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 טבלת ריכוז תאריכים:

 

 התאריכים הפעילות 

 , יום א'19.092.109. פרסום המכרז 

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 

 il.org-yafit@gesherהמציעים באמצעות מייל: 
 9..:12יום ב', עד השעה  119.092.10

תאריך אחרון למענה גשר שירותי השיקום 
ישראל לשאלות הבהרה התעסוקתי של 

 באמצעות אתר האינטרנט :

 il.org/-www.gesher 

 , יום ב'229.092.109

תאריך אחרון להגשת ההצעות בתיבת 
 המכרזים

 9..:10, יום ב' עד השעה 191.92.10.

 9 ההאינטרנט של ר גשר תהיה רשאית לשנות את המועדים לעיל והודעה על כך תפורסם באת

 פנייה למציעים:2 /

 הקדש ציבורי,  הנה גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל )להלן: "גשר"( 191

 פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט במכרז זה9 )להלן: "השירות"(9

רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון לפעול  192

במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם 

 9זה המתבקשים במסגרת מכרזמשתייכים הביטוחים 

בהתאם לנדרש  םאת הצעתולהגיש  הוראות מכרז זה,המציעים לקרוא בעיון את  על 191

 מכרז9במסמכי ה

זה מכרז סוגי הביטוחים הנדרשים במסגרת  לכלעל המציע להגיש את הצעתו  190

מציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית לסוגי ביטוחים מסוימים בלבד, היה ויעשה הו

 הצעתו תיפסל9 -כן

בכל מקום בו רשום להלן "המציע" יקרא : "חברת הביטוח המגישה הצעה להסדרת        191

 הביטוחים המבוקשים על פי מכרז זה"

 סוכנות ביטוח 9סוכן ביטוח או יקרא :  "סוכן ביטוח"בכל מקום בו רשום להלן    191

ותי גשר שיר מקבלי השרות מטעם : יקרא" שירות מקבלי" להלן רשום בו מקום בכל  191

  9המבוטח - השיקום התעסוקתי של ישראל

 :מסמכי המכרז2 0

את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי המכרז  291           

 והמפורטים להלן: המצ"ב

חברת 9  המציע והצהרות כללים פרטים -ההצעה הגשת טופס -'א נספח 29191

 ביטוח בלבד9

 חברת ביטוח בלבד9 הצעת מחיר כולל טבלת הצעת המחיר9 –נספח ב'  291929 

 חברת ביטוח בלבד9 הסכם התקשרות9 -נספח ג' 291919 

mailto:yafit@gesher-il.org
https://gesher-il.org/
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 9וחברת הביטוחביטוח ה9 סוכן  מניעת ניגוד ענייניםלהתחייבות  -ד'נספח  29190  

 חברת ביטוח בלבד9 אישור זכויות חתימה9 -ה'נספח  29191 

 9  1011 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -'ו נספח 29191

 ביטוח בלבד9חברת 

 חברת ביטוח בלבד99 ואישור ניהול ספרים אישור ניכוי מס    29191 

 מפרט ונוסח פוליסות הביטוח9 -ז'נספח  29191 

 טבלת ניסיון של סוכן הביטוח בביטוח עסקי 9 - 'חנספח   29190 

 9  2.11 משנת סקר פי על מגונים   .29191            

              9 תביעות ניסיון9  291911            

 רקע: 19

להלן מספר נתונים אודות גשר שנועדו לשמש לצורכי הערכה בלבד, המידע המוצג להלן הינו לצורך 

לעניין חוזה קבלת רושם כללי על ידי המציעים לצורך הגשת הצעת מחיר ולא יהווה עובדה מהותית 

הביטוח9 בהצעתו מתחייב המציע כי הצעתו והצעת המחיר במכרז זה מתייחסים למצב כפי שהוא 

 9 2.10ספטמבר הנתונים להלן הנם לחודש  כיום אצל גשר בפועל9

משרד הרווחה  -ע"י ממשלת ישראל 1010גשר הינו הקדש ציבורי שהוקם בשנת  191

 קתיים בשיקום תעסוקתי9ומסייע לאנשים עם מוגבלות וחסמים תעסו

אתרים בכל רחבי הארץ, הכוללים מתקן של המשרדים  .1 -גשר פרוס בכ 192             

 2מפעלים מקדמי תעסוקה,  21שיקום,  מרכזי 11הראשיים )מטה( בעיר חולון, 

 9ןמחסו מרכזי חינוך נוער )בתי ספר לחינוך מיוחד(,

 גשר מעסיקה עובדים כדלקמן : 191

9 .11 -כ(  משרות חלקי של וחיבור מלאות במשרות כ"סה) בשכר עובדים9 19191  

 9 לאומי לביטוח מדווח אלו עובדים אודות

מקבלי שרות מהמזמין, אנשים עם מוגבלויות וחסמים  ...,1 -כ 19192 

עובדי המזמין ואינם נכללים ברשימות השכר של המזמין9  שאינםתעסוקתיים, 

חלקם מקבלי שרות במפעלים מקדמי תעסוקה וחלקם עוברים תהליכי הכשרה, 

אבחונים ופעילות שיקומית וטרום שיקומית במרכזי השיקום של המזמין ברחבי 

 הארץ9

 שכר מקבלים ואינם האסיר לשיקום מהרשות מופנים  .1 -כ -אסירים 19191 

 9 לאומי לביטוח אודותם מדווח ולא המזמיןמ

 9 לאומי לביטוח אודותם מדווח ואינ המזמין .1 -כ -מתנדבים 19190 

ובהר, כי ביטוח חבות מעבידים 9י 2.10ספטמבר הנתונים לעיל נכונים לחודש  

 יכלול גם את כל העובדים החדשים שיועסקו בגשר בתקופת הביטוח9

מתכונת השירותים של גשר למקבלי השרות הינם ב בחלק מהמתקנים בהם ניתנים 192

 או שכירות מהדיור הממשלתי9\וחלקם בשכירות פרטית ו "בר רשות"
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 הגדרות: 09

 השיקום התעסוקתי של ישראל9המזמין, גשר שירותי  091

 ההצעה למכרז9 חברת ביטוח המגישההמציע,  092

 ההצעה בשם המציעסוכן ביטוח , סוכן או סוכנות ביטוח שמגישים את  091

 תזכה במכרז9 חברת הביטוח שהזוכה,          090

 בניין, מבנה, מתקן, יחידה, יחידות גשר לגביהם נדרשים השירותים נשוא מכרז זה9 091

 9גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל מקבלי השרות מטעם ,שירות ימקבל 091

המועסקים בגשר או נותנים שירותים עובדים  -עובדים, מתנדבים, נותני שרות    091 

 ביחידות גשר למקבלי שרות9

 תקופת ההתקשרות: 19

להארכת של גשר תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של שנה אחת, עם אופציה  191

 בנות שנה אחת כל תקופה9ההתקשרות לארבע תקופות נוספות 

 ימים לפני סיום ההתקשרות9 .1מימוש האופציה יבוצע עד  192

 ההצעות: תוקף 19

 119192.2.9בתוקף עד ליום תהיינה ההצעות למכרז זה  

 תנאי סף: 19

 תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז9 

 הצעה שאיננה עומדת בתנאי הסף תיפסל על הסף9 

 אופן בשום יחזרו לא אשר ₪()אלף ₪  ...,1 ס"ע במכרז השתתפות דמי שלוםת 191

 מזרחי בבנק לחשבון בנקאית בהעברה יהיה התשלום, שהיא סיבה ומכל למציע

 של התעסוקתי השיקום שירותי גשר ש"ע 2111.1 חשבון, 012 סניף, טפחות

אספקת שירותי  מכרז, 192.10 מכרז עבור לרשום יש העברה בפרטי9 ישראל

 9 המציע להצעת לצרף יש הבנקאית העברה אישור את, ביטוח

אישור ניהול ספרים בתוקף לפי חוק עסקות גופים ) חברת הביטוח ( למציע א9  192

9 המציע 1011 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 יצרף אישור ניהול ספרים להצעתו9

 9בתוקף מס ניכוי אישור להצעתוהמציע יצרף ב9            

מאת משרד האוצר של מדינת ישראל רישיון מבטח ישראלי  ולסוכן הביטוחלמציע  192

 תקף ביום הגשת הצעת המחיר, בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:

 .עסק ובתי דירות מקיף ביטוח .א

 .'ג צד כלפי אחריות .ב

 .מעבידים אחריות .ג
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 .רכוש אבדן .ד

 .  הנדסי .ה

 9ביטוח רכב רכוש )עצמי וצד שלישי( 9ו

 9ביטוח רכב חובה 9ז

ביום הגשת  רישיונות כאמור, תקפיםוסוכן הביטוח יצרפו להצעה תצלומי המציע  

 9הצעת המחיר

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי  191

ההרחבה, ההסכמים הקיבוצים וההסכמים האישיים החלים עליו, ובכל מקרה לא 

 פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש9

כל עמוד כהוכחה המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כי יש לחתום על כל מסמ 190

, טופס הצעת ('א נספחלקריאת המסמכים והבנתם9 על טופס הגשת ההצעה )

