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 מחלקת רכש ציוד וחומרים  

 

 מחוז מרכז במכביטיול לעובדי  –בקשה להצעה לאירוע רווחה 

 כללי     .1

מחוזטיוללעובדי-"מכבי"(מעונינתלקבלהצעותלאירוערווחה-מכבישירותיבריאות)להלן 1.1
 מכבי,כמפורטבבקשה.מרכזשל

שנהכלאחתבנותיתקופותנוספותלמכבישמורההאופציהלהאריךאתתקופתההסכםבשת 1.1
 בתנאיםהבאים:

 עלותזההאומיטיבהעםמכבי)תנאיםמיטיביםכפופיםלהסכמתהספק(. 1.1.1

מועד,תכניםוכדומה( 1.1.1 עתידיות)מיקוםבארץ, הצעות להגשת הכללים את תנחה מכבי

 .חדשרכשאולצאתלהליךעלידיהספקותישמרלההזכותלבחוראתההצעההמוצעת

 קיימתאופציהלמחוז/מחוזותנוספיםלעשותשימושבהצעהזוועלבסיסהלקייםאירועדומה. 1.1

אתההצעותישלמלאעלגביטופסההצעהוטופספרטיהמציע)נספחא'ונספחב'(המצורפים 1.1

 sade_g@mac.org.il,במייל:גדישדהולשלוחאל

 10.12.2019מועדהגשתההצעות: 1.1

בעל 1.1 מציע זכייהתוכרזלאחרשקלולהיות ההצעההכלכליתהמיטביתאינומבטיחאתזכייתו.

 המחירוהאיכותכפישתחליטמכבי.

 מסמכיהבקשהוהצעתהספקיהווחלקבלתינפרדמהסכםההתקשרותשייחתם. 1.1

תעשהבדרךשלשקלולהמרכיביםהמפורטיםלהלן,והכלעלפישיקולדעתהבבל"מבחירתהזוכה 1.1
 ,ובאופןשתבחרההצעההמעניקהלמכביאתמירבהיתרונות:מכביהבלעדישל

.10%-,איכות10%-מחיר

ימיםמקבלתהודעהעל10ספקיםעימםתתקשרמכבי,יחתמועלההסכםהמצורףלבקשהתוך 1.1
רצונהשלמכבילהתקשרעימם.מסמכיהבקשהוהצעתהספקיהווחלקבלתינפרדמהסכם

 ההתקשרותשייחתם.

ועלמציעשמכביתהארשאיתלהציגאתפרטיהצעתוהכלכלית,ככלשתוכרזכזוכה,בפנייד 1.10
 .מציעיםאחרים
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  המפרט המבוקש .2

  כללי: 2.1

מכבילמטרתגיבוש/הנאה/בילוי/נופשויתקייםמחוזמרכזשלהאירועהמוצעמיועדלעובדי

תהבאות:ישלהגישהצעותעבורשתיהאופציו-באילתבאחדמבתיהמלון

אילתאובאותהרמה.דן-אופציהא'

 .המלךשלמהאומלוןבאותההרמה-אופציהב'

 לבחינת ההצעות יכללו בין היתר:איכותייים מדדים  2.2

 תכנים:א. 

 15%תאריכיםוימיהשבועהמועדפים

 10%שעותפעילות

 10%מגווןועושרשלמתקנים

5%מיקוםוגישהנוחה

 10%מוניטין

 :הספקב. 

 10%מידתניסיוןבהפקתארועים/טיוליםלארגוניםגדולים

 10%שביעותרצוןמכביו/אומחווידעה

  10% :  התרשמות כללית מההצעה והמציע .ג

 :דרישות מקדימות 1.1

 הפקתאירועים/טיולים.שניםבתחום1הספקהמציעיהיהבעלניסיוןשל 1.1.1

/אוטיוליםלארגוניםאירועיםו10שללפחותמוצלחספקהמציעניסיוןל 1.1.1
 עובדים(במהלךהשנתייםהאחרונות1000גדולים)מעל

:אומדן כמויות 1.1

 מכבישירותיבריאות.מחוזמרכזבעובדי1,100–אומדןהתחלתישלכ 1.1.1

יבתלכמותאומדןמבוססעלכמותהמשתתפיםמשניםעברו.מכביאינהמחויה 1.1.1
 .האומדןאולכמותכלשהי

