או יאטמו לאחר שעות העבודה. א.

זעקה המותקנת במקום, מחוברת בצורה קווית ואלחוטית, לחברת שמירה מוכרת מערכת הא ב.

 בעלת רישיון תקף עם מוקד וסייר. מערכת האזעקה תדרך בסוף כל יום עבודה.

 לחילופין, 

 קיום שמירה מרכזית בבניין בו נערכות העבודות.

"פתאומי" תירשם  במקום המילה –)תכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה(  2.2בסעיף  1.7

 המילה "תאונתי".

 )הרחבות לפרק א'( יחולו השינויים הבאים: 3בסעיף  1.8

 -)רכוש בהעברה( ו 3.4)רכוש סמוך(,  3.3)רכוש עליו עובדים(,  3.2בסעיפים  1.8.1

 במקום המילה "פתאומי" תירשם המילה "תאונתי". –)מבני עזר וציוד קל(  3.5

)הוצאות לפינוי הריסות( יבוטל וייקרא כדלקמן: "הוצאות לשם ניקוי, יישור,  3.6.1סעיף  1.8.2

חיזוק או תמיכה, פירוק, הריסה, הרחקה ופינוי הריסות הנובעים מנזק מכוסה לרבות 

אובדן או נזק עקב פעולות אלה. אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב 

 ברשימה". 

 צאות נוספות הכרחיות( יחולו השינויים הבאים:)הו 3.6.4בסעיף  1.8.3

לאחר המילים "בהקדם האפשרי" יתווספו המילים "וכן הוצאות הכרחיות לשם שמירת 

הרכוש באתר המבוטח מיד לאחר קרות אירוע מכוסה שלאחריו יש צורך בשמירה 

ם מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר )ולרבות לשם מניעת נזקי גוף או רכוש של צדדי

ג של הפוליסה( -שלישיים המבוטחים  ואשר חבות המבוטח בגינם מבוטחת בפרקים ב ו

 , ושאילולא הנזק לא היה צורך בקיומה."

 )הוצאות תיקון זמני( כדלקמן: 3.6.5יתווסף סעיף  1.8.4

 )הוצאות תיקון זמני( 3.6.5"

סה זו הוצאות נוספות זמניות שהוציא המבוטח לאחר נזק ו/או אבדן המכוסה על פי פולי

להבטחת המשך פעילותו השוטפת עד לגמר כינון או חילוף הרכוש שניזוק או אבד עד 

על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר ובכפוף לאישור  לסכום הנקוב ברשימה,

 שמאי."

 )תנאים מיוחדים לפרק א'( יחולו השינויים הבאים:  4בסעיף  1.9

 "רכוש בהעברה"".  3.4וטלו המילים ", יב4.4.3)חישוב השיפוי(, בסעיף  4.4בסעיף  1.9.1
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 )זכויות המבטח לניצולת( יחולו השינויים הבאים: 4.5.1בסעיף  1.9.2

 תתווסף סייפא "ובתאום עם המבוטח". 4.5.1.1בסעיף  1.9.3

 תתווסף סייפא "לאחר שהמבטח שלח הודעה למבוטח". 4.5.1.2בסעיף  1.9.4

יתווספו המילים , לאחר המילים "שתימסר בכתב" 4.8.2)שיעבוד( בסעיף  4.8בסעיף  1.9.5

 "בדואר רשום".

)זכות קיזוז( יוחלפו המילים "בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם  4.9בסעיף  1.9.6

 לפוליסה אחרת" במילים "בגין מערך הביטוחים העסקי של המבוטח" .

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב'  - 1חלק  .2

 ביטוח לאומי 2.1

תביעות שבוב של המוסד לביטוח לאומי מכוסה במלא גבולות האחריות לפרק ב', המצוינים 

 לפרק ב'.  6.2ברשימה לפוליסה ובכפוף לסייג 

 חבות בגין רעידות והחלשות משען

בתוקף ומבוטלות המילים "אם  –)הרחבות לפרק ב("  7בסעיף  7.3מוסכם בזאת כי הרחבה 

 נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים". 

 בצמ"החבות בגין נזק גוף הנובע משימוש  2.2

בתוקף ומבוטלות המילים "אם נרשם  –)הרחבות לפרק ב( 7בסעיף  7.5רחבה מוסכם בזאת כי ה

ימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים" ובהתאם במלוא גבולות האחריות ברש

 פרק ב', המצוינים ברשימה לפוליסה.

 ייחשבו כרכוש צד שלישי. -רכושם הפרטי, לרבות כלי רכבם של עובדי המבוטח ו/או אורחיו  2.3

  –סייגים לחבות המבטח לפרק ב'  - 6סעיף  2.4

 )נזק לעובד( יהיה כפוף לשינויים הבאים:  6.2סעיף  2.4.1

לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח במקרה  6.2סעיף  .א

 והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר. 

בסייפא של הסעיף במקום המילים "בפוליסת חבות מעבידים" יירשמו המילים  .ב

 ביטוח חבות מעבידים של פוליסה זו". –ג'  "בפרק

 תימחק המילה "פתאומי".   –)נזק כתוצאה מזיהום(  6.7בסעיף  2.4.2

 

 הרחבות לפרק ב' - 7סעיף  2.5

 (:חבות בגין רעידות והחלשת משען) 7.3בסעיף  2.5.1

יבוטלו המילים "אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי  2.5.1.1

 ביטוח נוספים"".

כיסוי חבותו של המבוטח בהתאם להרחבה זו, כפופה התחייבות המבטח ל 2.5.1.2

 לנקיטת האמצעים להקלת הסיכון המפורטים להלן: 

טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש כלשהו, השייך לצד  .1

ג' , לרבות נזק לקרקע, יוכן עבור המבוטח, על חשבונו הוא, דו"ח הנדסי 

קיטת אמצעי מניעה בדבר מצבם, המתאר פגמים קיימים, והוראות לנ
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אותם יבצע המבוטח טרם תחילת ביצוע העבודות על חשבונו וכי הדו"ח 

 כאמור הועבר לידי המבטח. 

מיד בעת גילוי נזק אשר נגרם או נטען כי נגרם על ידי רעידות או על ידי  .2

הסרה או החלשה של משען או תמך יפסיק המבוטח את העבודות וינקוט 

 שיתחייבו כדי לצמצם את הנזק. מידית בכל האמצעים הסבירים 

המבוטח יוכל להתחיל את העבודות מחדש רק לאחר שקיבל אישור לכך  .3

מאת שמאי אשר מונה על ידי המבטח תוך זמן סביר לאחר מסירת 

הודעה אודות הנזק, בתנאי כי המבוטח פעל על חשבונו הוא ולפי 

המלצות סבירות כלשהן של השמאי באשר לאמצעים נוספים בכדי 

 למנוע נזק נוסף. 

יבוטלו המילים " אם נרשם  –)חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בצמ"ה(  7.5סעיף ב 2.5.2

 ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים"".

)כלי נשק( בסיפא התווספו המילים "יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי  7.6הרחבה  2.5.3

יון בר תוקף לא תושפע אם למחזיק בנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע ריש

 לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך".

 )חבות בגין נזק תוצאתי עקב פגיעה בפריטים תת קרקעיים( כדלקמן: 7.8יתווסף סעיף  2.5.4

 חבות בגין נזק תוצאתי עקב פגיעה בפריטים תת קרקעיים 7.8"

בהרחבות לפרק ב',  7.2.2לסייגים לפרק ב' ולאמור בסעיף  6.6על אף האמור בסעיף 

הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין חבותו לנזק תוצאתי עקב פגיעה 

 בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים.

המבטח לא ישפה את המבוטח  אם טרם תחילת ביצוע העבודות, המבוטח  לא בדק את 

 מיקומם המדויק באזור התת קרקעי של האתר.

 ".אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על הסך הנקוב ברשימהסך כל תת גבול 

]נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו[ לסייגים לפרק ב',  6.3על אף האמור בסעיף  2.5.5

הביטוח על פי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין נזק לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או 

ה, אשר לא מבוטח בפרק בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח הראשי או מזמין העבוד

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  500,000א' ]רכוש[ של הפוליסה, וזאת עד לסך 

 תנאים מיוחדים לפרק ב': - 8סעיף  2.6

)זכות קיזוז( יוחלפו המילים "בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם  8.6בסעיף  2.6.1

 לפוליסה אחרת" במילים "בגין מערך הביטוחים העסקי של המבוטח" . 

 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג'  - 1חלק  .3

, לאחר המילים "חבותם האישית של" 11.4מו"מ בזה כי ברשימת ההרחבות לפרק ג', סעיף  3.1

יתווסף: "בעלי מניות, חברי מועצת המנהלים, המנהלים.." בכל הקשור לעסקו של המבוטח, 

 ין חבות המבוטחת עפ"י הפוליסה לבטוח אחריות נושאי מישרה. ילמעט לענ

 הרחבות לפרק ג' - 11סעיף  3.2
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)כלי נשק( בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי  11.5סעיף  3.2.1

לא תושפע אם למחזיק בנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף 

 על כך ולא היה חייב לדעת על כך". לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע

 תנאים מיוחדים לפרק ג' - 12סעיף  3.3

)זכות קיזוז( יוחלפו המילים "בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם  12.6בסעיף  3.3.1

  לפוליסה אחרת" במילים "בגין מערך הביטוחים העסקי של המבוטח ".