ייחתמו גם מורשי החתימה  ('ג נספח) הסכם ההתקשרותסוף ב( ו'ב נספחהמחיר )

 9חותמת חתימה מלאה בצירוףשל המציע 

 ברשות הרלוונטי במרשם הרשום תאגיד המציע היות על רישום תעודת העתק 191

 9התאגידים

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הביטוח סוכן ושל המציע של בכתב תצהיר 191

 -א"תשנ, זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשאות היעדר בדבר, 1011 -ו"התשל

 10119 -ז"תשמ, מינימום שכר חוק ולפי, 1001

)א( לחוק עסקאות גופים 1ב2דרישות סעיף תצהיר בכתב לפיו המציע ממלא אחר  191

תנאי לעסקה  –צוג הולם לאנשים עם מוגבלות י, בעניין י1011 -ציבוריים , תשל"ו

ע"י מורשי החתימה מטעם המציע עם גוף ציבורי 9 על התצהיר להיות חתום 

 9ו'ומאומת ע"י עו"ד בהתאם לנספח 

להשתתפות במכרז2  על כל סעיפיו מהווה תנאי סף 7כל האמור בתנאי סעיף  

   הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים תידחה על הסף2

 להצעה:שיצורפו מסמכים נוספים  19

 (9'ד נספח9 )עניינים ניגוד למניעת התחייבות נוסח 1919

י החתימה מטעם המציע המוסמכים להתחייב בשם יאישור עו"ד לגבי שמות מורש 192

 (9ה'החתימה9 )נספח  יית חתימה של מורשוהמציע ובו דוגמא

רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה ויזכה9 על  191

 לפרק זה9 1092פי האמור בסעיף 

 הצעת מחיר: 09

ובו  ('בנספח )המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת ע"פ המוגדר בטופס הצעת המחיר  091

פירוט הפרמיות הנדרשות על ידו בכל סעיף בנפרד9 המחיר יתאים לביצוע מכלול 

 השירותים הנדרשים במכרז9

שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה, יהוו מחיר הפרמיות הנקובים בהצעה  092

את כלל התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי הביטוח9 לא ישולם 

 לום נוסף בגין עמלות סוכנים או הוצאות אחרות כלשהן9על ידי גשר כל תש
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  מהות השירות: 1.9

 שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה9הזוכה יספק לגשר    1.91 

 9ז' בנספח הרשוםנוסח הפוליסות יהיה לפי    1.92 

, ביחד עם כל הרשום בכל מקום 'זלביטוח ופוליסות אשר מופיעות בנספח מפרטים  1.91

המציע אשר יזכה  יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה לביטוח בין גשר לביןבמכרז זה, 

 במכרז9

הזוכה יערוך על חשבונו סקר שיערוך לביטוח שבר מכני והסדרת הביטוח תהיה  9 1.90 

 בהתאם לאישור גשר לגבי כל פריט בנפרד9

 נציג הזוכה: 119

נציג הזוכה יהיה איש הקשר בין הזוכה יעמיד מטעמו נציג )להלן: "נציג הזוכה"(  1191          

 או ההסכם9\לבין גשר בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז והזוכה 

הזוכה רשאי להציע כנציגו אחד מעובדיו או סוכן ביטוח9 במידה ובחר הזוכה להגיש  1192

 סוכן עליו לעמוד בדרישות הבאות:

הביטוח אליהם משתייכים ביטוח לעסוק בענפי  בבעלות הנציג רישיון סוכן 119291 

תקף ליום הגשת ההצעה בענפי הביטוח אליהם  הביטוחים המפורטים בהסכם זה

 9משתייכים הביטוחים על פי מכרז זה

כי הסוכן מעסיק לפחות שני עובדים בתחום הצהרה של עו"ד או רו"ח   119292 

 הביטוח הכללי )אלמנטרי(9

החלפתו של נציג הזוכה9 הזוכה גשר תהא רשאית לדרוש מהזוכה בכל עת את  1191

מתחייב להעמיד נציג חדש9 נציג החדש יתחיל את תפקידו רק לאחר אישור גשר9 

 הסוכן9 \אין גשר חייבת לנמק את דרישתה להחלפת הנציג

הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה  

 כאמור9מהחלפת נציג הספק במתן שירותים לגשר 

לקוחות עסקיים שמשלמים  1המעיד על ניסיון עם ט סוכן הביטוח ימלא את נספח  

שכולל ביטוח מבנים , תכולות וחבויות בסך פרמיה של  פרמיה בגין ביטוח כללי

ולא כולל ביטוח רכב ) מקיף 9 צד שלישי 9 חובה ( , ציוד מכני הנדסי ,  ₪ ...,..1

 9ציוד נייד וציוד מיוחד  

 סת יחידות גשר:פרי 129

באתר הבית של גשר שירותי השיקום מידע מיקום מתקני גשר ברחבי הארץ נמצא 

 il.org-www.gesherהתעסוקתי בכתובת 

 נציגת גשר: 119

, דואר 1-1111111.טלפון:  רז היא: עו"ד יפית פולטוב,נציגת גשר לכל עניין הקשור למכ

 חולון9 1רחוב המצודה למשלוח דואר: כתובת  il.org-yafit@gesherרוני: אלקט

 

 

http://www.gesher-il.org/
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 שאלות והבהרות: 109

 ושאר המפרטים, נספחיו, מסמכיו כל על זה מכרז תנאי את ולבדוק ללמוד נדרש מציע כל

 9 בזאת המצורפים המסמכים

 – גשר לנציגת אלקטרוני בדואר בכתב לפנות מציע כל רשאי ..:12 בשעה 119.092.10 ליום עד

 שאלה או להבהרה בקשה כל ולהעלות  il.org-yafit@gesher:  בכתובת, פולטוב יפית ד"עו

9 על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה

מספר כתובת למשלוח דואר 9 ,  מיילהגוף אותו הוא מייצג , כתובת  שםהפרטי ושם משפחתו, 

  9טלפון  נייח , מספר טלפון נייד

שאלות ותשובות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לחתום עליהן ולצרפן 

 למסמכי ההגשה9 

טורים: בעמודה הימנית ירשם מספר  0יוגשו בקובץ וורד שבו טבלה ובה  הרה שאלות ההב

בעמודה השנייה מימין תירשם השאלה9בקשה9הבהרה , בעמודה השלישית  מימין  ,השאלה

9 העמודה הרביעית תישאר ריקה השאלה מתייחסת שלגביוירשם מספר סעיף ומספר עמוד 

 את התשובות  9 גשרובה תרשום 

9 באחריות המציע גשרבאתר האינטרנט של  יפורסמושאלות ההבהרה יחד עם התשובות 

 לשנות רשאית גשרלצרף את מסמך ההבהרות למסמכי הצעתו, כאשר הינו חתום על ידו9 

 דעתה שיקול פי על והכל תחליט שהיא כפי לשאלות להתייחס לא ואף השאלות נוסח את

 9בלבד

רשאית לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות  תהיה גשר 9 11

, ככל ויהיה צורך בכך9 באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של ההבהרה

 גשר9

 הגשת ההצעות: 119

את הצעת המציע בליווי כל המסמכים הדרושים ונלווים להצעה יש להגיש בשני  1191 

פה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, ועליה ייכתב "מכרז מס' עותקים במעט

 אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות"9 192.10

 עותק אחד יסומן כמקור ועותק נוסף יסומן כהעתק9 

  ההצעה יהיה כדלקמן:מבנה  1192 

 טופס הגשת ההצעה9 -'א נספח 119291  

 9נוספים מסמכים -לעיל 1תנאי הסף בשלמות וכן סעיף  -1 לסעיף מענה 119292 

 תוכנס אשר ונפרדת סגורה במעטפה המחיר הצעת הגשת 'א נספח 119291                       

 9הראשית למעטפה

 מסמכי המכרז חתומים כנדרש9 119290 

 מסמכים ונתונים נוספים כמתבקש במסמכי המכרז9 119291 

mailto:yafit@gesher-il.org
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 1את המעטפה יש להגיש בתיבת המכרזים הממוקמת במטה גשר ברחוב המצודה  1191

את ההצעות יש להגיש  0:22/ בשעה:  272/2202/3 –ב' לא יאוחר מיום חולון9 

 במסירה ידנית ואישית לתיבת המכרזים עד המועד הנקוב לעיל2

 ון9מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים בשעה ובמועד הנקובים לא תובא בחשב 1190

יש לחתום בשולי כל עמוד של המכרז והיכן שיש צורך בחתימה מלאה בנספחי  1191

 המכרז בצירוף חותמת9

חל איסור לערוך שינויים במסמכי המכרז, כל שינוי שייעשה ועדת מכרזים תדון האם  1191

 לפסול את ההצעה או לא להתייחס לשינויים9

9 היה יכול לייצג רק חברת ביטוח אחת  סוכן ביטוח כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד9 1191