 :שהאירוע הנדרתיאור  2.2

 אילתיעדהנופש: 1.1.1.1

,פעילויותואירועגיבוש,ארוחות,טיסותהסעותהכוללתלאילתתכניתטיול 1.1.1.1
 (.1בערב)בהתאםלמפרטהמבוקשבנספחא'

 מחזורים.1-באיש1,100–מספרמשתתפים:כ 1.1.1.1

 .1010אפריל-מרץבחודש)לינהבימיד'(ה'-מועדלטיול:ימיד' 1.1.1.1

,אבטחה,תכניותיוםותכניתלאירועהסעותים:ישלכלולבהצעהאתכלהמרכיב 1.1.1.5
,ארוחות,מדריכים,מאבטחים/מע"רים,כניסות)כוללברמשקאותמלא(ערב

 .המצ"ב1א'וכלמרכיברלוונטיאחרלתמחורבנספח,מיתוגלאתריםבמידהויש
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 התמורה: .2

 המחיריםבש"חואינםכולליםמע"מ. 1.1

 1בהתאםלנספחא'ודולריוברוראתההצעהישלהעבירבקובץאקסלמ 1.1

 .חשבוניתתוצאלאחרכלמחזורפעילותמיוםהוצאתהחשבונית66שוטף+-תנאיתשלום 1.1

ימים.10-תוקףההצעה 1.1
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 הסכם




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



 ההסכם תקופת .1

ועדיום_________________החלמיוםלמשך_________הסכםזהיעמודבתוקף .1.1

 .("תקופת ההסכם"-להלן)_________

למכבישמורההאופציהלהאריךאתתקופתההסכםבשתיתקופותנוספותבנותשנהכל .1.1

 אחתבהינתןהתנאיםהבאים:

 בעלותזההאומיטיבהעםמכבי)תנאיםמיטיביםכפופיםלהסכמתהספק(. .1.1

 אתהכלליםלהגשתהצעותעתידיות)מיקוםבארץ,מועד,תכניםוכדומה(,מכביתנחה .1.1

 חדש.ותישמרלההזכותלבחוראתההצעההמוצעתעלידיהספקאולצאתלהליךרכש

מרותכלהאמורבהסכםזה,במקרהשלכוחעליון,יהאכלצדרשאילבטלהסכםזה,ל .1.5

"כוחר.כאמוקשרעםביטולההסכםמבלישלצדהשניתהאטענהו/אודרישהכלפיוב

עליון",משמע:שריפה,רעידתאדמה,אסוןטבע,מזגאוירקיצוני,שביתה,מלחמה,מצב

בטחונימסוכן,פיגועיםוכיו"ב.

 תמורה .2

בנספחיהיוכמפורטומחיריועלידיהחברהלמכבילעילהמבוצע1אופיותוכןהאירועכמוזכרבסעיף

ביעלתמהילהאירועאותוהיאמעוניינתלקייםבאמצעותהספק.ב'ובהתאםלהודעתמכ

 תנאי תשלום .2

 יום.66התמורהתשולםכנגדחשבוניתמסבתנאיתשלוםשלשוטף+ .1.1

בוריים)אכיפתניהולחשבונות(יאישורעפ"יחוקעסקאותגופיםצהספקיציגבפנימכבי .1.1

אומע"מקודתמסהכנסהוחוקהמעידעלניהולפנקסיחשבונותעפ"יפ1116–תשל"ו

 עלכי נוהגלדווחעלונוהגלדווחלפקידהשומהעלהכנסותיהואפטורמניהולזה, וכן

 בהתאםלחוק.למע"מועסקאותי

 מועסקי הספק .4

 .1.1 אספקת לצורך ידו על שיועסקו האנשים כל כי בזה, מצהיר מכבילהמוצריםהספק

יחשבוכעובדיהאושלוחיהשלמכבי,במישריןייחשבולכלצורךכעובדיואושלוחיוולא

ויועסקועלידו בעקיפין, ועליותחולהאחריותבאופןבלעדיאו עלחשבונוהואבלבד, ,

תביעותיהםהנובעותמיחסיועימם.לגבי

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

 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה,בעקיפין ובין במישרין בין,םלה שייגרםלרכוש נזק