  

 ייםהרחבה  להגנה בהליכים פליליים והליכים מנהל - 13סעיף  .4

במצטבר ₪  800,000למקרה בטוח אחד ובסך ₪  400,000גבול האחריות להרחבה זו יהיה  4.1

 . במשך תקופת הבטוח

 :" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה ייקרא או הליכים מנהלייםהגדרת "הליכים פליליים  4.2

הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית או חקירה כלשהי, לרבות חקירת סיבת מוות  

מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי רשות המוסמכת לנהל ו/או 

 .חקירה או הליך, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו

 לכל פרקי הפוליסה .5

 נזק 5.1

למען הסר ספק מוסכם כי נזק משמעו מקרה ביטוח או סידרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד 

 או מסיבה מקורית אחת.

 שיפוי אדם או גוף 5.2

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף שהמבוטח הראשי התחייב כלפיו בכתב לפני קרות 

מקרה הביטוח לבטח את חבותו בביטוח צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה 

עשית ע"י אותו אדם או גוף כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו בגין פעילות הקשורה בפרוייקט הנ

עבור המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה. מוסכם בזה כי סעיף זה אינו  חל לגבי מהנדסים 

 או יועצים או מתכננים חיצוניים שאינם עובדי המבוטח בקשר עם אחריותם המקצועית.

 קבלת שיפוי 5.3

קבלת שיפוי מוצהר ומוסכם בזאת כי המבוטחים ששמם המפורט נקוב ברשימה זכותם ל

 מהמבטח תהיה תמיד קודמת לזכותו של כל מבוטח אחר, בכפוף לתנאי הפוליסה.

 ויתור על תחלוף )שבוב( 5.4

מבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים לכל הפוליסות המבטחים מוותרים על זכותם לשיבוב נגד 

או גופים  כל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המבוטח ו/או בעלי המניות של המבוטח ו/או חברות

ו/או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח ו/או עובדי ומנהלי המבוטח ו/או מנהלי  מכבי מקבוצת 

הפרויקט המבוטח ו/או כל אדם בשרותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה של המבוטח ו/או חברי 

דירקטוריון ו/או בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח ו/או גופים אשר לפי תנאי ההתקשרות 

עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר 

על זכות התביעה כלפיו או התחייב לשפותו בכתב לפני קרות מקרה הביטוח ו/או בני משפחתו 

של המבוטח ו/או בעלי זכויות בפרויקט ו/או שוכרים ו/או משכירים של הנכסים המבוטחים. מוצהר 

כי זכות התחלוף של המבטח לא תחול אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה ע"י אדם ומוסכם 

או גוף שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי. ויתור על תחלוף אינו חל לגבי אדם 
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)גניבה ו/או פריצה( בסעיף  2.6שגרם לנזק בכוונת זדון וכן לגבי חברות שמירה בקשר עם סעיף  

)הרחבות לפרק  3]גניבה ו/או פריצה[ בסעיף  3.1לפרק א'( והרחבה -המבטח )סייגים לחבות 2

 15.11.4א'(  ולגבי אחריותם המקצועית של יועצים שאינם עובדי המבוטח בקשר עם סעיף 

 בתוקף לכל פרקי הפוליסה(" . –)תנאים כלליים  15, סעיף 3בחלק 

 ביטוח ראשוני 5.5

קרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם מוסכם כי היה והמבוטח התחייב לפני קרות מ

לביטוח אחר כלשהו,  אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על 

 .כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור אשר נערך לטובת המבוטח

 –מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו תחשב כפוליסה שיורית אם מי מהקבלנים /קבלני המשנה  5.6

מבצעי העבודות, התחייבו בכתב לבטח את העבודות המבוטחות. ואולם, היה ולא נערך בטוח 

אחר או שהמבטחים האחרים לא יכירו באחריות, מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין 

והמבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות תביעה כלפי אותם הנזק או החבות שנוצרה, 

 קבלנים/קבלני משנה ומבטחיהם. 

המבטחים מצהירים כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים, לרבות הנתונים שנמסרו  5.7

להם ע"י המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על עצמם, והם מוותרים על כל טענה שיכולה 

הייתה להיות להם בקשר לכך. תישמר למבטח הזכות לשלוח סוקר מטעמו לביצוע סקר. המלצות 

 .הסוקר יבוצעו בתאום עם המבוטח בכתב

אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח בתום לב  5.8

 .   ולבת"בכפוף לסעיף "אחריות צ ,לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים

המבטחים לא יעלו כל טענה של אי ציות לתקנות, הוראות או חוקים, וכן בחירת עובדים. אלא  5.9

 אם התנהגות המבוטח הייתה בלתי סבירה. 

המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר את מצבו של המבוטח.  5.10

מבוטח על פני האמור בפוליסות, יהיה בכל מקרה בו הוראות חוק חוזה ביטוח יקנו עדיפות ל

המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה, למעט לעניין זכות הקיזוז, ביטוח חסר 

 .הארכה/חידוש

המבוטח מכבי שירותי בריאות יהיה רשאי לנהל מו"מ בשם כל המבוטחים, הן בקשר לתנאי  5.11

טוח לרבות כתבי סילוקין ופטור הביטוח והן בקשר לתביעות ודי בחתימתו על מסמכי הבי

 .מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים, כדי לחייב איזה מהמבוטחים

תשלומים בגין תביעות, אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים, ישולמו למכבי שירותי  5.12

 .בריאות בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב

ליסה הביטוח שיופקו ע"י חברת בכל מקרה של סתירה בין תנאי מפרט ביטוח זה ובין תנאי פו 5.13

 .הביטוח יגבר האמור במפרט בטוח זה

סעיפים המפורטים ברשימת הפוליסה המופקת על ידי המבטח, להן לא קיימת התייחסות  5.14

 בטלים ומבוטלים. –במפרט ביטוח זה 

 הוצאות הכנת תביעה 5.15

ביעה מוסכם מראש כי בפרקי החבויות המבטח ישלם שכר טרחת יועצים  בקשר עם הכנת ת

 ₪ . 200,000וניהולה שלא במסגרת תביעה משפטית עד לסך 

 בתוקף לכל פרקי הפוליסה( -)סייגים כלליים לחבות המבטח  14סעיף  5.16
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יום" יירשם  90במקום המילים " –)הפסקת עבודה(  14.3סעיף  5.16.1

 יום". 120"

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע  –)רשלנות רבתי(  14.7סעיף  5.16.2

 מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין. 

 בתוקף לכל פרקי הפוליסה(   –)תנאים כלליים  15סעיף  5.17

יתווספו המילים "ויש בה כדי  15.3.2)גילוי ושינוי בעניין מהותי(, סעיף קטן  15.3בסעיף  5.17.1

 השפיע על מבטח סביר האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו". ל

לאחר המילים "בגין אחריותם המקצועית"  – 15.11.4)תחלוף(, סעיף קטן  15.11בסעיף  5.17.2

 יתווספו המילים "של יועצים, מתכננים ומהנדסים שאינם עובדי המבוטח".

)ביטול הביטוח(, בסיפא של הפסקה השנייה יתוסף וזאת לאחר תימסר  15.7בסעיף  5.17.3

 יום למבוטח הראשי.  60הודעה מוקדמת בכתב ובדואר רשום של 

כותרת הסעיף תבוטל ובמקומה ירשם "פרשנות  –)דין וסעיף שיפוט(  15.13סעיף  5.17.4

 הפוליסה". 

 :MULTIPLE INSUREDS' CLAUSE (LEG)יתווסף סעיף  5.18

Subject otherwise to the terms, Conditions and Exclusions of the Policy 

i. It is noted and agreed that if the Insured described in the schedule 

comprises more than one insured party each operating as a separate and 

distinct entity then (save as provided in this Multiple Insured's Clause) cover 

hereunder shall apply in the same manner and to the same extent as if 

individual policies had been issued to each such insured party provided that 

the total liability of the Insurers to all of the insured parties collectively shall 

not exceed the sums insured and limits of indemnity including any inner 

limits set by memorandum or endorsement stated in the policy. 

ii. It is understood and agreed that any payment or payments by Insurers to 

any one or more such insured parties shall reduce to the extent of that 

payment Insurers' liability to all such parties arising from any one event 

giving rise to a claim under this policy It is further understood that the 

insured parties will at all times preserve and enforce the various contractual 

rights and agreements entered into by the insured parties and the 

contractual remedies of such parties in the event of loss or damage. 

iii. It is further understood and agreed that Insurers shall be entitled to avoid 

liability to or (as may be appropriate) claim damages from any of the insured 

parties in circumstances of fraud, misrepresentation, non-disclosure or 

breach of any warranty or condition of this policy committed by that insured 

party each referred to in this clause as a Vitiating Act. 

iv. It is however agreed that (save as provided in this Multiple Insured's 

Clause) a Vitiating Act committed by one insured party shall not prejudice 

the right to indemnity of any other insured party who has an insurable 

interest and who has not committed a Vitiating Act. 
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v. Insurers hereby agree to waive all rights of subrogation which they may 

have or acquire against any insured party except where the rights of 

subrogation or recourse are acquired in consequence of or otherwise 

following a Vitiating Act in which circumstances Insurers may enforce such 

rights notwithstanding the continuing or former status of the vitiating party 

as an Insured. 

vi. The lenders to the project shall not be entitled to any indemnity under this 

policy for or arising from loss or damage in respect of which Insurers are by 

reason of a Vitiating Act no longer liable to indemnify any one or more other 

insured party. 