וימצא שסוכן ביטוח מייצג יותר מחברה אחת , יפסל הוא מלייצג אף לא אחת 

 מהחברות ועל חברת הביטוח יהיה לקבוע סוכן ביטוח אחר שייצג אותה9

 הערכת הצעות: 119

 בחינת ההצעות תעשה בשני שלבים: 1191 

 1למול הדרישות המפורטות בסעיף כל הצעה תיבדק  -בדיקת תנאי הסף 119191 

 לעיל9 הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל לאלתר9

 מחיר9 %..1 -ההצעה הזולה ביותר שתעמוד בכל תנאי הסף תזכה9 119192 

  שינויים והסתייגויות: 119

אין לערוך שינויים כלשהם ברשימת הפוליסות או בכל מסמך אחר במסמכי המכרז  1191

או שינוי שיעשה \או מחיקה ו\ש9 כל הוספת מלל חדש ושיצורפו להצעה שתוג

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין 

המכתב לוואי או בכל דרך אחרת9 לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו 

קבל את לא נכתב כלל והוא עלול אף לגרום לפסילת ההצעה9 במידה וגשר תחליט ל

 ההצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל9

 זכויות גשר: 109

גשר וכל מי שמטעמה יהיו רשאים לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר  1091

להצעתם, ניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצאו לנכון, כמו כן 

 סיפקו המציעים שירות9גשר רשאית לפנות למקומות אחרים להם 

גשר איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וגשר  1092

רשאית לנהל מו"מ עם המציעים לרבות בנושא המחיר9 גשר רשאית להרחיב או 

או לבטל המכרז,  וזאת גם לאחר שיוכרז זוכה במכרז9 \לצמצם את היקף המכרז ו

 ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי שהוא9 הכל ללא צורך בנימוק החלטתה ו

גשר רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת  1091

 מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיפי המכרז9

 גשר רשאית לבחור לא לבטח את כלל הביטוחים המבוקשים במכרז זה9 1090
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 פרטים כללים והצהרות המציע: -הטופס הגשת ההצע -נספח א'

 לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 1רחוב המצודה 

 חולון

שירותי השיקום התעסוקתי של גשר אספקת שירותי ביטוח, רכוש, חבויות  192.10מכרז מס' הנדון: 
 של ישראל

 פרטים כללים: 19

  שם המציע 19
 

  מס' רישום9 )ח9פ9( 29
 

למשלוח דואר כולל כתובת  19
 מיקוד

 
 

  דואר אלקטרוני  09
 

  טלפון קווי 19
 

  טלפון נייד 19
 

  שם הנציג מטעם המציע 19
 

  תפקיד המציע מטעם המציע 19
 

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי, או סוד מקצועי וכן הנימוק למניעת  29
 :החשיפה

 ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 ות המציע:הצהר 19

אנו מגישים הצעתנו לאספקת שירותי ביטוח בהתאם למכרז זה, מצהירים כי קראנו  א9             
בעיון רב את כלל המכרז על כל סעיפיו, נספחיו וההסכם בין הצדדים9 ואנו מצהירים 

כי אנו מסכימים לתנאיו, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיעים בזה שהצעתנו 
 דרישותיו9ערוכה על פי 

אנו מסכימים לכל האמור במכרז זה  אין ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או  ב9
 ההתקשרות הסכםאו תנאי \ו טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז

 בין הצדדים9

במידה ותתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון המזמין  ג9
 בין הצדדים ותנאי המכרז9 על פי תנאי ההסכם

 למגונים ייחסתאנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מת ד9

גשר שירותי בהם מתקיימות פעילויות של  (AS-IS) באתריםולמצב כפי שקיים היום 

 השיקום התעסוקתי של ישראל9
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יננסית לבצע את אנו מצהירים כי יש לנו את הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפ ה9
השירות ע"פ מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, 

 הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה9

יום  .1ידוע לנו כי אתם יכולים להפסיק את ההתקשרות עימנו בהודעה מראש של  ו9
 ומבלי לתת כל נימוק שהוא9

 9 .119192.2 עד לתאריךאנו מתחייבים כי תוקף הצעתנו הינה  9ז

ידוע לנו ואנו מתחייבים להעביר לידי גשר את הפוליסות החתומות כנדרש תוך פרק  9ח
 יום ממועד תחילת תקופת הביטוח9 .1זמן שלא יעלה על 

 :(  V)יש לסמן  להצעתנו צורפו המסמכים הבאים 9י

 

ש
ם
 

ה
מ
צ
י

ע
:
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 

 

 

________ _________________________  _____________ 

 חתימה וחותמת   שמות מורשי החתימה מטעם המציע  תאריך

 

 

 

 

  סוכן אישור \המסמך
 ביטוח

 חברת ביטוח 

)קבלה או אישור העברה  הוכחה לרכישת המכרז
 בנקאית(

  

אישור ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים 
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 (1011 -מס( התשל"ו

---------  

  ------------ אישור ניכוי מס

צילום רישיון המציע המעיד על היותו בעל רישיון 
בתחומי הביטוח מורשה במדינת ישראל מבטח 

 הרלוונטים ביום הגשת ההצעה

------------  

רישיון סוכן ביטוח המעיד על היותו בעל צילום 
 מורשה במדינת ישראל  רישיון סוכן ביטוח 

 בתחומי הביטוח הרלוונטים ביום הגשת ההצעה

 -------------- 

מסמכי המכרז חתומים בכל עמוד לרבות שאלות 
 הבהרה

  

 כללים פרטים -ההצעה הגשת טופס -'א נספח
 9המציע והצהרות

-----------  

  ------------ הצעת מחיר כולל טבלת הצעת המחיר –נספח ב' 

  ------------ הסכם התקשרות9 -נספח ג'

   התחייבות למניעת ניגוד עניינים9 -ד'נספח 

  ------------ אישור זכויות חתימה9 -ה'נספח 

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -ו'נספח 
 10119 –תשל"ו 

------------  

 רשום תאגיד המציע היות על רישום תעודת העתק
 9התאגידים ברשות הרלוונטי במרשם 

  

   ניסיון של סוכן הביטוח  – חנספח 
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 הצעת מחיר כולל טבלת הצעת המחיר –נספח ב' 

אספקת שירותי ביטוח ורכוש וחבויות בגשר שירותי  – 9102/3הצעת מחיר למכרז מס' 

 השיקום התעסוקתי של ישראל

הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל שירותי  19
 הביטוח הרשומים במסמכי המכרז המצ"ב9

לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי המציע בסעיפי  29
 הטבלה להלן9

רוטו המציע נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוחי נפרד, הסכום יהיה ב 19
לתקופת הביטוח בהתאם לתנאי התשלום, יש לכתוב את הצעת המחיר במספרים 

 בטבלה להלן:ובמילים 

סכום ביטוח או  הביטוח או הכיסוי הביטוחי
 גבול אחריות

פרמיה ברוטו 
לתשלום 

 )בספרות(

פרמיה ברוטו 
לתשלום 
 )במילים( 

    :מורחב אש

   ...9...0.9 מבנים וצמודות מבנים

   ...,...,.1 ורכוש ניידתכולה 

   ...,...,1 פריצה 

   ...,...,2 מכני שבר

  מעבידים חבות

 עובדים 952 -כ 

2.,...,...   

   ...,...,22 שלישי צד

   ...,..1 בהעברה רכוש

    רכבים ביטוחי

    מלגזות  .1ביטוח חובה 

 .1ביטוח צד שלישי  
 מלגזות 

   

    משאיות 2ביטוח חובה 

    משאיות 2ביטוח מקיף 

 1סה"כ לתשלום באופן תשלום מזומן ) 
 תשלומים ( 

  

   תשלומים (  .1סה"כ לתשלום "בתשלומים" ) 

 

 שם המציע: ________________________ 

________ _________________________  _____________ 

 חתימה וחותמת   שמות מורשי החתימה מטעם המציע  תאריך
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 התקשרות הסכם -נספח ג'

  

 .1029...............  בחודש................  ביום בחולון ונחתם נערך

 ן י ב

 

 190000992הקדש ציבורי מס' גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל 

 "(המזמין", "המכרז עורך" - להלן) 

 אחד מצד

 ן י ב ל

________________________ 

 ________________________________ מכתובת

 "(הספק" - להלן)

 שני מצד

 

לאספקת  911029וגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל פרסמה מכרז מס'  הואיל

שירותי ביטוח רכוש וחבויות בגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל )להלן: 

 "המכרז"(.