אספקתהמוצריםו/אומתןשרותלמכבי.בעת

ספקה .1.1 את לשפות ו/או לפצות בגיןכלנזקו/אוהוצאהשיגרמולה,אםמכבימתחייב ,

יקבעעלידירשותמוסמכת,כיהמצבהמשפטיו/אוהעובדתישוניםמהמוצהרבהוראות

 פרקזה.
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 אנשי קשר .1

 .עםהספקלהיותאישהקשרהישירגליתשפרכביממנהבזאתאתמ .5.1

 מכבי.עםלהיותאישהקשרהישיר_______הספקממנהבזאתאת_____ .5.1

שם:___________________טלפון:_________________________

EMAILסלולרי:_________________ :_______________________

 כםהסבת הס .1

אואתהחובותהנובעות,הספקאיננורשאילמסור,אולהעבירלאחר,אתזכויותיועלפיההסכם

ממנו,אלאבכפוףלאישורמראשובכתבשלמכבי.



 אחריות וביטוח  .7

פיכלדין,ממועד-פיהסכםזהו/אועל-מבלילגרועמאחריותומהתחייבותהספקעל 1.1
הש מתן תחילת ממועד או זה הסכם הספקתחילת מתחייב המוקדם, לפי ירותים,

לערוךולקייםעלחשבונובחברתביטוחמורשיתכחוקלעריכתביטוחיםבישראל,את
הביטוחיםהמפורטיםב"אישורעריכתביטוחים"המסומןכנספחלהסכםזהומהווה

כל למשך וזאת "הביטוחים"(, ו/או הספק" "ביטוחי )להלן: הימנו נפרד בלתי חלק
לרבותכלהארכהשלו,ולענייןביטוחחבותמוצר-קשרותעלתקופתההת פיההסכם,

וביטוחאחריותמקצועיתלמשךכלתקופהנוספתלאחרתוםתקופתההתקשרותועד
)שלוש(שניםמתוםתקופתההתקשרות.1-לתוםתקופתההתיישנות,אךלאפחותמ

להמירםלסכומיםבדולרמובהר,כיסכומיהביטוחהנקוביםבנספחהינםבש"ח,וניתן 1.1

הידועביוםעריכת לשער בהתאם בש"ח הנקוב מהערך יפחתו שלא בתנאי ארה"ב,
 ההסכם.

הספקמתחייבלמלאאחרכלתנאיהביטוחיםהנזכריםבנספחזה,והואמתחייב,בין 1.1

לדאוגולוודאכיפוליסותביטוחי ובמועדם, במלואם הביטוח דמי את לשלם היתר,
לפיהצורך,ותהיינהבתוקףבמשךכלתקופתההתקשרותהספקתחודשנהמ עתלעת,

תוקף את להפקיע ו/או לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות לא ההסכם, פי על
הביטוחים.יודגש,כיהספקיישאבכלמקרהבסכומיההשתתפויותהעצמיותהנקובים

 בביטוחיהספק.

אלמכבי,לאיאוחרמיוםאחדללאצורךבכלדרישהמצדמכבי,מתחייבהספקלהמצי 1.1

לפנימועדחתימתהסכםזה,אישורבדברעריכתביטוחיהספקכאמורלעילבהתאם
לנוסח"אישורעריכתביטוחים",כשהואחתוםכדיןעלידיהמבטח.הספקמצהיר,כי

כיהמצאתאישורעריכתהביטוחיםכשהואחתוםכדיןעלידיהמבטחהינו ידועלו,

ו מתלה תגרעתנאי לא המצאתו אי ואולם ידו, על השירותים מתן להתחלת מקדמי
 פיכלדין.-פיהסכםזהו/אועל-מהתחייבויותיושלהספקעל

ידיהספקכדילצמצםאולגרוע-בהקשרזהמובהר,כיאיןבעריכתהביטוחיםהנ"לעל 1.5
ולאיהיהבעריכתהביטוחיםכד שהיאמהתחייבויותיובהתאםלהסכם, כל יבצורה