 :  נהלי עבודה .6

נהלי העבודה המפורטים בסעיף זה אינם מהווים תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי אלא מהווים אמצעים 

שיועברו למבוטח. המבוטח מתחייב להעבירם לגורמים בתנאי הפוליסה(  15.1להקלה בסיכון )סעיף 

 האחראיים באתר:

 נוהל עבודות בחום: 6.1

מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו מורחבת לכלול גם אובדן או נזק חבות כתוצאה מאש או 

 התפוצצות שנגרמו עקב "עבודות בחום".

חיתוך, השחזה לצורך הרחבה זו "עבודות בחום" משמע, עבודה באש גלויה, ו/או ריתוך, 

 באמצעות חום או בשימוש באש גלויה או עבודה המשלבת את אחת מאלה.

 על המבוטח למלא את כל הדרישות הרשומות מטה במצטבר:

 העבודות בוצעו בידיעתו ובאישורו של אחראי הבטיחות של המזמין ו/או של הקבלן הראשי. *

ים בין חללים סמוכים. בפירי בטרם תחילת העבודות יחסמו הפתחים כדי למנוע מעבר גיצ *

צנרת יש להקים מחסומי אש בין הקומות. מחוץ למבנה יש להתחשב גם במהירות ובכיוון 

 זרימת הרוח.

מטרים ממקור "העבודות בחום",  20לא יימצאו חומרים או אדים דליקים ברדיוס של לפחות  *

ן אש שיפריד בין ואם אין אפשרות לקיים המרחק האמור, יש להקים למחיצות מחומר חסי

 החומרים הדליקים לבין מקום ביצוע "העבודות בחום".

לא יבוצעו "עבודות בחום" ללא הימצאות עובד נוסף כצופה, שתפקידו הבלעדי יהיה  *

להשקיף על ביצוע "העבודות בחום" ולפעול מיידית לכיבוי כל התלקחות העלולה לנבוע 

 מביצוע "העבודות בחום".

במקום בעת ביצוע העבודה וכן במשך חצי שעה לאחר מכן בכדי לוודא הצופה יהיה נוכח  *

 שלא מתפתחת אש, ולא נשארו סיכונים מגופים חמים.

 י מתאימים לסיכוני השריפה במקום.הצופה יצויד באמצעי כיבו *

ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות ופקוח מהנדס בניה מוסמך בכל שלבי העבודה והיות הקבלן  6.2

 הקונסטרוקציה מורשים ורשומים ברשם הקבלנים.הראשי וקבלן 

על המבוטחים לעבוד בהתאם לנוהלי עבודה הנדסיים ולמלא אחר חוקים ותקנות הרלבנטיים  6.3

 לעבודתם.

 לעמידות מבנים ברעידת אדמה.  413-בניה על פי תקן ת 6.4

 גידור ושילוט האתר כמתחייב מסוג העבודות המבוצעות ע"י המבוטח. 6.5
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 מפרט לביטוח שבר מכני – 8חלק 

 מכבי שירותי בריאות ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות   : שם המבוטח/ים

 1.7.2020מיום     : תקופת הביטוח

 30.6.2021עד יום   

 , ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.2019ביט  : הפוליסה

 

 הרכוש המבוטח

 -ציוד ומיכון מסוגים שונים כמפורט מטה וכן פרטי ציוד אשר החליפו את פרטי הציוד המפורטים ברשימה:

 

 ₪  17,920,000ציוד בית בלב ומעונות מכבי   .........................................................        .א

 הביטוח המפורטים מטה. על בסיס נזק ראשון בכפיתה לתנאי -קלקול סחורה .ב

....................................................................................................    4,000,000   ₪ 

   ₪  21,920,000 ...        ....................................................................סה"כ סכום הביטוח  .

 על בסיס נזק ראשון  הרחבות

 ₪  120,000               עד לסך -הוצאות הכנת תביעה

 ₪  100,000    גז קירור וחומרי הפעלה עד לסך

 ₪  250,000      עד לסך -נזק עקיף

 ₪  400,000      עד לסך-רכוש משופר

 ₪  150,000              מהנזק  ועד לסך 10% -תיקונים זמניים

 

 

 בכל נזק אחר₪   100,000-במקרה של קלקול סחורה ו₪  250,000 עצמיתהשתתפות 

 

 מוצהר ומוסכם בזאת כי:

קדון /או בשכירות ו/או בקומיסיון ו/או בחכירה יהציוד המבוטח כולל ציוד בבעלות המבוטחים ו/או ציוד בפ .1

 ו/או בהשאלה  ו/או ציוד אשר החליף מי מפרטי הציוד שברשימה . 

הכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכסות נזק עקיף לבעלי הציוד המבוטח שאינם המבוטח הראשי וזאת אף  .2

על בסיס ₪  250,000מעבר לסכומי הביטוח בפוליסה. הרחבה זו מוגבלת בסכום שאינו עולה על סך 

 ' בחריגים יבוטל בהתאם עד לסכום זה.  10נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, וסעיף 

שנים לא ינוכה בלאי בחישוב תגמולי  5קרה של אובדן מוחלט למי מפרטי הציוד שגילו אינו עולה על במ .3

 -שנים ינוכה בלאי לפי תנאי הפוליסה, אך לא יותר מ 5הביטוח המגיעים. לגבי ציוד שגילו עולה על 

20%. 

 

 סייגים לחבות המבטח

הפוליסה תכסה נזק עקיף ו/או תוצאתי עד לסך לסייגי הפוליסה,    2.2מוסכם כי על אף האמור בסעיף  .1

 על בסיס נזק ראשון, לרבות הוצאות תפעול מוגדלות .₪   200,000

מוגבלים לנזק הישיר בלבד לפריטים הנזכרים ובמפורש לא לכל אבדן או נזק  2.6.2-ו 2.6.1סעיפים  .2

 לפריטים אחרים שניזוקו כתוצאה מנזק לפריטים הנזכרים. 

, הפוליסה מורחבת לכסות אבדן של חומרי קירור )גזים ו/או  2.6.2לאמור בסעיף מוסכם כי בניגוד  .3

לאירוע אחד. לסעיף ₪   80,000נוזלים( והפעלה, מכל סיבה שלא הוצאה במפורש מכלל כיסוי, עד לסך 

תתוסף סיפא כדלקמן :על אף האמור לעיל, סייג זה לא יחול על קריעה או נזק תאונתי הנגרם  2.6.2

עליות ומכשירי הרמה ולרצועות דרגנועים, בגינם יהיה המבוטח זכאי לשיפוי על יסוד עלות לכבלי מ

 חלפתם בניכוי בלאי בהתחשב בתקופת השימוש.  



 
 

 

45 

)המשכת הפעלה לאחר נזק( יתווספו המילים : " לעניין סייג זה, ידיעת המבוטח תחשב  2.11בסעיף  .4

 ידיעת הנהלת המבוטח".

 מבוטל.  – 2.12סעיף  .5

מבוטל. מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  –)רשלנות רבתי(  2.16סעיף  .6

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 הרחבות 

 הגבוה מביניהם".  ₪   12,000לאחר המילים "הרחבה זו" יתווספו המילים "או   3.3בסעיף  .7

  -תתוסף לפוליסה הרחבת "רכוש משופר" כדלקמן : .8

"הפוליסה מורחבת לכסות אף רכוש משוכלל, משופר, ו/או נרחב ו/או יקר מהרכוש שניזוק. השיפוי לפי  

על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר." האמור לעיל ₪   400,000הרחבה זו מוגבל עד לסך 

וכנית העבודה לא יחול על נזק הניתן לתיקון, ועל פריטי ציוד אשר היתה  ממילא כוונה להחליפם עפ"י ת

 השנתית של המבוטח . 

יובהר כי פוליסה זו מכסה גם את כל ההוצאות הנלוות עקב נזק או אבדן מכוסה, לרבות בגין הריסה,  .9

ניקוי, פירוק, פינוי, יישור, הרכבה והרצה. למען הסר ספק, הוצאות כנ"ל עקב הנזק מכוסות גם בגין 

 ₪.   400,000סך הרכוש שלא ניזוק )ככל שאלה הכרחיות(  עד ל

למען הסר ספק, הפוליסה מכסה מקרי ביטוח אף אם מקורם בשגיאות, העדר מיומנות, רשלנות, מעשי  .10

 זדון מטעם עובדי המבוטחים או מצד שלישי.

 תנאי הפוליסה

 מבוטל בזה. -ביטוח חסר-בתנאי הפוליסה 4.3מוסכם ומוצהר בזה כי סעיף  . 11

   -)"חישוב השיפוי"( יחולו השינויים הבאים : 4.13.   סעיף 12

במקום המילים "וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית  המלאכה " יירשם " וכן את דמי  4.13.1א. בסעיף

 ההובלה לבית המלאכה  וממנו".  