 הנחיות בכל שעיין לאחר(, הספק - להלן___________________________ ) -ו והואיל

 במסגרת הצעה הגיש הנדרשות הבדיקות כל את שביצע ולאחר, במכרז זה ובכלל המכרז

 השירות את לספק ומוכן(, ההצעה - להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה המכרז

 ; זה ובהסכם הזוכה בהצעת, במכרז לאמור בהתאם המבוקשהביטוחי 

 המצאת לרבות במכרז המפורטות הדרישות יתר וקיום זה הסכם על לחתימתו ובכפוף והואיל

 בחרה המכרז עורך של המכרזים ועדת, נוספים נדרשים ואישורים ביטוח, ערבות

 ; הספק בהצעת

 ההצעה לרבות המכרז הליכי מכוח הזוכה התחייבויות כל את עצמו על מקבל והספק והואיל

 ;ידו על שהוגשה
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 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

 

 כללי ./

 וכל ההבהרה לשאלות המענה וכן וחלקיו דרישותיו, תנאיו, נספחיו כל על) המכרז (א)

 של מקרה בכל. זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה( המוקדם המיון הליך מסמכי

 .  המכרז מסמכי גוברים, להסכם המכרז מסמכי בין סתירה

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז ונספחי נספחיו, להסכם המבוא (ב)

 .במכרז המופיעה המשמעות תהיה זה בהסכם למונחים (ג)

 והמשתמעות המפורשות המכרז דרישות את המקיים באופן תיעשה ההסכם פרשנות (ד)

 . ביותר המלאה בצורה

 על זה הסכם הוראות לפרש ואין, בלבד לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות (ה)

 . פיהן

 משמע נקבה בלשון גם זכר בלשון האמור; וההפך משמע ברבים גם ביחיד האמור (ו)

 .וההפך

 הגדרות .0

 דם:יבהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצ

 ;גשר \של ההקדש המכרזים ועדת  -" המכרזים ועדת"

 מסמכי מכוח הנדרשים, אחר דבר כל או, פעולה, שירות, דרישה כל -"  השירותים"

 בהם המפורטות המטלות ביצוע לצורך לו המצורף וההסכם המכרז

 ;ועל פי כל דין

 חלק במתן השירותים למזמין ייטולאשר  הספקכל אחד מעובדי  -" עובד"

 ;בהתאם לתנאי מכרז זה

שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים, אשר  הספקמטעמו של  מי -" הצוות אנשי"

זה שמותיהם ופרטים אודותיהם נכללו בהצעה, ובהסתמך על מידע 

 השירותים; וובאמצעותם יינתנ הספקבחר המזמין בהצעת 

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

ו1או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו1או בכל צורה או 

ידיעות בצורה חשמלית ו1או אלקטרונית ו1או אופטית דרך של שימור 

 ו1או מגנטית ו1או אחרת, הקשורים ו1או הנוגעים למתן השירותים;

 בין, השירותים למתן בקשר עובדיו או הספק לידי יגיע אשר מידע כל -" מקצועיים סודות"

 לפגוע ומבלי לרבות, מכן לאחר או השירותים מתן במהלך נתקבל אם

 גורם כל או1ו המזמין י"ע יימסר אשר מידע: לעיל האמור בכלליות

 .מטעמו מי או1ו אחר
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  להסכם נספחים .9

 ;)המפרט(, על כל נספחיהם המכרז מסמכי (א)

 ;ניתנו אם, המכרז במהלך שניתנו בכתב הבהרות (ב)

 לרבות המכרז מסמכי במסגרת שניתנו והצהרותיו הספק והתחייבויות הצהרות (ג)

 ; ההיפרדות נוהל את לקיים והתחייבות ערבות להעברת התחייבות

 ביטוחים עריכת ואישור הסודיות על לשמירה התחייבות בהם זה להסכם נספחים (ד)

 . נדרשים

 ההתקשרות תקופת .4

 .המכרז במסמכי לאמור בהתאם והכל חתימתו מיום שנה למשך בתוקף יהיה זה הסכם (א)

 הודעה מתן ידי על ההסכם את לבטל רשאי יהיה המזמין, לעיל (א)4 בסעיף האמור אף על (ב)

המזמין יכול אף . החלטתו את לנמק צורך בלא, לספק לפחות בכתב ימים 90 של מוקדמת

 לבטל חלק מהפוליסות ולא את כולן.

 הספק הצהרות .5

 : כי בזה ומתחייב מאשר מצהיר הספק

 .השירותים למתן הקשורים התחומים בכל ומומחיות ניסיון בעל הוא (א)

לביצוע הדרישות  המקצועי והרקע היכולת, המיומנות, הניסיון, הידע את לו יש (ב)

 הכלים כל בידו כי זה ובכלל, בהתאם להוראות מכרז זה באספקת שירותי ביטוח

 יעמדו האמורים הכלים וכי ותוכנה מחשוב, מיומן אדם כוח לרבות האמור, לביצוע

 .ההסכם ביצוע מהלך בכל לרשותו

 הדין הוראות זה ובכלל המכרז ודרישות המכרז הוראות את היטב בחן הוא (ג)

-אי בשל המזמין או המכרז כלפי טענה או תביעה כל לו תהיה לא וכי; הרלבנטיות

 .שהוא סוג מכל טעות בשל או, חסר גילוי בשל או מספיק גילוי

 ובמסגרת המוקדם המיון ובהליך במכרז הצעתו במסגרת ידו על שנמסר המידע כל (ד)

 .מטעה ובלתי מדויק, מלא הינו המכרז הליכי

 .סודי מידע הינו זה הסכם ביצוע במסגרת אצלו שיתקבל מידע כל כי לו ידוע (ה)

 לשימוש תקף חוזה שברשותו או בבעלותו הם שימוש יעשה בהם והתוכנות המידע (ו)

 צד כל של אחרת קניינית זכות או מסחרי סוד, פטנט, יוצרים זכויות הפר לא וכי בהם

 .במכרז לתנאי בהתאם', ג

 שיתוף מתוך ביותר הגבוהה ובמקצועיות במיומנות, בנאמנות יפעל זה הסכם בביצוע (ז)

 יעדי להשגת הממשלה אינטרס על שמירה ומתוך המכרז עורך עם מלא פעולה

 .במכרז שפורטו היעדים זה ובכלל המערכת
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 הספק התחייבויות .6

, במומחיות עליו המוטל את יבצע ידו על יועסק או שמועסק עובד וכל הספק (א)

 ברמה השירותים הנדרשים לפי תנאי המכרז מתן לצורך ובמיומנות במקצועיות

 . ביותר הגבוהה

 לחתימת עובר עניינים ניגוד והעדר, מומחיותו, ניסיונו עם בקשר שמסר הנתונים כל (ב)

 במידה למזמין מידית הודעה ימסור כי מתחייב הספק. ונכונים מלאים הינם ההסכם

 .אלו בפרטים שינוי כל שיחול

 אחר וימלא הנחיותיו את יקבל, מטעמו מי או המזמין עם מלא בתאום הספק יעבוד (ג)

 . השירותים למתן בקשר דרישותיו

 פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל מטעמו מי או המזמין עם פעולה הספק ישתף (ד)

 .ההסכם

 המידע כל את, העניין לפי, המכרז ולעורך השירות למקבלי לספק מתחייב הספק (ה)

 .הנדרשים ובתדירות באיכות, ברמה, במכרז הנדרש

 בסטטוס או החברה במבנה שינוי כל על מראש המכרז לעורך להודיע מתחייב הספק (ו)

 המיון ובהליך המכרז בהליך שהוגשו בטפסים הכלולים בנתונים שינוי כל על וכן, שלה

 לעניינים הנוגעים דוח או מידע כל לעת מעת לדרוש רשאי יהיה המכרז עורך. המוקדם

 הספק יחתום כן. בתנאיו הספק של עמידתו בירור לשם זה קטן בסעיף הנזכרים

 הנדרשים השירותים הספקת בין עניינים ניגוד העדר בדבר הצהרה על זה במעמד

 . לספק שיש עסקי או אישי ענין, זיקה כל לבין במכרז

 מחויב והוא, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד בה שיש פעולה כל יעשה לא הספק (ז)

 הימנעות או התקשרות הפסקת לרבות, זה בעניין המכרז עורך הוראות את לבצע

 . נוספים צדדים עם מהתקשרות

 סודיות .7

, סודי הוא השירותים מתן עם בקשר לו שיימסר מידע כל כי לו שידוע מצהיר הספק (א)

 ובכתב מראש אישור לכך ניתן אם אלא, לפרסמו ואין שהוא גורם לכל להעבירו אין

  .המזמין של

 המקצועיים הסודות את או המידע את לגלות ולא, בסוד לשמור מתחייב הספק (ב)

, למזמין המידע מהעברת לבד, זה הסכם ביצוע במהלך לידיו שיגיעו והמסחריים

 .  זה הסכם להוראות בהתאם אחר לגורם או השירות למקבלי, לממונה

 שיגיע מידע בכל', ג צד לטובת או עצמו לטובת, שימוש לעשות שלא מתחייב הספק (ג)

 .ההסכם פי על במפורש לו שהותר למה מעבר, זה הסכם ביצוע במהלך לידיו

 למידע גישה נהלי קביעת תוך לידיו שהגיע המידע לאבטחת לפעול מתחייב הספק (ד)

 הספק; המכרז במפרט גם וכמפורט הנתונים ולעיבוד לאימות, לסימון, לאיסוף

, הפרטיות הגנת חוק והוראות התקנות הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר

 הנוגע אחר דין ומכל אלה ותקנות מחוק כמתחייב יפעל וכי, ותקנותיו 2992-א"התשמ

 .העניין לפי, ברשותו שיימצא המידע סודיות לשמירת
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 אנשי לרבות, מטעמו הפועל מי וכל עובדיו כל את ולהחתים לחתום מתחייב הספק (ה)