ו/אומימטעמהבגיןכלנזק לשחרראתהספקמחובתולשפותו/אולפצותאתמכבי
 פיכלדין.-פיהסכםזהו/אועל-שהספקאחראילועל
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זה, 1.6 הסכם לפי ההתקשרות תקופת תום לפני תסתיים הספק ביטוחי שתקופת ככל

עילבגיןל15.1מתחייבהספקלהפקידבידימכביאישורעריכתביטוחיםכאמורבסעיף
 פיההסכם.-הארכתתוקפולתקופתביטוחנוספתולמשךכלתקופתההתקשרותעל

כיהיהוסכומיהביטוחהינםבדולרים,עלהספקלהתאימםלערךהנקובבש"ח 1.1 מובהר,
 בהתאםלשערהידועביוםחידושעריכתהביטוח.

כיאיהמצאתאישורעריכתביטוחיםעל 1.1 ו/או1.1.1םידיהספקכנדרשבסעיפי-מובהר,

בעיכובכל1.5 ביןהיתר, ותזכהאתמכבי, זה, הסכם של יסודית הפרה תחשב לעיל
תשלוםהמגיעלזוכהלפיהסכםזה.

)תרופות(, החוזים חוק לפי למכבי העומדת זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין
 .1110-התשל"א

לבדוקאתאישורעריכתהביט 1.1 רשאית,אךלאחייבת, תהא ידי-וחיםשיומצאעלמכבי

הספקכאמורלעיל,והספקמתחייבלבצעכלשינויו/אותיקוןו/אוהתאמהו/אוהרחבה
15פיסעיף-שיידרשועלמנתלהתאיםאתהביטוחיםנשואהאישורלהתחייבויותיועל

השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת מכבי זכויות כי ומתחייב, מצהיר הספק זה.
אינן לעיל ו/אוכלאחריותלגביכמפורט חובה כל מטעמה מי ו/או מכבי על מטילות

הביטוחיםנשואאישורעריכתהביטוחים,טיבם,היקפם,ותוקפם,אולגביהעדרם,ואין
פיכלדין,-פיהסכםזהו/אועל-בהןכדילגרועמכלחובהשהיאהמוטלתעלהספקעל

ביןאםלאו,ביןאםנבדקואישוריוזאתביןאםנדרשהעריכתשינוייםכמפורטלעילו
 עריכתהביטוחיםוביןאםלאו.

עלפיוהינםקודמיםלכלביטוחאשרנערךעל 1.10 יכללותנאימפורש, הספק ידי-ביטוחי

כמוכן, מוותרעלכלדרישהאוטענהבדברשיתוףביטוחימכבי. המבטח וכי מכבי,
אלאאםתימסרהודעהבכתביתחייבהמבטחשהפוליסותלאתצומצמנהולאתבוטלנה,

 )שלושים(יוםמראש.10בדואררשוםלידימכבילפחות

לפיואיקיוםבתוםלבהחובותהמוטלותעלהספק,לרבות 1.11 ביטוחיהספקיכללוסעיף,
לאיפגעו ו/אואיהגשתתביעהו/אוהפרהשלתנאימתנאיהפוליסות, הודעה מתן אי

 בזכויותיהשלמכבילקבלתשיפוי.

כילאתהיהלוכלטענהו/אודרישהו/או 1.11 מבלילגרועמןהאמורלעיל,מצהירהספק,

תביעהכנגדמכביו/אומימטעמהבגיןכלנזקשארעלרכושוו/אוהנובעמנזקלרכושו,
יחול לא זה פטור כאמור. לנזק אחריות מכל מטעמה מי ו/או מכבי את פוטר והוא

כיככלשערךביטוחרכוש)לרבותלטובתמישגרםלנזקבכוונתזדון. הספקמתחייב,

תכלולנההפוליסותויתורעלזכויותשיבובכלפימכביומימטעמה)אך תוצאתי(, נזק
מתחייבלפעוללמיצויזכויותיועל והספק זדון(, בכוונת נזק שגרם מי כלפי פי-למעט

 הפוליסות.