  -יבוטל ובמקומו יירשם : 4.13.2ב. סעיף  

במידה בה עלות התיקון עולה על ערך הפריט כחדש, במקרה שפריט של הרכוש המבוטח ניזוק 

ישפה המבטח את המבוטח בעלות החלפת הפריט בפריט חדש אחר מאותו סוג, של אותו יצרן 

ככל  –ובעל אותו כושר תפוקה )לרבות עלויות הובלה, הרכבה, הרצה, מיסים מכס והיטלים שונים 

שוטף, ישלם המבטח את עלות החלפתו בפריט שיחולו(.  היה והפריט שניזוק אינו נמצא עוד בייצור 

 חדש אחר, קרוב ככל הניתן באיכותו ובכושר תפוקתו ואינו נופל ממנו .

 תנאי ביטוח מיוחדים לקלקול סחורה

מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטחים בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול )ובמפורש 

מוצר כלשהו המיוצר ו/או המאוחסן ו/או המטופל על ידי המבוטחים,)לרבות  לרבות ירידת ערך( של מלאי ו/או

 במפורש מלאי של אחרים המצוי בחזקת מכבי( כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי תנאי פוליסה זו. 

 :מוסכם ומוצהר בזה כי

 ות עבור שינוע,צאהוביטוח זה מורחב לכלול גם הוצאות שונות הנובעות מאבדן או נזק מכוסים, לרבות  .א

קביעת גובה הנזק וכן הוצאות בקשר עם מיון, ספירת מלאי, אריזה מחדש, הוצאות הנדרשות לשם 

סך .חומרים להם נגרם אובדן ו/או נזק ו/או קלקול ו/או ירידת ערךהשמדה ו/או הרחקה של סחורות ו/או 

  .כסויכל השפוי על פי סעיף זה לא יעלה על סכום הביטוח הכולל ל

מהפרעה או מהפסקה כיסוי זה מורחב לכלול אבדן ו/או נזק ו/או ירידת ערך כאמור לסחורה, הנובעים  .ב

המבוטחים כתוצאה מאירוע כלשהו  בהספקת זרם החשמל הציבורי, או מהפסקת זרם המים לחצרי 

  .המבוטחהמכוסה לפי תנאי פוליסת "שבר מכני" של 

המבוטח עקב סיכון ביטוח זה מורחב לכלול גם את כל ההוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק לרכוש  .ג

ובתנאי כי הוצאות אלה הוצאו באופן סביר מבוטח, אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח עצמו 

  .המבוטחלשם שמירה על שלמותו של הרכוש 
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בפקוח,  ,בוטח או רכוש המצוי בחזקתו בפיקדון, ו/או בקומיסיוןהרכוש המבוטח הינו רכושו של המ .ד

 .עבורובשמירה, בנאמנות או בשותפות עם אחרים ו/או רכוש שהמבוטח אחראי 

מוסכם כי הכיסוי עפ"י הרחבה זו לביטוח קלקול סחורה יחול גם במקרים  שמקורם בכשל בציוד   .ה

 המפורטים בסקרי נחמן ברנפלד המפורטים מעלה.  אשר אינו מופיע ברשימת הציוד ו/או האתרים

₪  500,000מוסכם כי  בנוסף לאמור לעיל הפוליסה מורחבת לכסות נזקי קלקול סחורה עד לסך  .ו

למקרה על בסיס נזק ראשון  )מתוך הסכום המפורט בסעיף ג' לרשימת הרכוש המבוטח( מכל סיבה 

   -שהיא , למעט:

 נזקים  המבוטחים בפוליסת האש ; .1

 ( ; Inherent Viceנזקים  מטבע  )  .2

 נזק שנגרם ממעשה במתכוון של מי ממנהלי המבוטח.  .3

 נזק שנגרם מסיכוני מלחמה וטרור. .4

 

 חישוב השיפוי

השוק של אותה בסיס השיפוי לסחורה שאבדה או ניזוקה כתוצאה מאירוע המכוסה לפי כסוי זה, הינו ערך  

 המקורי בו נרכשה. סחורה בעת קרות הנזק, ולא פחות מהמחיר 

  ."ל"ביטוח חסרמוסכם ומוצהר בזה כי הכסוי לפי נספח זה הינו על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף 
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 מפרט לביטוח אי נאמנות עובדים – 9חלק 

 

 מכבי שירותי בריאות ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות     שם המבוטח/ים : 

 

 1.7.2020מיום     : תקופת הביטוח

 30.6.2021עד יום   

 ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות. 2019ביט  :  הפוליסה

 :   כמפורט בתנאים הכללייםעיסוקו של המבוטח

 

 לאירוע ולכל תקופת הביטוח. ₪  4,000,000 : גבול אחריות 

 

 1.5.2004 :תאריך רטרואקטיבי

 

 שקל לאירוע 100,000  : השתתפות עצמית

 

 הגדרות 

תורחב ותכלול גם עובדים ארעיים ועובדים המסופקים על ידי חברת  2.3הגדרת "עובד" בסעיף  .1

 כוח אדם או השמת כוח אדם אשר משכורתם משולמת על ידי אחרים.

 .)נזק( לאחר המילים "נזק כספי ישיר" יתווספו המילים ")בין לכספים ובין לרכוש אחר(" 2.5בסעיף  .2

 הרחבות 

מוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה מקרה ביטוח עקב ו/או בקשר לרכוש הנמצא בפיקדון, בקומיסיון,  .3

 בשימוש, בפיקוח וכד'.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי פוליסה זו מכסה את כל ההוצאות והתשלומים בגין הכנת תביעה  .4

 סר.על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח ח₪   150,000עד לסך של 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם בזאת כי  -כספים ורכוש  -סכום השיפוי  .5

בית חריגה בתקופה בה נגרם יאובדן ו/או נזק מכוסה לכספים, וככל שהמבוטחים נשאו בהוצאות ר

האבדן ו/או הנזק, כולל גם תוספת ריבית לפי שיטת החיוב לגבי חשבונות דביטוריים כנהוג בבנק 

לאומי לישראל בע"מ באשראי לא מכוון )חריג( מיום האובדן ו/או הנזק. על אבדן או נזק מכוסה 

לרכוש אחר )שאיננו כספים( זכאי המבוטח לשיפוי על בסיס סעיף כינון ערך או מלאי בהתאם 

למוגדר בפוליסת האש של המבוטח. סך כל השיפוי על פי פוליסה זו לא יעלה על גבולות האחריות 

 ים בה. סעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין.הנקוב

 תנאי הפוליסה

 תבוטלנה המילים "..או עם גילוי  חשד סביר לנזק בשל מעשה אי יושר".  5.1.1בסעיף    .6
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 נספח ב'2 
 

 

 

 לאחר תום מועד ההרשמה במכרזיימסר לידי כל הנרשמים                             

 

 

  

  1.7.2015-1.1.2020תקופה ל תביעות ניסיון
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 נספח ב' 3
 

 
 

 רשימה לשבר מכני
 

  76קרית מוצקין רחוב החשמונאים 

    
 אור הציודית מס'

 תוצרת
שנת 
 ₪ערך כינון  יצור

     

מערכות מיזוג אויר מקוררות מים  2 - מבנה חדש 1
טון קרור כ"א, מדחסים, מצנני  185 -בתפוקה כ

צינורות, משאבות, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד 
 ובקרה וכו'

 2010 קלימוונטה

1,185,000 

          

מערכת מיזוג אויר מקוררת מים  - מבנה חדש 2
טון קרור, מדחסים, מצנן צינורות,  165 -בתפוקה כ

 משאבות, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

 2010 קלימוונטה

530,000 

          

משאבות חשמליות,  2מערכת ספרינקלרים הכוללת  3
כ"ס,  15משאבת ג'וקי, משאבת כיבוי אש בהספק 

 חשמל וכו'לוחות פיקוד, 

   DABפירלס 

280,000 

          

 210,000     משאבות "סילוקיות" 2 -משאבות טבולות/ביוב ו 12 4

          

, בקרים, שיפור 3X2,200Aלוחות חשמל ראשיים  6
 הספק ולוחות משנה

    

600,000 

          

 350KVA   2,010 210,000גנרטור חרום בהספק  7

     

 8 -תחנות, ל 8( 6, 1מעליות חשמליות )מס'  2 8
 ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד ובקרה 600נוסעים, 

 2001 אלקטרה
שופץ 
2009 600,000 

          

 8נוסעים,   13 -( ל2,5מעליות חשמליות )מס'  2 9
 ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד ובקרה 975תחנות, 

 1998 אלקטרה
שופץ 
2009 700,000 

     

תחנות  2נוסעים,  8-ל 3מעלית הידראולית מס'  10
 ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד ובקרה  600

   אלקטרה

200,000 
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נוסעים,  8 -תחנות ל 2( 4מעלית חשמלית )מס'  11
 ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד ובקרה 600

 2001 אלקטרה
שופץ 
2009 250,000 

 אור הציודית מס'
 תוצרת

שנת 
 ₪ערך כינון  יצור

          

 16 -תחנות ל 10( 7-9מעליות חשמליות )מס'  3 12
ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד  1,275נוסעים, 

 ובקרה

 2009 שינדלר

1,200,000 

          