 הספק. זה להסכם בנספח המפורט בנוסח סודיות הצהרת על, משנה וספקי הצוות

 חובת את שהפר עובד במתן שירותים נשואי הסכם זה, של עבודתו את מידית יפסיק

 .זה הסכם לפי הסודיות על השמירה

 הסבה .8

 שיעבוד או העברה, להסבה ניתנות אינן זה הסכם פי על הספק זכויות כי בזה ומוסכם מוצהר

 התחייבויותיו את לבצע רשאי יהיה לא הספק. המכרז עורך מאת ובכתב מראש אישור ללא

 מראש המכרז עורך אישור ללא, משנה ספקי באמצעות, מהן חלק כל או, ההסכם פי על

 .ובכתב

 ובקרה פיקוח .3

, ללוות, לפקח, להנחות אחראים שיהיו מטעמו נציגים למנות רשאי יהיה המזמין (א)

 .השירותים מתן מהלך את ולבקר לתאם

 באופן דרישתם פי על, נציגו או המזמין לרשות יעמיד הספק, מהאמור לגרוע מבלי (ב)

למתן השירותים  הקשורים שתהא תצורה בכל ידיעה או מסמך, נתון, מידע כל, מידי

 .דין כל להוראות בכפוף והכל, הניתנים במסגרת הסכם זה

 התמורה .2/

 הכלולים במכרז זה םהשירותי עבור לקבל הספק זכאי יהיה אותה הכספית התמורה (א)

 . המכרז במסמכי לאמור ובהתאם בהצעתו כמפורט תהיה

מלבד  זה מכרז נושא השירותים הספקת בעד שהוא תשלום לכל יידרש לא המזמין (ב)

 . של המזמינה 911029הצעתו שכאמור זכתה במכרז מס' 

 הצדדים בין יחסים .//

 עורך של הינם זה הסכם לפי ביניהם היחסים כי הצדדים בין בזאת ומוסכם מוצהר (א)

 .ומעביד עובד יחסי אופן בשום יוצרים אינם והם עצמאי וקבלן המכרז

 ממנו המגיע אחר תשלום וכל פיצוי או שיפוי, תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הספק (ב)

 פעולות בשל אחר אדם לכל או מטעמו או ידו על המועסקים האנשים כלפי דין כל לפי

 .שביצע

 אינם למזמין מעניקים שהם השירותים כי יידעו מטעמו שהמועסקים לכך ידאג הספק (ג)

 . מעביד עובד יחסי יוצרים

 של חריגה לכל אחראי ויהיה ההסכם הוראות כל אחר ימלאו עובדיו כי מתחייב הספק (ד)

 .ההסכם מהוראות עובדיו

 לנזקים אחריות .0/

למזמין הקשורים  שייגרם אבדן או נזק לכל באחריות על פי דין יישא הספק (א)

 מחדל או מעשה עקב, כלשהו שלישי צד לכל או, 911029לשירותים, נשוא מכרז מס' 
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 לשפות מתחייב הספק, מטעמו או מכוחו שבא מי כל או שליחיו, עובדיו, הספק של

  .כאמור להם שנגרמה הוצאה או תביעה כל עבור לעיל האמורים

 זה ובכלל תביעה כל בשל, המזמין את ולשפות לפצות הספק מתחייב, לאמור בנוסף (ב)

 . כאמור בתביעות שייפסקו ד"עו ט"ושכ בהוצאות יישא

במקרה של תביעה המזמין יעביר את מסמכי התביעה לידי הספק בהקדם ויאפשר  (ג)

לספק להתגונן מפני התביעה על חשבון הספק. במקרה של פשרה, הספק יהיה צד 

 למשא ומתן.  

 ביטוחפוליסות ה .9/

בהתאם לפוליסות הביטוח והמפרטים  במכרז הרשום כפילבטח את המזמין  מתחייב הספק

 המצ"ב למסמכיי המכרז9

 והודעות הצדדים כתובות 109

,  2רחוב המצודה , גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל: המכרז עורך כתובת (א)

 חולון

 _________________.__________________:  _____________הספק כתובת (ב)

 נקבע אם אלא, רשום בדואר תימסר, ההסכם לפי לתתה שיש דרישה או הודעה כל (ג)

 מעת שעות 21 לאחר שנתקבלה ותחשב, הצדדים בהסכמת או בהסכם אחרת

 . המשלוח

 שונות.5/

 כדין ונחתם בכתב נעשה כן אם אלא תוקף חסר יהא, נספחיו על זה הסכם בהוראות שינוי כל

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על

 

 :החתום על הצדדים באו לראיהו

 

____________________________      ____________________________ 

  הספק  המכרז עורך 
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 מניעת ניגוד עניינים -'דנספח 

 אריךת

 לכבוד 

 ) להלן גשר (  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 2רחוב המצודה 

 חולון

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים הנדון: 

לאספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות  911029וגשר פרסמה מכרז מס'  הואיל:

 בהתאם למפרט האמור במכרז;

____________ וסוכן הביטוח וחברת הביטוח ____________ והואיל:

ולהיות המבטח וסוכן הביטוח ) כל אחד  להשתתף במכרז זהמעוניינים 

 ;בהתאמה ( 

וסוכן הביטוח מתחייבים למנוע מצב שבו התנתה השתתפות במכרז בתנאי שהמציע  גשרו והואיל

) כל אחד בנפרד ( יהיה ניגוד עניינים במתן השירותים על ידם לגשר , המציע והסוכן מצהירים 

 כדלקמן :

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם הנני מתחייב 

 תן השירותים כאמור לעיל.עיסוקי במ

 

          ...............................                                           ............................................. 

הביטוחחתימה וחותמת חברת הביטוח                                                      חתימה וחותמת סוכן   
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 אישור זכויות חתימה2 -'הנספח 

 אישור מורשי חתימה הנדון: 

 אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות  – 9102/3מכרז מס' 

כעו"ד של המציע ______________________________ ח.פ. ___________________________,  

מורשי חתימה מטעם   ______________________________)להלן: "המציע"( הריני לאשר כי  ה"ה 

 המציע ובחתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת המציע תחייב את המציע במענה למכרז שבנדון:

 תעודת זהות שם משפחה שם פרטי

   

   

 

 

 עו"ד: ________________________

 חתימה וחותמת
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 371/-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -'ונספח 

 

 מרחוב9 ___________, ז9ת ת9נושא, _____________, מ"הח אני

 לכל ה9צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר___________________, 

 :כדלקמן, בכתב, בזאת ה9מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים

 

: להלן_______________ ) בחברת_____________  בתפקיד ת9משמש הנני 19

 "(9"המציע 

 9זה בתצהיר כנדרש מציעה בשם להצהיר ת9מוסמך הנני 29

של גשר שירותי  192.10. למכרז מציע הצעת במסגרת זה תצהיר ה9מגיש הנני 19

: להלן) השיקום התעסוקתי של ישראל לצורך אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות 

 "(9המכרז"

 (:יות9הרלבנטית הפסקאות9הפסקה את י9סמן) 09

 זיקה ובעל עהמצי הורשעו לא במכרז הצעות להגשת האחרון למועד עד א

 ;עבירות משתי ביותר אליו

 האחרון במועד אך, עבירות משתי ביותר הורשעו אליו זיקה בעל או המציע ב

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה במכרז הצעת להגשת

 ; האחרונה

  -זה בסעיף

 : מאלה אחד כל -" זיקה בעל"

 ; הספק ידי על שנשלט אדם בני חבר (2)

 : מאלה אחד, אדם בני חבר הוא הספק אם (1)

 ; בו השליטה בעל 9א

 להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר 9ב

 של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחומי, הספק של כאמור

 ; הספק

 ; העבודה שכר תשלום על הספק מטעם שאחראי מי 9ג
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 שנשלט, אחר אדם בני חבר - מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא הספק אם 9ד

 9בספק ששולט מי בידי מהותית שליטה

-א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם -" שליטה"ו" החזקה", "שליטה אמצעי"

10119 

 בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה -" מהותית שליטה"

 ;האדם בני

, מינימום שכר חוק לפי או 1001-א"התשנ, זרים עובדים חוק לפי עבירה -" עבירה"

 10119-ז"התשמ

 11) ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברה בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע -" הורשע"

 (;2..2 באוקטובר

 

 היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי____________,  הוא שמי כי ה9מצהיר הנני

 9אמת - תצהירי תוכן וכי חתימתי

__________________________ 

 ( ה מ י ת ח) 

 אישור

 מרחוב9 ________(, ר9מ) ד"עו, _____________, מ"הח אני

______  שנת_______  בחודש____  ביום כי ת9מאשר_____________________, 

 לאחר זה תצהיר על ה9וחתם אישית לי ת9המוכר' _____________ גב9מר לפני ה9הופיע

 הקבועים העונשים לכל ה9צפוי תהא9יהא וכי, האמת את להצהיר ה9עליו כי ה9אותו שהזהרתי

 9כן תעשה9יעשה לא אם בחוק

______________________ 

 ( חתימה וחותמת עורך דין ) 
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 מפרט ונוסח פוליסות ביטוח –' זנספח 

 מפרטי ביטוח

 נוסח הביטוח, תנאים, שינויים , הרחבים ומפרטים לכל הפוליסות

 

    כללי  

 להלן מפרטים לפוליסות הביטוח על פי המכרז. .2

' (  הינם הנוסחים הסופיים של הביטוח שיוציא זהמפרטים והניסוחים בנספח זה ) נספח  .1

המבטח, ויחשבו כחלק מפוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין. למען הסר ספק, כל 

מסמך שיופק על ידי הזוכה יהיה לשימושו בלבד ואין בו כדי לשנות את נוסח הביטוח או 

אינו כפי הרשום לחייב את גשר. כל רישום בפוליסות ) דפי הרשימה ( שיפיק המבטח ש

' ( או בחוברת הפוליסה המקורית או באישור ביטוח או במפרטי זבנספח זה ) נספח 

 הביטוח והנו מיטב עם המבוטח , יחול הרישום לטובת המבוטח .