הספקמתחייב,כיבהתקשרותועםקבלנימשנהבמסגרתו/אובקשרעםמתןהשירותים 1.11

הואיהאאחראילכלולבהסכמיההתקשרותסעיףלפיוקבלניהמשנה נשואחוזהזה,
וזאת15יתחייבולערוךולקייםאתהביטוחיםהמפורטיםבסעיף עלכלתנאיהם, זה,

פיהמוגדרבסעיף-ופהמאוחרתיותרעללמשךכלתקופתהתקשרותםעםהספקאולתק
לחלופין,רשאיהספקלכלולאתקבלניהמשנהבשםהמבוטחבביטוחיםאשר15 זה.

 התחייבלערוךכמפורטלעיל.

לא 1.11 למעטביטוחאחריותמקצועית, הספק, פוליסות נוסחי כי במפורש, בזאת מוסכם
 עריכת למועד הרלוונטי כביט הידוע מהנוסח נחותים כלנוסחאחריהיו או הביטוח

 שיחליףאותם.
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 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .8

הספקמתחייבלשמורבסוד,ולאלהעביר,למסורו/אולהביאלידיעתכלאדם,כל 1.1

או בתוקף אליו שהגיעה ידיעה או השירות או ההסכם ביצוע עם בקשר ידיעה

תקופת תוך השירות, מתן או ההסכם ביצוע אגב או לפניבמהלך ההתקשרות,
תחילתהאולאחרסיומה.

111הספקמצהיר,כיידועלושהפרתההתחייבותהאמורהמהווהעבירהלפיסעיף 1.1
 .1111-לחוקהעונשין,התשל"ז

כלפרסוםבקשרלהסכםזהו/אושימושבשמהשלמכבי,לרבותבסימניהמסחר 1.1

 שלה,כפופיםלקבלתאישורהמראשובכתבשלמכבי.



 :לסודיותדרישות  4.8

הספקמצהירומתחייבכדלקמן:
לשמורעלסודיותמוחלטתביחסלכלהמידעשנכללבמסמכיההסכםוכן 1.1.1

ביחסלכלמידעעלושלמכבי,עובדיה,מבוטחיה,שיטותעבודתה,נתוניה

מידערפואי,מידעניהולי,מידעעסקי,מידע מידעעלספקיה, הכספיים,

התחייבויותפ ביצוע במסגרת לידיעתו יגיעו אשר נתונים, וכיו"ב יננסי

 (."המידע"פיהאמורבמסמכיהסכםזה)להלן:-הספקעל

גילוישלהמידעבכלדרךשהיאובכלזמןשהוא, 4.8.8 למנועכלפרסוםו/או

מכבי מאת בכתב, בנפרד, נושא לכל ספציפי, אישור קיבל אם אלא

 ובהתאםלאישורשניתן.

 ותשונ .9

ב 1.1 כמפורט הן הצדדים המצורףכתובות ב' זה.נספח להסכםזהלהסכם בקשר הודעה כל

לעיל,תחשבכאילוהתקבלהשתשלחבדואררשוםעלידיצדלמשנהועלפיהכתובתכמפורט

בעתהמסירה-ימיםמיוםהמשלוח,ובמקרהבונמסרהביד1ידיהצדאליונשלחהתוךעל

 .בפועל

מס 1.1 להסכם כילמכבי,תהיהזהצדדים בזה, כימים עשויכותלקזזכלחיובכספישהזוכה

אחרת,מכלסכוםשיגיעלזוכהלהיותחבלהמתוךההתקשרותנשואההסכםאומהתקשרות

 ממכבי.

הצדדיםמצהיריםבזאת,כיהסכםזהממצהאתכלהנושאים,ההתחייבויותוהסכומיםשהיו 1.1

עוברהספקפתוחיםביןמכבילבין וכילאתהיהלהםכלטענהאו, למועדחתימתההסכם,

דרישהלתשלוםנוסףבגיןהתקופההקודמתלהסכםזה.מוסכםכיהיתרהשלמכביבספרי

תאריך עד ובעקיפין במישרין למכבי ידה על שסופקו וטובין שירותים עבור החברה

 ₪.0עומדתעל11/11/1011

עהבקשרלהסכםזהשתשלחבדואררשוםעלידיכלהוד.להלןכתובותהצדדיםהןכמפורט 1.1

צדלמשנהועלפיהכתובתכמפורטלעיל,תחשבכאילוהתקבלהעלידיהצדאליונשלחהתוך

 .בעתהמסירהבפועל-ימיםמיוםהמשלוח,ובמקרהבונמסרהביד1

 61115תלאביב,11רח'המרד–מכבישירותיבריאות

 רח'-                             הספק
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 כתובותהדוארהאלקטרונישלהצדדים:

 מכבי:

הספק:









ולראיה באו הצדדים על החתום : 


______________________________

הספקמכבישרותיבריאות

שםמלאשלהחותם:

חותמת:
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 'אנספח 



  :טופס ההצעה  . 1

 התאגידהמציע:__________________________________________1.1

כתובת:_______________________טלפון:_____________________1.1

יםליחידה:טבלתמחיר1.1

 1נספחא'–ישלהגישפירוטמודולריבקובץאקסלהכוללעלויותכלסעיףבתכנית

 מסמכיםשישלצרףלהצעה:1.1

 .אישורתאגיד

 אישורבדברניהולספריםלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים)אכיפתניהולחשבונות

 .1116–ותשלוםחובותמס(,תשל"ו

 לאירוענותניהשירותיםהרלוונטים/תהאתרים/מתקניםרשימהמפורטתשלשמו. 

 .רישוםבטבלהשלממליציםבארגוניםגדוליםכוללטלפונים 
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  1 א'נספח 

מצורףכאקסל
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 'בנספח 



 טופס פרטי המציע

 .המציענדרשלמלאאתכלהפרטיםלהלן,ולחתוםבסוףהטופס 

 .המציערשאילצרףכלחומרמשלים 






  פרטי המציע .1
 
םש

 

 מס'עוסקמורשה

מעמדמשפטי)צורתהתאגדות(:

 

 פועל/תמשנת:

כתובתמשרדיההנהלה:

 

 דואראלקטרוני:

טלפונים:

 

הרכבהבעלותבתאגיד:
.1
.1
1. 


 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 כוח אדם .2


א.מספרםהכוללשלהמועסקיםעלידיהמציע:

 

מועסקיםעלידיהמציע:ב.מספראנשישירותטכניה

 

ג.שמותאנשיהשירותהטכני,המועסקיםע"יהמציע,בתמיכהמקצועית:



______________________________ ______________________________


___________________________________________________________
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4


בהפקתאירועיםמספרשנותניסיוןשלהמציע
 

/ארגוניםבחברותעלידיהמציעבשנההאחרונהאירועיםשבוצעומספרכוללשל
המפורטיםלהלן:החברות/ארגוניםשמות


.____________________________1.___________________________1

.____________________________1.___________________________1

.____________________________6.__________________________5

בשנה  מבצעים אירוע/  בצענופירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .1

 האחרונה 
 

שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



שםהלקוח:
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור



וח:שםהלק
 

שםהאישהקשר:
 

תפקידו:
 

טלפון:
 

:האירועשהופקתיאור

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________
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 אישור עריכת ביטוחי הספק -'גנספח 

:_____________תאריך

 לכבוד
ו/אוחברותבנותו/אוחברותקשורותו/ותאגידיםשלוביםמכבי שירותי בריאות

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

הננומאשריםבזאתכיערכנואתהביטוחיםהמפורטיםלהלןעלשם___________________
ותי_________________________וכןכלהשירותיםהנלוויםכמפורט"(בקשרעםמתןשירהספק)להלן:"

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

יעובדיוהמועסקיםעלידוומטעמועלפיפקודתהנזיקין)נוסחביטוחחבותהספקכלפ-ביטוח חבות מעבידים .1
,בגיןמוותו/אונזקגוףו/אונזקנפשילכל1110-חדש(ו/אועלפיחוקהאחריותלמוצריםפגומים,התש"ם

לאירוע₪10,000,000עובדכתוצאהמתאונהאומחלהתוךכדיועקבביצועהשירותים,בגבולאחריותשל
לתקופתהביטוח.הביטוחיורחבלשפותאתמכביו/אומימטעמהבמקרהויקבעכינושאיםבחובותובסה"כ

 מעבידכלפימימעובדיהספק.