נוסעים,  21 -תחנות ל 10( 10מעלית חשמלית )מס'  13
 ק"ג, לוח חשמל ואביזרי פיקוד ובקרה 1,600

 2009 שינדלר

440,000 

          

14 

צ'ילרים תוספת  3-במערכת מיזוג אויר המורכבת מ
 2012נובמבר 

 קלימוונטה

  6,000,000 

          

          

 ₪12,405,000      ס ה " כ  
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  52רמת השרון יהודה הנשיא 

    
 ₪ערך כינון  שנת יצור תוצרת אור הציודית מס'

          

יחידות מקוררות מים  2מערך מיזוג אויר הכולל  1
טון קרור כ"א עם מדחסים, מצנני  90 -בתפוקה כ

 צינורות, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

MTA 2009 

575,000 

          

 1,500נוסעים,  19 -ל 3מעלית הידראולית מס'  2
 תחנות ואביזרי פיקוד ובקרה 3ק"ג, 

שופץ   
2008 480,000 

          

 6ק"ג,  600נוסעים,  8 -ל 2מעלית חשמלית מס'  3
ואביזרי  6KWכבלי תילוי, מנוע בהספק  4תחנות, 

 פיקוד ובקרה

שופץ   
2008 

300,000 

          

 6ק"ג,  600נוסעים,  8 -ל 1מעלית חשמלית מס'  4
ואביזרי  6KWכבלי תילוי, מנוע בהספק  4תחנות, 

 פיקוד ובקרה

שופץ   
2008 

300,000 

          

     ס ה " כ  
 ₪

1,655,000 

        ========= 
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  , ירושלים35שד' בן צבי 

    
 אור הציודית מס'

 תוצרת
שנת 
 ₪ערך כינון  יצור

           
 5ק"ג,  450נוסעים  6 -מעלית נוסעים ל 1

תחנות, מנוע חשמלי בהספק  13כבלי תילוי, 
12.5KWלוח חשמל ואביזרי פיקוד בכ"א , 

 2009 שינדלר

250,000 

          

 ₪250,000      ס ה " כ  

        ========= 

          

     
  ב' אשדוד 15הרב ניסים 

    
 אור הציודית מס'

 תוצרת
שנת 
 ₪ערך כינון  יצור

          

כבלי  4ק"ג,  450נוסעים  6 -מעלית נוסעים ל 1
 תחנות, לוח חשמל ואביזרי פיקוד 10תילוי, 

   ישראליפט

280,000 

          

 10ק"ג,  600נוסעים,  8 -מעלית נוסעים ל 2
כבלי תילוי, לוח חשמל ואביזרי  6תחנות, 

 פיקוד ובקרה

OFEL   

300,000 

          

        ________ 

 ₪580,000      ס ה " כ  

        ========= 
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  , תל אביב34רח' בית אל 

    
מס

' 
 אור הציודית

 ₪ערך כינון  שנת יצור תוצרת

          

 -מגדלי קרור בתפוקה כ 2מערך מיזוג אויר הכולל  1
, water sourcingטון קרור כ"א בשיטת  110

 משאבות, אביזרי פיקוד ובקרה, חשמל וכו'

EVAPCO 1997 

620,000 

          

 1,000נוסעים,  13 -ל 3מעלית הידראולית מס'  2
 תחנות ואביזרי פיקוד ובקרה 3ק"ג, 

  1997 

450,000 

          

 10ק"ג,  1,000נוסעים,  13 -מעליות חשמלית ל 2 3
 12.5KWבהספק כבלי תילוי, מנוע  6תחנות, 

 ואביזרי פיקוד ובקרה

SICOR 
 לוהר

1997 

800,000 

          

 3ק"ג,  500נוסעים,  6 -ל 3מעלית הידראולית מס'  4
 תחנות ואביזרי פיקוד ובקרה

  1997 

300,000 

          

, בקרים, שיפור 3X1,000Aלוח חשמל ראשי  5
 הספק ולוחות משנה

    

300,000 

          

        __________ 

 ₪2,470,000      ס ה " כ  

        ========= 
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  בי"ח תל שומר

    
 ₪ערך כינון  שנת יצור תוצרת אור הציודית מס'

           
טון קרור דגם  66 -מערך מיזוג אויר מתפוקה כ 

WCHP-207HP  מדחס חצי סגור דגםOGEA-
 ואביזרי פיקוד ובקרה 265

CARRIE
R 

1994 

560,000 

          

        _________ 

 ₪560,000      ס ה " כ  

        ========= 
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 4נספח ב' 
 

  2020 –אמצעי מיגון ובטיחות במתקני "מכבי" 

 

 אמצעי בטיחות אש

 כללי .1

ולחוד:"מכבי"( פועלת "מכבי שירותי בריאות"  והגופים  בשליטתה ו/או הקשורים לה  )להלן ביחד 

 להבטחת שלום עובדיה, לקוחותיה ורכושה מפני אש וסיכונים נלווים.

 בין היתר מתבצעות הפעולות הבאות:

 מידי שנה  נערכים סקרי בטיחות במתקני "מכבי "    1.1

רשות הכבאות באמצעות התחנות האזוריות פוקדות את אתרי מכבי מעת     1.2
. דוחות אלו מטופלים ע"י מכבי למילוי  לעת ומבצעים ביקורות למניעת דליקות

 הדרישות .מכבי פועלת לביצוע ההנחיות הניתנות ע"י רשויות אלו. 

ב"מכבי שירותי בריאות" קיים מערך בטיחות על פי חוק הכולל ממונה בטיחות     1.3
 ארצי , ממוני בטיחות מחוזיים ,נאמני בטיחות וועדת בטיחות.

 הדרכות  .2

החוק ומקיימת הדרכות למסירת מידע והדרכת עובדים בכל הנוגע  מכבי פועלת בהתאם לדרישות

לסיכונים אליהם העובדים עשויים להיות חשופים הדרכות אלו מתבצעות בין היתר באופן פרונטלי , 

לומדות ממוחשבות ותרגולים מעשיים , בין היתר נכללים בהדרכות אלו גם נושאים הנוגעים   למניעת 

נות, היכרות עם ציוד כיבוי אש ומערכות גילוי וכיבוי ומילוט והתנהגות דליקות, כיבוי דליקות קט

 בחירום.

 אמצעי כיבוי .3

 עפ"י רוב קיימים במתקני מכבי השונים :   

   מטפי כיבוי 

  3/4מטר " 25גלגלונים  

 " 2זרנוקים   

  אמפר נמצאים תחת כיבוי אוטומטי בגז , ארונות חשמל חדשים  100ארונות חשמל מעל
והם פטורים בכיבוי אוט' בבניין בו קיימת מע' מתיזי   61439המותקנים במכבי בנויים לפי ת"י 

 מים  . 

  .בחדרי מחשבים מרכזיים נמצאות מערכות כיבוי בגז 

 שה של רשות הכבאות ו/או דרישה של יועץ במבנים חדשים ו/או במבנים ישנים שהייתה דרי
 מתזי מים.  –הבטיחות  נמצאות מערכות כיבוי אוטומטי במים 

  ככל שישנה דרישה של רשות הכבאות  –מבנים בשיפוץ מועברים לכיבוי אוטומטי במתזי מים
 ו/או של יועץ הבטיחות .  

   באמצעות  11חלק 1220מערכות גילוי אש נמצאות בכל מתקן ועוברות ביקורת על פי ת"י
 חברה מוסמכת . 

  129מטפי כיבוי עוברים ביקורת שנתית על ידי חברה מוסמכת ובהתאם לתקן . 

   ע"י חברה מוסמכת .   1928מערכות כיבוי במים עוברות ביקורת תקופתית  על פי תקן 
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  סקרי בטיחות במתקנים מתבצעים ע"י ממונה בטיחות /מחוזי/ארצי תוך בקרה שוטפת של
 . SAP -ות שזוהו גם באמצעות מערכת ההתקל

  בדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות מתבצעות באופן יזום במתקנים בהם ישנן מערכות
בטיחות תומכות האמורות לפעול אוטומאטית על בסיס אינדיקציה ממערכת גילוי אש ועשן 

 מתיזי מים ./

 דכן את תכנית בטיחות אש בכל בנייה חדשה או שיפוץ של מבנה קיים מכבי פועלת להכין/לע
 ע"י יועץ בטיחות .

  503מ"ר בהתאם להוראת מכ"ר  500מבוצעים תיקי שטח למתקנים מעל  

 אמצעי מיגון מפני פריצות .4

 :-להלן כללים מנחים לסוגי האמצעים המותקנים במתקנים השונים:        

 בתי מרקחת  .4.1

  עירוני.  כיווני מקושרת למוקד-ואלחוטי דו קווי 1337מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן 

  לא פחות ממפרט המשטרה(.  -כספת לסמים )אפיון הכספת 

  .כספת לכסף 

   .סורגים מותקנים בכל בתי המרקחת כתוספת על דרישות   המשטרה 

  דלתות פלדלת או שוות ערך בכניסות אחוריות למחסנים ודלת סורג על ציר הכוללת
 שני  מנעולי רתק. 

 י מצוקה קבועים וניידים. לחצנ 

  . כל הויטרינות  על פי מפרט המשטרה הכוללות זכוכית רבודה תלת שכבתית 

  בחלק ניכר מבתי המרקחת מותקנות מצלמות מקליטות העונות לדרישת המשטרה
 בכניסות /יציאות , חלל מכירה , מחסן וכספות . 

 מחסן תרופות מרכזי  .4.2

  כיווני.  -קווי ואלחוטי דו 1337מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן 

 רמה א המופעל ע  אחד ארצי קישור למוקדG1  

  .)כספות )על פי המפרט לעיל 

 .מערכת מצלמות מקושרת ל"מוקד רואה" מערכת מצלמות מקליטה 

  דלת כניסה מגובה בדלת סורג, שתיהן על ידי פתיחה חשמלית, למעט דלת כניסה
 למשרד מנהל המרלו"ג.

  חלונות מדגם ממ"ד. בכל החלונות מותקנים 

 .לחצני מצוקה 
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 תקשרותהסכם ה -פרק ג' 

 
 2020____, ________  בחודש _________אביב, ביום __-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
  מכבי שירותי בריאות 
 (589902279 )מס' מזהה 227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"להלן "אשר תיקרא  

 ;מצד אחד
 ל ב י ן

 
 _____________ בע"מ___________________ 

 ______________________ח.פ. ____________ 

 __________________________________מרח'  

 הזוכה"להלן "אשר ייקרא  

 ;מצד שני
 

 

 להלן) חבויות וכספים  רכושלביטוח  113/2020ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל שמספרו   הואיל
(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד המכרז""

 הימנו;
 

(, אשר העתק ממנה מצורף ההצעה"להלן "למכרז )הסופית  האת הצעת הוהזוכה הגיש והואיל
 ,להצעה שצורפו והמסמכים המכרז מסמכי כל עם ביחד, למכרז, ואשר מהווה 2'דכנספח 

 בהתאם לתנאים ות ים/את השירותלהעניק  ימהחלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכ
 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

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

 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש  .1.2
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בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו.- ההסכם"הסכם ההתקשרות"/"" .1.3.1

   .לקבוצת מכבי , חבויות וכספיםרכוש ביטוח" "השירות .1.3.2

 ובהסכם זה על נספחיו.הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט 

 אנשי קשר .2

_____ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל ______________מכבי ממנה בזה את __ .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

_____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע ___________הזוכה ממנה בזה את ____ .2.2
 הסכם זה.

יהיה זמין  . נציג זהשירותכל שאלה הנוגעת לפניות לנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי ב .2.3
 ידי מכבי.-לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי אם יידרש לכך על

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

וסיומה ביום  1.7.2020שתחילתה ביום  שנתייםהזוכה הינה לתקופה בת  ההתקשרות עם .3.1
 "(. ההתקשרותתקופת " ו/או "תקופת ההסכםלהלן ") 30.6.2022

תקופות נוספות  בנות שנתיים   2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .3.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל 2( זהים; או )1, בתנאים ) כל אחת

 "(.תקופות האופציהלהלן "יתר הוראות ותנאי ההסכם )

לעיל, בכפוף  3.2תקופת אופציה כאמור בסעיף הזוכה יהא רשאי לבקש ממכבי שלא להפעיל  .3.3
ובתנאי כי הודיע על כך למכבי מראש ובכתב לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת 

 ההתקשרות בהסכם או מי מתקופות האופציה.

 

  התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

על פי כל דין לפעול כחברת ביטוח בענף  ומורשיתו מומכתאוה, כי תומתחייב ההזוכה מצהיר .4.1
  לפעול כאמור במשך כל תוקפו של הסכם זה.  מורשה היאהביטוח הכללי וכי 

הודיע למכבי לאלתר, על כל שינוי ו/או הפסקת הרשאתה לפעול עפ"י מתחייבת להחברה  .4.2
על כל דין כחברת ביטוח, ו/או אי עמידה בתנאים המוקדמים ועם מתן הודעה כאמור, מוסכם 

הצדדים כי מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי  סיום מיידי, ולספק לא תקום כל זכות 
 בגין סיום ההסכם באופן זה.

גם בשעת חרום, למעט במקרה של ים / /השירותאת להמשיך לספק  תהזוכה מתחייב .4.3
 להשלים ממכרז קודם  נסיבות שלזוכה אין שליטה לגביהן.

ביכולתה ובאפשרותה לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי החברה חוזרת ומצהירה כי  .4.4
היא בעלת מלוא הכישורים, הידע, האמצעים הטכניים והאחרים, הניסיון, וצוות העובדים 

 .לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת

הוא מעבר לפרמיה החברה מתחייבת כי לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום מכל מין וסוג ש .4.5
לתשלום שהוצעה על ידה בגין הכיסוי הביטוחי, לרבות כל תשלום בגין מכלול השירותים 

 שיינתנו על ידה על פי ההתקשרות  נשוא הסכם זה.

למבוטח פירוט מלא של התביעות המשולמות בכל  תעביר החברה על פי בקשת המבוטח  .4.6
ם יוגשו ברשימה שתכלול את כל הפוליסות לכל התקופות בהם בטח את המבוטח. הנתוני

התביעות בכל הענפים ופרטי כל תביעה, לרבות הסכום ששולם בכל תביעה , סגורה או 
פתוחה לרבות סיכומים לתקופת ביטוח לפי שנות חיתום, מעל ההשתתפות העצמית ובניכוי 

התביעות התלויות בתביעות הפתוחות   שיבובים וכן פירוט של הערכה הכספית הכוללת של
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בניכוי השתתפויות עצמיות ושיבובים אפשריים לכל תקופת ביטוח לפי שנות חיתום, בכל 
יום  15אחת מהפוליסות בנפרד, תוך ציון מספר התביעות לגבי כל שנה וסוג הפוליסות, תוך 

ממועד פנייתו של המבוטח. ככל שנתוני ניסיון התביעות התלויות יכללו הערכת סכומי נזק 
(. הערכות אילו יצוינו בנפרד מהערכות התביעות IBNR) טרם דווחו בגין מקרים שקרו אך

 והמשולמות. הדוחות יכללו תיארוך של מועד הנפקת הדו"ח וציון המטבע בו נערך התלויות
 הדו"ח. 

הפוליסות שתערוך החברה, בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו, יראו כפוליסות שנוסחו  .4.7
 על ידה לכל דבר ועניין.

החברה מתחייבת כי בכל תקופת ההתקשרות תמלא אחר כל הוראות הסכם זה על נספחיו 
 לרבות המפרט במלואן. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למכבי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין .4.8

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  .4.9
 ית של ההסכם.יסוד

 הזוכה ותנאים מיוחדים התחייבויות  .5

התנאים המיוחדים והכלליים המפורטים להלן לרבות כל הנאמר בכל מקום במסמכי המפרט,  .5.1
"התנאים"(, יחשבו כחלק  -בין כהגדרה, כהבהרה או כהתניה ובין בכל צורה אחרת )להלן 

 בלתי נפרד מהפוליסות. 

ים ללא עוררין וכי הוראות התנאים ו/או הנובע החברה מצהירה כי היא מקבלת את התנא .5.2
מהתנאים תגברנה על כל הוראה/אחרת ו/או בלתי ברורה בפוליסות ושאינה לטובת 
המבוטחים. ידוע לחברה כי הסכמתה על התנאים כאמור מהווה תנאי ובסיס להתקשרותה 

 של מכבי עמה בהסכם זה.

 הודעות בין הצדדים תהיינה בכתב כאשר: .5.3

מהמבטח תינתן ההודעה למנהלת היחידה לביטוח כללי בחטיבת התפעול ובתי   6.3.1
 חולים של  מכבי.

תינתן ההודעה ע"י מכבי לכתובת משרדו של המבטח כמצוין  -מהמבוטחים למבטח  6.3.2
 בהצעתו להזמנה זו. 

מכבי רשאית לשנות, לפני תחילת הביטוח ו/או במהלך תקופת הביטוח, כל סכום ביטוח בכל  .5.4
ביטוח וביטוח ו/או לוותר על עריכת חלק מפוליסות הביטוח שבמפרט, באופן מלא או חלקי 
כפי שהדבר עשוי להתהוות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מכבי, מכל סיבה שהיא, 

קטנה בהיקף הפעילות ו/או הנכסים ו/או בתיאור הביטוח, הכל כפי לרבות עקב הגדלה או ה
שמכבי תמצא לנכון. במקרה כאמור המבטח חייב להיענות לבקשה ולשנות את סכום הביטוח 
בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעתו תוך חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה בה חל 

 הכיסוי וללא כל קנס או חיוב בהוצאה. 

אי לדרוש להוסיף כמבוטח ו/או כמוטב אדם ו/או גוף אחר ו/או להסב את הביטוח המבוטח רש .5.5
או חלק ממנו לאדם ו/או גוף אחר ולעשות שינויים כאלה מעת לעת והמבטח יהיה חייב 

 לעשות כן, ללא כל תשלום שהוא.

 עריכת ביטוח נוסף, ביטול ביטוח ו/או שינויים .5.6

ליסה נוספת  ו/או הוספת כיסוי בפוליסה ו/או בכל מקרה של ביטול פוליסה ו/או עריכת פו

 -הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח, ייעשה חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה )פרו
 ראטה( ובהתאם ייעשה תשלום/החזר דמי הביטוח.

 תשלום תגמולי ביטוח .5.7

יטוח  תגמולי ביטוח בגין תביעות ישולמו כנגד הצעות תיקון/רכישה שיוגשו ע"י היחידה לב
של המבוטחים. המבוטחים מצידם יעבירו לחברה את הקבלות לאחר תיקון או רכישה 

 ותעשה התאמה, בהתאם לצורך, לערכי כינון במידה והמבטח שילם על פי ערך שוק.
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 סכומי הביטוח .5.8

סכומי הביטוח הנקובים מהווים אינדיקציה בלבד לקראת חידוש הביטוחים, ועשויים   5.8.1
 ם לקראת הוצאת הפוליסות ו/או לאחר הוצאתן.לחול בהם שינויי

כל הכיסויים המבוקשים לא יושפעו מקיום עבודות כלשהן, שינויים,  הרחבות,   5.8.2 
 שיפוצים וכו' ככל שיבוצעו ע"י המבוטחים ו/או ע"י מי מטעמם.

 הגנה משפטית בהליכים פליליים  .5.9

משפטית מלאה לרבות ייצוג מוסכם כי המבטח יעמיד למבוטח ולעובדי המבוטח הגנה 
בערכאות בבתי משפט וכן תשלום ערבויות בגין הליך פלילי מכל סוג המוגש נגדם בקשר עם 

רועים המכוסים בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות  מעבידים  וביטוח יא
  . 3,4,6 חלקים( 1'בכמפורט במפרט )נספח וזאת  -חבות המוצר 

וליסות, בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח  על פני אלה למרות האמור בפ .5.10
 הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת המבוטח הראשי הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

המבטחים לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה של אי נקיטת אמצעים  .5.11
ו ציות לתקנות ו/או לחוקים ו/או לצווים, כלשהם מצד המבוטח ו/או קיום רמת זהירות ו/א

 בבחירת עובדים ו/או תקינות של ציוד ומתקנים.

במקרה של נזק לרכוש, תפנה היחידה לביטוח של מכבי ישירות לאחד ממשרדי השמאים   .5.12
עימם נוהגת מכבי לעבוד ואשר שמו נקוב בתנאים הכללים של מפרט הביטוח. המבוטח 

 ו מסמך אחר אשר יוצא ע"י שמאי לחברה.יקבל מיידית העתק מכל דו"ח א

שרה מכבי הגשת  תביעת יעריכת תביעות שיבוב ע"י המבטח תיעשה במתואם עם מכבי. א .5.13
יציע ויאפשר המבטח למכבי להצטרף לתביעה על הפסדים שנגרמו  –שיבוב ע"י המבטח 

לה )לרבות ההשתתפות העצמית שקוזזה ע"י המבטח(. המבטח ומכבי יגיעו להסכמה לעניין 
 חלוקת עלות שכר הטרחה באופן יחסי לסכומים המתקבלים.  

ה חלוטה כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדק את עצם הגשת הצעה ע"י המבטח תהווה ראי .5.14
כל הנתונים, לרבות הנתונים שנמסרו לו ע"י המבוטחים הרלוונטיים להתחייבויות שקיבל על 

 עצמו, והוא מוותר על כל טענה שיכולה היתה להיות לו בקשר לכך.

כל דרישת שיפור מיגון מצד המבטח תעשה תוך תיאום עם מכבי ובכפוף לקבלת הסכמתה  .5.15
ל מכבי מראש ובכתב. המבטח לא יתנה קיום תנאי ערובה כלשהו ללא תאום עם מכבי ש

 .וקבלת הסכמתה לכך

במקרה של נזק לרכוש אישי של עובדים ו/או אורחים )ואשר מבוטחים בפוליסת הרכוש עפ"י  .5.16
חפצים אישיים(  תהא רשאית מכבי לנהל את  תביעת העובד / האורח על פי -הרחבה יא 

זה השיפוי יינתן ישירות על ידי מכבי. המבטח  מתחייב להחזיר למכבי  עם  נהליה. במקרה
 3,000דרישתה  את הסך ששולם  לעובד/לאורח. תקרת ההחזר בכל מקרה  לא תעלה על 

)גם אם העובד/האורח שופה בסכום גבוה יותר(. "עובדים" לעניין הרחבה זו  לרבות   ₪
ובדי קבלן קבועים המועסקים דרך קבע אצל עובדים זמניים , עובדי כ"א, מתנדבים,  ע

המבוטח והכל בהתאם להחלטת מכבי. תקרת ההחזר השנתית בגין כל האירועים במצטבר 
תקרה זו לא תחול במקרים בהם יינזק רכושם של  מספר עובדים/  ₪. 45,000לא תעלה על 

י האירוע מכבי תצרף את פרטאורחים בו זמנית. ההתחשבנות בין הצדדים תערך מעת לעת. 
 ופירוט הסכום ששולם לעובד/לאורח. 

על פי בקשת  המבוטח יעביר המבטח  למכבי פירוט  של התביעות  המשולמות  והתלויות   .5.17
בכל הפוליסות לכל התקופות בהן ביטח את המבוטח. הנתונים יוגשו ברשימה על גבי גיליון 

ה  לרבות הערכה כספית אלקטרוני  שתכלול  את  כל התביעות  בכל הענפים ופרטי  התביע
יוקטן  –של התביעות התלויות.  במקרים בהם ערך המבטח שיבוב בגין תביעה ששילם 

 הסכום  בדוח  מסכום  התביעה  ששולם  בסכום ששובב.    
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ככל שיתבקש ע"י המבוטח במהלך תקופת הביטוח האחרונה )תקופת ההסכם או איזו  .5.18
ח את תקופת הביטוח לתקופה נוספת של עד מתקופות האופציה, לפי העניין(, יאריך המבט

 ראטה( .-יום, לפי חישוב יחסי )פרו 90

הטיפול  בתביעות בביטוחי חבויות של המבוטח, יעשו בהסכמה בין המבטח והמבוטח. מינוי  .5.19
על ידי המבוטח מתוך הרשימה המוסכמת  ייעשה , זהכ העוה"ד לטיפול בתביעה, ככל שימו

מטעם המבטח יעביר למבוטח  ולמבטח דיווחים  וה"ד המטפלשתקבע עם המבטח. ע
ועדכונים בתיקים לרבות הערכות סיכון. מכבי תאשר כל הסכם פשרה  גם במקרים בהם 

 סכום הפיצוי/שיפוי בתביעה עולה על סכום ההשתתפות העצמית.

תשולם ישירות למבטח על ידי הגוף  , היאככל שתחול השתתפות עצמית על המבוטח .5.20
 .בהתאם להודעת מכבי ,בי אליו משויכת התביעההמבוטח מקבוצת מכ

 

  התמורה ותנאי תשלום .6

 הת, תשולם לחברה תמורה כמפורט בהצעכאמור במסמכי מכרז זה השירותבתמורה למתן  .6.1
 .(2בנספח ד' 6הסופית )סעיף 

כאשר התשלום הראשון   ,תשלומים שווים רצופים 8-ב תשולםלשנת הביטוח  התמורה  .6.2
  .לחודש תחילת הביטוח 25-המיום ישולם לא יאוחר 

 .בכל פעם ימים 7למכבי קיימת הזכות לאחר או להקדים תשלום עד  .6.3

התמורה הנזכרת לעיל כוללת את כל המגיע לחברה תמורת מתן השירותים, ופרט לכך לא  .6.4
תהיה החברה זכאית לתמורה נוספת. להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

ולא תגבה כל תשלום דמים ו/או עמלות  בגין השירותים שינתנו מובהר כי החברה לא תדרוש 
 ע"י החברה במסגרת התקשרות זו.

 

 רישיונות והיתרים .7

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .7.1
מתחייב פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו 
 הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .7.2

 

 מועסקי הזוכה .8

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .8.1
לא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו כעובדיו או שלוחיו, ו

 על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .8.2
 הסכם החלים עליו.

פי דין, כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן -הזוכה אחראי, על .8.3
השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת 

ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות, 
 . פי דין-לאו מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו ע

פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי -כן מצהיר הזוכה, כי כל זכות שניתנת על .8.4
שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה 
אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים 

ים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה המועסק
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אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או 
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

ום דבר האמור בהסכם לא יתפרש הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. ש .8.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין 

בתביעות של צדדים  משפטית הגנה  ניהול של במקרה אלא כלשהו או למטרה כלשהי
 שלישיים צדדים כנגדשלישיים ו/או תביעות שיבוב המוגשות 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לשפות את מכבי בגין כל  .8.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 זה.  8סעיף העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, 
למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא 

 הסכמת הזוכה.

סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו  .8.7
 יסודית של ההסכם.

 

  פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .9

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .9.1
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .9.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לשמור על  .9.2.1
לכל ידיעה בקשר עם ביצוע הסכם זה ולכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, 
שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, 

תוקף או במהלך או מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו ב
פי האמור במסמכי הסכם זה, תוך -אגב או במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 (.המידע"להלן "תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה )

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, ולא למסור  .9.2.2
, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל ו/או להעביר את מהידע לכל צד שלישי כלשהו

 נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .9.2.3
ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על -התחייבויותיו עלוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 
לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי 

 ידי מכבי(. -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-זוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור עלמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה
 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.2.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .9.2.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות מידע  .9.2.4.2
 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות  .9.2.4.3
 של הזוכה.
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פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .9.2.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 גונן מפניו.להת

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה  .9.2.5
 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .9.2.6
דים שלישיים לשמור עליו לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צד

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 
למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

יות, והוא מודע כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסוד .9.2.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 
אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות 

-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף.ל דין , וכ1977-, חוק העונשין, התשל"ז1996

   סיום ההסכם .10

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה,  3.2-ו 3.1על אף האמור בסעיפים  .10.1
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, -, לסיומו, עלכולו או ביחס לשירותים מסויימים

 מראש. יום 60 ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות

במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר 
 עם סיום ההסכם.

מכבי רשאית לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא  .10.2
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .10.2.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או  .10.2.2
יכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, צו להקפאת הל

 ימים;  60והליכים כאמור לא בוטלו בתוך 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  .10.2.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .10.3

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .10.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .10.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 
בי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו אחר הוראות מכ

 הקיום כאמור.-למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  10.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .10.4
את שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או 

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 
שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית 

בגין  יהא חייב לשלם למכבי פיצויים קיומו, והזוכה-לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי
. אין באמור כאמוריגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום הנזקים שנגרמו ו/או ש

בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים 
 על פי כל דין.
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ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .10.5
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל אין  .10.6
-, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על

 איסור הסבת ההסכם .11

פי ההסכם או -ותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכוי .11.1
את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו 

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .11.2
 וחסרת כל תוקף.

 צתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מק .11.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .11.4
עניין" -לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

 ,צת מכבי, ו/או לכל גוף מקבו1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -בו כהגדרתו של "בעל
 פי הסכם זה לא תיפגענה.-ובלבד שזכויות הזוכה על

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .11.5

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה  1111סעיף  .11.6
 הפרה יסודית של ההסכם.

 זכות קיזוז .12

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .12.1
 חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה עשוי להיות

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .12.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

הודעה בכתב על  ם המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכו
 ביצוע קיזו כאמור תישלח לזוכה.

 ויתור בכתב .13

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .13.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .13.2
 למקרה אחר. תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .13.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 סמכות שיפוט .14

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם 
תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו לרבות ביצועו, פרשנותו וביטולו, רז, ו/או למכ

 יפו.   אביב בתל

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .15

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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  הגשת הצעות במכרז –פרק ד' 

 

 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעותאותם –סמכי ההגשה פרק זה כולל את מ

 

 
 חובה להגיש במעמד הגשת ההצעות  במכרזהגשת הצעות 

 טופס הרשמה למכרז 1נספח ד'

 ההצע טופס 2נספח ד'

טופס הצעת המחיר על גבי מדיה מגנטית בצירוף פלט  )א(2נספח ד'
 מודפס וחתום

 פרטים אודות המציע ומסמכים נדרשים 3נספח ד'

 תצהיר 4נספח ד'

 אישור התאגדות 5נספח ד'



 1ד'נספח 

67 

 

     113/2020מכרז מספר הרשמה לטופס 
 חובה למלא את כל השדות בטופס זה

 
 פרטי הנרשם :

 )ספק / חברה(: הנרשם )המציע(שם 
 
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 
 

 כתובת משרדי ההנהלה: 
 

 
 כמפורט להלן :הנרשם איש הקשר מטעם  פרטי

 הקשר: שם איש
 
 
 

 טלפון נייד:
 
 

 טלפון נייח:
 

 מספר פקס:
 

 דואר אלקטרוני:
 
 
 

 )נא להקפיד על כתובת דוא"ל מדויקת באמצעותה תתקיים ההתכתבות במכרז(

ידי הנרשם או מורשה/י -, כשהוא חתום עלשתתפות במכרז יש לשלוח טופס זהרשמה להלצורך ה

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  חתימה אצל הנרשם )לפי העניין( וסרוק,

Mandel_An@mac.org.il. 

 . פניות שתגענה בדוארבלבד 203.22.ועד ליום  209.3.מיום תבוצע החל למכרז ההרשמה 

 האלקטרוני לאחר התאריך האמור, לא תתקבלנה!

 ללא מילוי טופס הרשמה זה וקבלתו במכבי במועד, 
 ! לא תותר השתתפות בהליך המכרז

 
 למסמכי המכרז. בפרק א' 3.2יש לוודא הגעת הטופס, כאמור בסעיף 

 

 

 

 חותמת המציע: ___________________        תאריך:  ___________________שם ו        

 

  

mailto:Mandel_An@mac.org.il
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 2ד'נספח 

  113/2020טופס הצעה למכרז 
 
 

 _______                                     ___________________________________________חותמת המציע: _____שם ו
 

  ביטוח רכוש חבויות וכספיםהמוצע: השירות שם 
 
נספח  –)לרבות המפרט קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם  .1

ההתקשרות, ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב ולכל תנאי ( 1ב'
 הצהרה והתחייבות זו.

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. .2

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  .3
רז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם בתנאים המפורטים בכל תנאי המכ

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  .4
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

ו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנ .5
האחרון  )תשעים( ימים מהמועד 90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

 

 :להלן הצעתנו .6

קובץ אקסל על גבי מדיה מגנטית בצירוף עותק  - )א(2ד' מצורפת כנספח ההצעה הכספית .6.1
 חתימה + חותמת. –מודפס מהמדיה המגנטית חתום על ידי מורשי החתימה אצל המציע 

  בש"ח שלמים.יש להגיש הצעות מחיר  .6.2

 
" יימסר לידי כל סכומי הביטוח לחישוב הפרמיה לכל אחת מהפוליסותכוז יטבלת ר"נספח  -

 -לאחר תום מועד ההרשמה במכרז הנרשמים 
 
 
 

 __________________: __חתימה  שם מלא של מגיש ההצעה: ____________________    
 )מורשה חתימה אצל המציע(   

 

 חותמת המציע: ____________________                    תאריך:  ___________________        
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 נספח ד'3

 

 נדרשים מסמכים רשימת

 

 אור המסמךית 'מס

 כמפורט בפרק ד' לעיל. 5ד-1נספחים דכל ה 1

 )א(, על גבי מדיה מגנטית ובצירוף פלט מודפס וחתום.2'דנספח  2

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  3
 1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 בענף המתאים מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח 4

 

 

וכי כל המסמכים הנדרשים צורפו למעטפה, כהצעה  רים בזה שכל הפרטים דלעיל נכוניםהננו מצהי
 במכרז.

 
 
 
 

 __________________: __חתימה  שם מלא של מגיש ההצעה: ____________________    
 )מורשה חתימה אצל המציע(   

 

 

 חותמת המציע: ____________________                    תאריך:  ___________________        
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 נספח ד'4

 תצהיר
 
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי 
מצהיר בזה בכתב וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  כי עלי לומר את האמת

 כדלקמן:
 
להלן )תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________  .1

  .לביטוח רכוש חבויות וכספים 113/2020"( למכרז הספק"

אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה הנני משמש בתפקיד ________________________  .2
 בשמו.

לפחות שלושה מבוטחים בהיקף כיסוי של לפחות  ,במועד הגשת מסמכי המכרז ,מבטחהספק  .3
 בדן תוצאתי.ובפוליסת רכוש וא)לכל מבוטח( ₪  2,000,000,000

 הינו בעל נסיון מוכח בישראל בביטוחי רכוש וחבויות וכל השירותים הכרוכים בכך. הספק  .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 

 

 ______________________ 
 חתימה 

 

 אישור

 

עו"ד,  _________________, ,הופיע בפני __________________הנני מאשר בזה, כי ביום 

__, ____________________________________, גב'/מר ____במשרדי ברחוב __________

כי  ה/ואחרי שהזהרתיו____, ______________הות מספר ___ז ידי תעודת-על ה/עצמו תה/שזיהה

את  ה/אישר –יעשה כן ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  ה/עליו

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/נכונות הצהרתו

 
 

 ______________________ 
 חתימה וחותמת 
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 נספח ד'5

 אישור התאגדות

 ידי עורך דין / רואה חשבון-יוגש חתום על

 

 מורשה/י חתימה אצל המציע .א

 

_____________, __' ___________מרח , ח"רו /ד "עו________, _________, _____מ"הח, אני

 כי מאשר

 להלן  המפורט/ים של םו/___________ מאוגד כדין ופעיל,  וכי חתימת_______________ התאגיד

 

בצירוף חותמת התאגיד,  ,)המיותר את מחק( לחוד/  על מסמכי מכרז מספר _________________ יחד

 פי על, אלה מסמכים על וכי הינם מורשים מטעמו של התאגיד לחתום ,מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין

 כאמור: החתימה זכויות

 
 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 .: ____________________ז.ת: ____________________, שם

 גודל העסק של המציע .ב

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2למידע בלבד מכח הוראת סעיף 

 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל

מיליון שקלים  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 

 חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 

מיליון  100שקלים חדשים אך אינו עולה על מיליון  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 

 זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול

 

_________________ _________________ _________________ 
 חתימה וחותמת שם עו"ד / רו"ח תאריך

 