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית ורכב ( יהיה לפי נוסח המבטח ובתנאי שהכיסוי  .9

" של חברת הביטוח "כלל חברה  1022ביט הביטוחי לא יפחת מהנוסח הידוע בשם " 

לביטוח בע"מ", ובתוספת ההרחבות והשינויים כמפורט במפרטים להלן אשר מתייחסים 

 " של חברת הביטוח "כלל חברה לביטוח בע"מ". 1022לנוסח  "ביט 

נוסח ביטוח אחריות מקצועית יהיה על פי נוסח המבטח ובתוספת שינויים והרחבות כפי  .4

 ביטוח אחריות מקצועית .הרשום במפרט ל

 נוסח ביטוח רכב מקיף וחובה יהיה כפי הפוליסות התקניות על כל פרקיהן.  .1

 כל הערכים ברשימות להלן הנם בשקלים חדשים.  .2

הגבול הטריטוריאלי הינו שטח מדינת ישראל , השטחים המוחזקים על ידה ו1או שטח  .2

בחו"ל הגבול הטריטוריאלי השיפוט שלה . לגבי עובדים , נציגים , משלחות ושליחים 

יהיה כל העולם כולל דין ושיפוט מקומי אולם פרשנות הפוליסות תהיה כפי דיני מדינת 

 ישראל .

שם המבוטח הראשי : גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  ) להלן "המבוטח  .9

 הראשי" (.

יעשו  על ידי כל פעולה לרבות תשלומים, הוראות לתשלום, עדכונים , תביעות ודיונים  .9

 נציג המבוטח הראשי על פי המכרז או מי שיוסמך על ידו לכך בכתב .

בכל מקום בו רשום "גשר" יקרא : "גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  וכל  .20

 הרשומים להלן ו1או "המבוטח". 

שם המבוטח כולל גם:  גופים ומוסדות בעלי רכוש שבשימוש גשר שירותי השיקום  .22

בכל הקשור במתן השירותים וזיקתם לפעילות ורכוש שלהם ושל  ישראל  התעסוקתי של

. גופים ומוסדות אחרים הקשורים אל גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  בלבד

בכל הקשור במתן השירותים וזיקתם  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל 

. גופים שגשר שירותי לבדלפעילות ורכוש גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  ב

השיקום התעסוקתי של ישראל  התחייבה לבטח אותם בכתב לפני קרות מקרי ביטוח. 

במתן השירותים וזיקתם לפעילות ורכוש גשר שירותי השיקום התעסוקתי בעלי מניות 
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במתן ) כולל מתנדבים, מלווים ועובדים ללא תמורה (  . עובדיםשל ישראל  בלבד

. עילות ורכוש גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  בלבדהשירותים וזיקתם לפ

בכל הקשור לפעילות  חברי דירקטוריון ו1או חברי מליאה בהקדש והבאים מטעמם

בגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  1או חברי מליאה בהיותם דירקטורים 

ת אחרות בין . כל הנ"ל מבוטחים לפי זיקתם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסו בלבד

אלא אם אם זיקת הביטוח שלהם נוצרה לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר מכן 

 .הוסכם אחרת בכתב

שם המבוטח כולל גם: מי שקיבל אישור ביטוח ושמו נכלל בשם המבוטח או שהכיסוי  .21

 הביטוחי הורחב לשפתו. סעיף זה מוגבל לתוכן העסוק והפעילות כפי הרשום באישור.

בשם המבוטח לעיל ,  יקראו להלן ) לרבות במפרטים( לשם הקיצור "גשר"  כל המוזכרים  .29

 ו1או "המבוטח".

 ידיעה על מקרה ביטוח תחשב מקרה שהובא לידיעת אחראי ביטוח של גשר. .24

היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסעיפים לעיל, ואשר מכסה את מקרה  .21

אחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר הביטוח, יחול הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח ה

,  אלא אם התחייב 2992-ולא יחול סעיף ביטוח כפל כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 המבוטח אחרת.

היה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו1או לקוחות ו1או נותני שירותים של גשר ואשר  .22

אחר מכסה את מקרה הביטוח, יחול הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלהם ול

שימוצה הביטוח שלהם, ולא יחול סעיף ביטוח כפל כאמור בחוק חוזה הביטוח, 

 ,  אלא אם התחייבה גשר אחרת.2992-התשמ"א

ביטוחי החבויות כוללים הרחבה לכיסוי אחריותה השילוחית של גשר בגין מעשה או  .22

 מחדל של כל המועסקים על ידה או עבורה או הפועלים עבורה או מטעמה או בשליחותה

 בשכר ) משכורת ( או בחשבונית ) עצמאיים ( או ללא תמורה.

 סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה המבוטח רשאי לקזז מע"מ. .29

שיפוי בגין נזקי רכוש יהיה בערכי כינון ) ערך חדש ( למעט מלגזות שגילן מעל שנה ומלאי  .29

 חומרי גלם.

למקרה ₪  400,000וצאות להכנת תביעה עד לסך פוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל הה .10

ולתקופה ) "על בסיס נזק ראשון" (, ובלבד שסה"כ חבות המבטח במקרה של תביעה לא 

תעבור את סכום הביטוח הכולל לרכוש הרשום בפוליסה. סכום זה לא יתווסף לסכום 

 הביטוח לעניין ביטוח חסר.

וחי על ידי המבטח רק במקרה של הפוליסות ניתנות לביטול או לצמצום הכיסוי הביט .12

מרמה או אי תשלום פרמיות על ידי המבוטח ,  ובכפוף להודעה מוקדמת באמצעות דואר 

 יום מראש ובטרם יכנס לתוקף הביטול או הצמצום . 20רשום ,  לכל הפחות 

בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח או המבטח, יערך חישוב הפרמיה על  .11

 ופת הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.בסיס יחסי לתק

 רבתי" ככל שקיים , לא תקף.  סייג "רשלנות .19

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו או  .14

 התחייב לשפותו בכתב לפני הנזק. וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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י בעלים של מבנים ו1או חצרים אותם המבוטח המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפ  .11

 שוכר או מקבל בהשאלה או בדרך אחרת. וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים, מקבלי שיקום תעסוקתי , מקבלי שיקום  .12

עובד עבור  תעסוקתי, מקבלי שירות , מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או

יתווסף ובן משפחה . ויתור זה לא יחול כלפי אדם  -המבוטח. לעניין "עובד" בסעיף זה 

 שגרם לנזק בזדון.

המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי מי שבשירותו של המבוטח, בעלי מניותיו של  .12

המבוטח, חברי דירקטוריון ו1או חברי מליאה בהקדש . וויתור זה לא יחול כלפי אדם 

 לנזק בזדון.שגרם 

המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי משרדי ממשלה ו1או גופי סמך של משרדי הממשלה ,   .19

אשר הורו למבוטח לוותר על זכות התחלוף כלפיהם או לשפותם. וויתור זה לא יחול כלפי 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

, ויתר בכתב זכות המבוטח לקבלת שיפוי לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח .19
על זכות תביעה כלפי אדם ו1או גוף כלשהו ו1או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור 

 .או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף
 פוליסות הרכוש מכסות נזקי טבע , רעידות אדמה , מהומות, שביתות ופרעות. .90

 . 91%ל עד לשיעור של סעיף "ביטוח חסר" לא יחו .92

יסתפק המבטח בהצהרת המבוטח בדבר  2,000,000בנזק שסכומו אינו עולה על סך  .91

 סכום הנזק.

 סעיף "ביטוח חסר" לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת "נזק ראשון"   .99

במקרה שבו בגין אירוע אחד מוגשות תביעות על פי שתי פוליסות, תחול רק  .94

 הגבוהה מבין השתיים  .השתתפות עצמית אחת, 

חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו רשומים סכומים הנמוכים מאלו הרשומים  .91

בפוליסות המקוריות, לא תפחית ולא תגרע מזכות המבוטח או צד שלישי לקבלת 

 שיפוי על פי הסכומים הרשומים בפוליסות .

 ידו. המבטח מצהיר כי קיבל את כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הניתן על .92

כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בפוליסות,  .92

 יחול החוק או התקנה.

מוצהר בזה  כי במקרה של  אובדן או נזק המכוסה על פי הפוליסות לביטוח רכוש  .99

של המבוטח, יוחזר סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו והמבוטח ישלם 

 פרמיה נוספת בהתאם.

על מקרה ביטוח תחשב כל הודעה או מידע שהובא לידיעת המבטח ישירות או הודעה  .99
 לסוכן הביטוח .

יום, ללא  20על פי דרישת המבוטח הראשי יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .40

 שינוי בתנאי הביטוח, ומבוטח ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת .
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 מפרט לביטוח אש מורחב

 

 כל רכוש בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בשימושו או  :הרכוש המבוטח

 בהשגחתו  או בפיקוחו  של המבוטח או כל רכוש אחר                                         

 שהמבוטח התחייב לבטחו .                                        

 

  השתתפות עצמית:

. 

 .900בר שמשות ושלטים : ש                                 

 .  מקסימום 10,000מהנזק מינימום   1נזקי טבע: %                                  

                                 100,000 . 

 מ'    1מהנזק מקסימום   20%רעידת אדמה :                                  

 4,910בכל נזק אחר :                                   

 

 

 שינויים, הרחבות  ותוספות :

 

 א ,  פרעות, זדון, מהומות ושביתות."הביטוח כולל  נזקי טבע לרבות ר .2

 .1,000,000הביטוח כולל פריצה ושוד עד לסך  .1

 .2,000,000הביטוח כולל השלמה לכל הסיכונים עד לסך  .9

 או נזק אשר מקורו בברק , ברד  ושלג.הביטוח כולל אובדן  .4

הביטוח כולל אובדן או נזק לציוד נייד ונגררים בהיותם במחסני גשר וגם מחוץ למחסני  .1

 גשר לרבות בהיותם במעבר . 

פריצה לרכוש שאינו נמצא בתוך מבנה תיחשב כזו שנשארו סימנים של אלימות  .2

 במקום בו אירעה הפריצה או סימן אחר המעיד על פריצה .

 גנבת רכוש ממקום שבו מוצב שומר תחשב כפריצה . .2

 גנבת יחידת רכוש שלמה תחשב כפריצה. .9

הביטוח כולל הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי ויישור על בסיס נזק ראשון  ,  עד לסך  .9

 הגבוהה מבניהם.  2,000,000מהנזק או  20%

 . 20%מוחלף ב  1%בפרק הרחבות , בתת סעיף "רכוש מחוץ לחצרים" ,  .20

בפרק הרחבות , בתת סעיף " נזק ללוחות חשמל " ,  יתווספו לאחר המילים  .22

"ללוחות חשמל"  המילים: " לוחות פיקוד , לוחות בקרה , שנאים , מפסקים 

 .2,000,000מוחלף בסכום  100,000ומתגים ".   הסכום 
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הביטוח כולל הוצאות מיוחדות שהוציא המבוטח לאחר נזק ) ואשר קשורות לנזק (   .21

 מהנזק , הגבוה מבניהם.  20%או  400,000לסך  עד

הביטוח כולל הוצאות בגין דרישת רשויות שהוציא המבוטח לאחר נזק עד לסך  .29

2,000,000 . 

 .2,000,000הביטוח כולל הוצאות לשחזור מסמכים ומידע מכל סוג שהוא עד לסך  .24

או לאחר סכומי הביטוח הרשומים בביטוח זה ניתנים להעברה מסעיף לסעיף ) לפני  .21

אובדן או נזק ( ובלבד שסה"כ סכום הביטוח הכללי לא יגדל. אם העברת סכומים 

 מסעיף לסעיף תהיה כרוכה בשינוי בפרמיה, תשולם פרמיה נוספת בהתאם.

רכוש עובדים יקרא רכוש של כל מי שעובד עבור המבוטח גם אם אינו מקבל שכר  .22

, מתנדבים  ובעלי תפקידים  ,שרות, מקבלי הנאמנים של ההקדש מהבוטח לרבות חבר

 בגשר.

הביטוח כולל הוצאות  ונזקים תוצאתיים אשר ייווצרו כתוצאה מאובדן או נזק  .22

 .  100,000לרכוש המבוטח עד לסך 

מוצהר בזאת כי רכוש במקררים או במתקנים אחרים יהיה מבוטח מפני קלקולים  .29

לקול חשמלי כתוצאה משבר מכני , ק  90,000עקב שינוי בטמפרטורה  עד לסך 

 . 900והפסקת חשמל . השתתפות עצמית לסעיף זה תהיה 

 גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו1או שוד. .29

a.    מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך משרדי המבוטח על

 ידי אדם שנכנס  לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט:

b. ,ניירות ערך ותכשיטים; כספים מכל סוג 

c. .גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו1או בשיתוף עם עובד כזה 

 

 לאירוע.  210,000אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום של:                
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 מפרט לביטוח אחריות מעבידים

 

 4,352השתתפות עצמית למקרה ביטוח אחד : 

 

 שינויים והרחבות 

 מנועי ותאונת דרכים  יוחלף בנוסח הבא:סייג כלי רכב  .א
 ".2920-"חבות אשר חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל

הפוליסה תשפה את המבוטח , אם יקבע על ידי מי שהוסמך לכך ) לרבות בית משפט (  .ב
שעובד כלשהו שלא נכלל ברשימת השכר של המבוטח יחולו עליו הוראות, חוקים 

 ות כאילו הוא עובד מן המניין של המבוטח .והתקנ
 

הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום בו עובדים עובדי המבוטח ומקבלי שיקום    .ג

   .תעסוקתי

 תוסף לפוליסה ההרחבה הבאה: .ד

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת -"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על  

פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה המבטח הינו תוצאה של הצטברות 

לראשונה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח 

 בגין מקרה הביטוח כאמור, בתנאי כי:

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין  .1

 מקרה הביטוח כאמור.

המבטח כל זכות לשיפוי שיכולה לעמוד המבוטח מתחייב להסב לטובת  .2

לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת 

 תקופת הביטוח.

היה ביטוח בחברת ביטוח במועד הפגיעה בעובד. אם יתברר כי לא היה ,  .3

 יופחת השיפוי בהתאמה לתקופה שלא היה בה ביטוח.

  



 אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות בגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל 9102/3מכרז מספר  

 

21 
 

 

 מפרט לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 

 למקרה.   1,000השתתפות עצמית :   

 

 

 :שינויים והרחבות

 

למען הסר ספק , במקרה שמוגשות מספר תביעות בגין אותו אירוע  או אותו מפגע,  .2

 תשולם רק השתתפות עצמית אחת גם אם התביעות הוגשו במועדים שונים.

 למען הסר ספק, מי שאינו מקבל שכר בתלוש שכר מגשר , יחשב לצד שלישי . .1

בהגדרת מקרה הביטוח לאחר המילים אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק לצד שלישי יתווסף :  .9

 "ולמען הסר ספק כולל  נזק גרר כתוצאה מנזק לרכוש צד שלישי".

הביטוח על פי פוליסה זו כולל חבות כלפי צד שלישי בגין שימוש בצמ"ה או כלי רכב  .4

 לנפגעי תאונות דרכים . ממונע שאינו חייב בביטוח חובה על פי חוק הפיצויים

משתתפים בפעילות של גשר לרבות בשיקום תעסוקתי, ייחשבו זה כלפי זה כצד שלישי  .1

והכיסוי יחול על כל אחד מהם בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו, על תנאיה, 

סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, אולם 

של המבטח לשפות את כל המבוטחים על פי פוליסה זו, לא תעלה על גבולות אחריותו 

 האחריות הנקובים בפוליסה.

הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בקשר עם: יצור, תיקון, התקנה,  .2

 הרכבה ואספקה של מוצרים שמקורם בעבודת מקבלי שיקום תעסוקתי ולמען הסר ספק

 סייגים בין אחריות המוצר ונזק לרכוש שלמבוטח זיקה אליו לא תקפים לעניין סעיף זה.

סייג "נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו" לא יחול על מבנים שמושכרים או מושאלים  .2

 או נמסרים לגשר.

הביטוח כולל כיסוי בגין נזק לצד שלישי בגין אותו חלק רכוש שהמבוטח, או כל איש  .9

 עלים או פעלו בו  בתנאי, שהנזק לא נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.בשירותו פו

סייג ביטוח לאומי לא יחול לגבי תביעות שיבוב של המוסד לבטוח לאומי כלפי המבוטח  .9

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

מטעמו יחולו הדינים והחוקים  בעת שהות זמנית בחו"ל של המבוטח או אחרים .20

 המקומיים לרבות שיפוט מקומי, פרשנות הפוליסה תהיה לפי החוק והדין שבישראל.

למען הסר כל ספק, הביטוח על פי הפוליסה מכסה כל מקרה ביטוח שנגרם ע"י רכוש  .22

 וציוד אשר אינו נכלל בהגדרת כלי רכב.

 
( יהיה עד לסך  Personal Injuryגבול האחריות להרחבה חבות בגין פגיעה אישית )  .21

 למקרה ולתקופה . 2,000,000
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לא יחול בגין שימוש בכלי שיט בחוגים , בטיולים , "ימי  "שימוש בכלי שיט מנועי",סייג  .29
זה לא יחול בגין שימוש בכלי שיט שחייב ביטוח צד שלישי על פי  כיף" והדרכות. סעיף

 חוק ובוטח על ידי בעליו.
 

לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים בחצרי  חבות מוצרסייג  .24
 .עברו המבוטח או בשהייה זמנית מחוץ לחצרי המבוטח  על ידי המבוטח או אחרים

 

 ."קוחיפ"מבוטלת המילה  אחריות מקצועיתבסייג  .21
 

של גשר . למבטח נשמרת  סייג שדות אלקטרומגנטים  לא יחול על אחריותה השילוחית .22
הזכות לתביעת תחלוף כלפי גורם הנזק ובלבד שלא נרשם וויתור על תחלוף כלפיו באישור 

 המבטח.
 

בהרחבה "חבות בגין נזק רכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי" לאחר המילים "כלי רכב  .22
 מנועי של המבוטח"  יתוסף " או רכב בליסינג או בהשכרה שבשימוש המבוטח " .
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 מפרט לבטוח מכונות )שבר מכני(

 

 למקרה  1,000השתתפות עצמית :  

 

 שינויים והרחבים  בפוליסה 

 הביטוח על פי פוליסה זו חל גם על נזקים שמקורם בפרעות, מהומות ושביתות. .2
הביטוח על פי פוליסה זו חל גם על נזקים שמקורם במבחנים, בדיקות וניסויים  .1

מנת לוודא את כשירותו ויכולתו ובתנאי שהאמור הינו שנערכים לציוד המבוטח על 
 למטרות להן נועד הרכוש.

הביטוח על פי פוליסה זו חל גם על נזקים לאביזרים בני חלוף ובתנאי שהנזק אירע  .9
במישרין כתוצאה מאירוע פיזי, פתאומי ובלתי צפוי. סכום השיפוי על פי סעיף זה יהיה 

ש המבוטח כפי שיחליט שמאי המוסכם על על פי יתרת אורך החיים שנותרה לרכו
 הצדדים.

הביטוח על פי פוליסה זו כולל הוצאות מיוחדות לתיקון או התאמת רכוש חדש במקום  .4
זה שהיה לפני הנזק. כיסוי זה מותנה בכך שסך השיפוי לא יעבור את סכום הביטוח 

 הכולל לפרק א.
ם מעבר לשעות העבודה הרגילות וגם הביטוח על פי פוליסה זו כולל הוצאות לשם תיקון שנעשו ג .1

 מסכום האובדן או הנזק הכולל 10%בימי חג או מועד או חופשה   עד לסך שאינו עולה על 
הביטוח על פי פוליסה זו כולל הוצאות לשם תיקון שנוצרו עקב משלוח לחו"ל או עקב הבאת  .2

 ל.מסכום האובדן או הנזק הכול 10%טכנאים מחו"ל   עד לסך שאינו עולה על 
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 מפרט לביטוח רכוש במעבר

 

 

 למקרה    1000השתתפות עצמית        :           

 

 

 שינויים והרחבים  

זכות המבוטח לקבלת שיפוי לא תיפגע עקב העדר רישוי מאת הרשויות המוסמכות,  .2
 בתנאי שהנזק לא נגרם מהיעדר רישוי, וכן לא יכוסה נזק שהיה נמנע לולא היעדר רישוי.

 כולל שיפוי בעבור מסמכים שנמצאים ברכב.הביטוח    .1

מוצהר ומוסכם בזאת כי יתווסף סעיף הגנה על שם המותג כדלקמן :  היה  .9
יטען שלשם הגנת שמו  או מזמין הרכוש המובל, ובעקבות נזק למוצרים, המבוטח

ו1או שם המוצר ו1או שם המותג ו1או סימון מסחרי יש להשמיד את הפריטים 
ושר על ידי השמאי המטפל, אזי הפיצוי לפריטים שניזוקו שניזוקו וטענה זו תא

 (.TOTAL LOSSיחושב על בסיס אבדן כללי )
בסעיף :"תנאי מיוחד לכיסוי פריצה " ירשם : " כיסוי פריצה מותנה בהתקנות    .4

 .המיגון שהוסכמו בביטוח מקיף של הרכב

לא נותרו  הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו כולל גנבת הרכב המוביל גם אם   .1

 סימנים.

או \או בשימושו ו\הרכוש המבוטח על פי פוליסה זו הנו רכוש שבבעלות המבוטח ו .2
 או בפיקדונו לרבות  ארגזי ציוד וציוד קבוע ברכב.\באחריותו ו

 
על פי סעיף פריצה מורחב לכלול גם התאמת מפתח או התאמת  הכיסוי הביטוחי .2

קוד אלקטרוני או כל התאמה אחרת שהושגו, הועתקו, הותאמו שלא כדין,  
למערכת המיגון וההתראה וכן גנבת יחידות רכוש שלמות או חלקיהן הנמצאות 

 מותקנות דרך קבע על גבי הרכב, אשר נגנבו  ונותרו סימני אלימות.  
 

לה בחצרי המבוטח או בסמוך למגורי הנהג תחשב כחניית ביניים המכוסה על פי חניית לי .9
 פוליסה זו. 

 
 כיסוי פריצה יחול גם על מטענים שאין טבעם להיות בארגז סגור. .9
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 ומלגזות משאיות לביטוח מפרט

 

 משאיות  לשתימקיף  ביטוח

 

 . טון 2.1 משקל.   1022"י ש.  200099 שלדה.  9049119 רישוי מספר משאית

 4X1  210.  דגם איסוזו סומו 9212202קוד דגם  

 40,000 בשווי סגור ארגז

  20,000בשווי  הידראולית דופן

 

 . טון 2.1 משקל.   1022"י ש. 2200199. שלדה  2094999מספר רישוי  משאית

 4X1  210 סומו איסוזו דגם  9212202 דגם קוד

 40,000 בשווי סגור ארגז

  20,000בשווי  הידראולית דופן

 תוכנית הביטוח:

 .חובה+  מקיף ביטוח

 . 1,000,000 בסך אחריות בגבול שלישי צד

 .שמשות ביטוח כולל הכיסוי

חברה או רכב מדינה או ציבורי או השכרה  רכב בגין תעשה הפחתה לאשל אובדן מוחלט,  במקרה
 או ליסינג 

 . שלישי כצד יחשב גשר רכוש

 הגדרות:

משמעו ביטוח שהיקף הכיסוי הביטוחי על פיו לא יפחת מתוכן הביטוח הניתן על ידי  ביטוח מקיף
ג' ( התקנית לביטוח כלי רכב על פי תקנות הפיקוח על עסקי  -הפוליסה ) על כל פרקיה א' ב' ו 

וכל עדכוני התקנות עד ליום תחילת תקופת  2992-ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו
 הביטוח.

וכולל במפורש : ) בפרק א' (  התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא,  גניבה,  כל 
נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה,  שיטפון,  סערה, שלג וברד, 

 התפרצות הר געש,  מעשה זדון. 

 

וכן הביטוח כמפורט משמעו ביטוח שהיקף הכיסוי על פיו לא יפחת מת ביטוח צד שלישי רכוש
וכל עדכוני   2992-בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, התשמ"ו

התקנות עד ליום תחילת תקופת הביטוח  ב " פרק ב' :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי 
 רכוש " .
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בנזק עצמי או בנזק לצד שלישי. במקרה של נזק עצמי ונזק לצד    4,000:  השתתפות עצמית
 אחת שלישי , תחול רק השתתפות עצמית אחת. במקרה של גנבה תחול השתתפות עצמית

 .   20,000בסך 
 

 מלגזות 2/ל ביטוח 

 .ביטוח סיכוני צד שלישי וחובה

  210,00 :צד שלישיגבול אחריות 

  110 :השתתפות עצמית
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 9102/3' מס מכרז

 ניסיון סוכן הביטוח -נספח ח'

 

 סוכן הביטוחניסיון 

 

בביטוח רכוש וחבויות , לא כולל ₪  100,000לקוחות עם פרמיה של לכל הפחות  9 שלניסיון מוכח 

 ביטוחי רכב, ציוד מכני הנדסי .

 

  

 הביטוחים  הוסדרוהמפורטות לעיל להם  הלקוחותמאת בכתב  1אישוריםהערה: יש לצרף המלצות
 .על ידי סוכן הביטוח    

 

תפנה לבקשת המלצות  שגשרהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים 
 מהלקוחות הנ"ל.

 חתימה וחותמת: ________________________________ 

 שם חותם1ים:     ________________________________

 תפקיד1ם:           ________________________________

 

 

 

 

שנים בהן ניתן 
 השירות 

הביטוחים והיקפם תיאור 
  הכספי

 

איש הקשר ופרטיו 
 ליצירת קשר

 שם העסק

 

 מס'

    
2. 

    
1. 

    
9. 
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 מגונים

האמור ברשימה שלהלן, אינו רשימה סגורה, וכי ישנם יחידות שאינם נכללות ברשימה הנוכחית וכן 

יחידות שהתווספו ליחידות הנוכחיות9ישנם 
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