ביטוחחבותהספקעלפידין,בגיןפגיעהו/אואובדןו/אונזקשייגרמולגופו-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
תמכביו/אועובדיהו/אומישפועלמטעמה,בקשרעםו/אוו/אולרכושושלכלאדםו/אוגוףכלשהו,לרבו

לאירועובסה"כ₪1,000,000במסגרתמתןהשירותיםעלידיהספקו/אוהפועליםמטעמו,בגבולאחריותשל
לתקופתהביטוח.שםהמבוטחבפוליסהיורחבלכסותאתמכביבגיןאחריותהלמעשיו/אומחדליהספקו/או

בכפוףלסעיףאחריותצולבת,לפיוייחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחדמיחידימימטעמווזאת
המבוטח.רכושמכביו/אועובדיהייחשבוכרכושצדשלישי,ויבוטלכלחריגבגיןרכושבאחריותאובפיקוחאו

 בשליטתהספק.

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

לאירוע₪1,000,000ארעתוךכדיו/אועקבמתןהשירותיםו/אובמהלכםו/אובמסגרתםבגבולאחריותשל
ותאתמכביבגיןאחריותהלמעשיו/אומחדליהספקו/אומיובסה"כלתקופתהביטוח.הביטוחמורחבלשפ

ייחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחדמיחידי לפיו וזאתבכפוףלסעיףאחריותצולבת, מטעמו
 המבוטח.

שםהמבוטחבפוליסהמורחבלכלולמדריכיםו/אומאבטחיםו/אוקבלנימשנההמשמשיםאתהספקלצורך
תןהשרותים.ו/אובמסגרתמ

הביטוחהניתןבסעיףזהחופשימכלסייגואומגבלהבדבר:אובדןמסמכים,אבדןשימוש,איחוראועיכוב
בביצועהשירותים)שהינם"מקרהביטוח"(,פגיעהבמוניטיןוכןחריגהמסמכותופגיעהבפרטיותשנעשובתום

יושרעובדים.לב.כןיורחבהביטוחלכסותאתאחריותושלהספקבגיןאי
הננומאשריםבזאת,כיאםניתנושירותיםכלשהםעלידיהספקלמכבילפניחתימתההסכםיחולהביטוחלפי
הפוליסההנ"ללמפרעממועדתחילתמתןהשירותיםכאמור,אףאםחלמועדזהלפנימועדתחילתהפוליסה,אך

אולאיחודשמסיבהכלשהי,מוסכםכיבפוליסותלאלפני____________.במקרהשהביטוחבחברתנויבוטל
חודשיםנוספיםמהמועדבופגתוקףהביטוחבחברתנווכל6תחולתקופתגילוינזקיםותביעותמוארכת,למשך

אירועשיארעבתקופתהביטוחושעליותימסרהודעהבמהלךתקופתהגילויהמוארכת,ייחשבלכלנושאועניין
דעהבמהלךתקופתהביטוח.כאירועעליונמסרהההו

 כללי 

 הספקלבדואחראילתשלוםהפרמיותוההשתתפויותהעצמיותהנקובותבפוליסותהביטוחהמפורטותלעיל. .1

בביטוחיםהמפורטיםלעילמצויןבמפורשכיביטוחיםאלוקודמיםלכלביטוחהנערךע"ימכביו/אומימטעמה .5
בדברשיתוףביטוחימכביו/אומימטעמה.וכיאנומוותריםעלכלדרישהו/אוטענה

אנומאשריםכיהביטוחיםדלעיללאיבוטלוו/אוישונולרעהמכלסיבהשהיאבמשךכלתקופתהביטוחמבלי .6
 יוםמראש.10שניתנהלמכביהודעהעלכךבדואררשום

יונחותיםמהנוסחהידועמוסכםבזאתבמפורש,כינוסחיפוליסותהספק,)למעטבטוחאחריותמקצועית(לאיה .1
 כ"ביט"במהדורתוהרלוונטיתלמועדעריכתהביטוחאוחידושואוכלנוסחאחרשיחליףאותם.

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

בכבודרב

___________חברהלביטוחבע"מ
י____________________עליד
(שםהחותםותפקידו)

______________תאריך:


