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 מכרז  לקבלת הצעות לביטוחי מי מודיעין בע"מ

 תנאים והוראות כלליות
 

המפורטים להלן  מי מודיעיןלעריכת ביטוחי  הצעותמזמינה בזה  "(מי מודיעין)להלן: " בע"מ מי מודיעין .1
 כרז זה להלן:בהתאם לתנאי והוראות מסמכי מו

 אש מורחב; 1.1

 צד שלישי; 1.2

 חבות מעבידים; 1.3

 ; ובקופות בהעברה, כספים בכספת 1.4

 ;נאמנות עובדים  1.5

 ;ציוד אלקטרוני  1.6

 אחריות מקצועית; 1.7

 חבות המוצר; 1.8

 

 )שני התאריכים נכללים(. 28.02.2019ועד ליום  01.03.2018תקופת הביטוח הנדרשת הינה מיום  .2

 

 : תיאור כללי .3

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  ןמי מודיעי שם המבוטח 

 .7171001, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה   כתובת ראשית

 –תאגיד מים וביוב, שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  .1 תיאור כללי :
משדרג  , משקםמנהל, מתפעל, מחזיקאשר בין היתר מתכנן, מקים, , 2001

 :מפתח את ו

מוגדיעין העיר במרחב המוניציפאלי של  מערכות ותשתיות המים והביוב  
 .מכבים רעות

ביוב, המים ו/או התשתיות בביצוע עבודות מבצע עבודות פיתוח ו/או  .2 
למים  מתקני שאיבהואחזקת תחזוקת לרבות הקמת תשתיות מים וביוב, 

כולל  ,ערכות ותשתיות המים ו/או הביובולביוב, בארות מים, קידוחים, מ
המים ו/או מערכת לשוטף במתקנים ציבוריים הקשורים  תחזוקה וטיפול

שפכים טיהור  ניגרים לרבות פינויים למכוןהביוב, פינוי ביוב ושפכים 
 .אזורי

 יים.חקלאו םצרכים תעשייתייללשתייה, כולל מים  אספקת ומכירת .3 

  .והיטלים אגרותגביית תשלומים,  .4 

 .מחזיקים, שוכרים ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,בעלים .5 

הפעילויות והתהליכים והשירותים הנלווים כל תאגיד מים וביוב המבצע גם את   
חוק תאגידי מים וביוב ו/או על פי עיסוק אחר המותר על פי למפורט לעיל וכן כל 

 מ"בע מי מודיעיןו/או רישיון ההפעלה של  ההתאגדות ו/או תעודת הרישום תקנון
 .והקשור ו/או נובע מעיסוקה כאמור

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה ביטחונית  המקום המבוטח
)להלן :"תחום המדינה"( שיש למבוטח זיקה או עניין כלשהם ו/או כל  של צה"ל

או בביצוע עבודה ו/או פעילות כלשהי מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/
 זמנית לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים של המבוטח
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 בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של המבוטח.

אחריות  למעט 2013תנאי הביטוח הינם על פי תנאי פוליסות ביט מהדורה  הכיסוי הביטוחי
, ועל פי שתיבחר חברת הביטוחעל הפוליסה המקובלת  יסבסעל  מקצועית

כלליים לביטוח ההתנאים הביטוח הנ"ל לרבות,  המפרטים כפי שיוסכם עם חברת
בתוספת השינויים וההרחבות כמפורט במפרטי הביטוח המפורטים להלן ו

המצורפים לכל פוליסה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הביטוח, אלא אם צוין 
 .או תיקון לנספח ובהתאם למוסכם ח פוליסה אחרבמפורש נוס

פי -מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט על 
 ושגו עם חברת הבטוח.יניסוחם ובהתאם להסכמות ש

ביום החברה החלה פעילותה בהתאם לרישיון ההפעלה שקיבלה  .1 הבהרות
מוגבל ביום  ןבעירבוברה ונרשמה על פי חוק החברות כח 01.01.2006
09.12.2004. 

בין היתר, למען הסדר התקין, הננו לפרט כי הנהלת החברה פועלת  .2 
במשרדים הממוקמים בכתובת הראשית, רכוש החברה מפוזר במרחב 

 בשטח מקום בכל או/ו רעות -מכבים –העיר מודיעין המוניציפאלי של 
 משמשה"( המדינה תחום" :להלן) המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

ו/או רישיון  התקנון פי-על המותרת מטרה לכלהראשי  המבוטח את
 סוג מכל נלווים ושירותיםפעילויות  לרבותהראשי  המבוטח שלההפעלה 

אופי השירותים הניתנים על ידי פעילות ולבהתאם ל, כל הנ"ל ותאור
 המבוטח הראשי.

חברות ביטוח )מבטח(,  מובהר בזאת, את ההצעות במסגרת מכרז זה תגשנה מבטח
, ואשר המפקח על הביטוחעל ידי , לעסוק בביטוח במדינת ישראל ת כדיןומורשה

 .מחזיקות ברישיון מבטח

כל מציע ימליץ על שלושה סוכנים ו/או סוכנויות מטפלים שיש להם ניסיון בביטוח  גורם מטפל
, המבוטח יהא תאגידי מים וביוב / חברות עירוניות כלכליות / רשויות מקומיות. 

את הסוכן או סוכנות המטפל/ת לפי שיקול דעתו הבלעדי  3-רשאי לבחור מבין ה
או לבחור סוכן או סוכנות מטפל/ת אחר המתאים לו. למציעים ו/או לסוכנים או 
לסוכנויות מטעמם לא תהא דרישה או טענה ביחס לכך. באחריות המציעים 

מטעמם. כל הסוכנים או  להבהיר את האמור לעיל לסוכנים או לסוכנויות
 .הסוכנויות המטפלים המוצעים יעמדו בקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז

 

 :תנאי סף להגשת הצעות למכרז ולהשתתפות במכרז .4

 תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז מבטחים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים 
 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

ים להגיש הצעותיהם למכרז זה מציעים המקיימים את התנאים הבאים באחת מהחלופות רשא .א
 הבאות: 

 מבטח ישראלי  . -חלופה א'  (1)

המציע הינו חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בישראל בענפי הביטוח הנכללים  (א)
 .במכרז זה

( של ")"ללא ביטוחי חיים ופנסיה( המציע הינו בעל תיק ביטוח בביטוח כללי (ב)
  2015לפחות בשנת ₪  250,000,000

 לשם הוכחת המציע בעמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים: (ג)
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 תעודה מאת ה"מפקח על הביטוח" המעידה כי המציע הינו חברת ביטוח. (1)

אישור רואה חשבון לפיו המציע הינו בעל תיק ביטוח כללי   )ללא ביטוחי חיים  (2)
חות, דמי ביטוח ברוטו, כולל דמים וביטוח משנה, לפ₪  250,000,000ופנסיה(.של 

   2015בדצמבר  31נכון ליום 

גם העתק רישיון סוכן  –אם המבטח מיוצג במכרז זה ע"י סוכן ביטוח מטעמו  (3)
 ביטוח בתוקף.

 למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, תביא לפסילת המשתתף.  

 סוכן ביטוח  –חלופה ב'    (2)

 : המפורטים להלן במצטברהינו סוכן ביטוח העונה על תנאי הסף  המציע  (א)

ותק בביטוח בן . בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז בעל רישיון סוכן ביטוח  (ב)
 חמש שנים לפחות כסוכנות ביטוח מורשית

₪  5,000,000.-בעל תיק ביטוח כללי )ללא ביטוחי חיים ופנסיה( בהיקף פרמיות של  (ג)
 החודשים שקדמו להגשת ההצעה. 12 לפחות בתקופת

חברת / חברות הביטוח שהסוכן מייצג הינן בעלות תיק ביטוח כללי )ללא ביטוחי חיים  (ד)
החודשים שקדמו  12לפחות, לכל חברת ביטוח, בתקופת ₪  250,000,000ופנסיה( של 

 להגשת ההצעה.

תחת לגובה ולסוכנות ישנה  מחלקת תביעות המנוהלת על ידי עו"ד לטיפול בתביעות מ (ה)
 ההשתתפות העצמית .

 
   ות.פוליסה לרשאי לייצג מבטח אחד בלבד עבור כלמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי סוכן הביטוח 

 לשם הוכחת המציע בעמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים: (ו)

 צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף המתייחס לענפי הביטוח המתאימים. (1)

היר חתום על ידי עורך דין המפרט את הניסיון הקודם של בעל הניסיון בביטוח תצ (2)
, בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז, ומבטח (שנים לפחות במתן שירותי ביטוח 5)

 .בפועל

אישור רואה חשבון לפיו המציע הינו בעל תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח   (3)
לפחות בתקופת ₪  5,000,000יות של כללי  )ללא ביטוחי חיים ופנסיה( בהיקף פרמ

 החודשים שקדמו להגשת ההצעה. 12

   אישור מאת חברת ביטוח לפיו הסוכן מורשה לייצגה. (4)

מיליון ש"ח,  50-שתי המלצות לפחות של חברות בעלות מחזור כספי שלא יפחת מ (5)
-2016השנים האחרונות בלבד ) 2בהתייחס לשירות מסוג נשוא המכרז במהלך 

ות יחתמו ע"י מנכ"לי החברות, ויכללו פירוט של השירות שניתן (. ההמלצ2017
ע"י המשתתף לממליץ, תקופת השירות ופירוט שביעות הרצון של הממליץ מן 

 השירות.

 למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, תביא לפסילת המשתתף.  
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 הגשת ההצעה: .5
, על גבי "טבלת עזר ל ידו לביטוחים נשוא המכרזעל המציע למלא את המחירים המוצעים ע .5.1

 לסכומי ביטוח, גבולות אחריות והשתתפות עצמית )בש"ח("; 

על המציע לסכם את הצעתו בטבלת "סיכומי פרמיות", וכן למלא את טבלת "נתוני השתתפות  .5.2
 עצמית".

, והן המציע מתבקש לפרט העלות המבוקשת עבור כל הסעיפים, הן ביחס לטור "מיון ברוטו" .5.3
 ביחס לטור "פרמיה ברוטו".

במידה ומחיר איזה מן הסעיפים כלול במחירי הסעיפים האחרים, על המציע לציין באותו סעיף  .5.4
 את המילה "כלול".

 ש"ח. -סכום ההצעה בכל סעיף יירשם בכתב ברור, בדיו. במקום בו הצעת מבטח תהיה נקובה ב .5.5

וך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר  ,  בתמכרז, על גבי טפסי התוגשנה ותהחתומ ותהצעה .5.6
מי  בניין, הנמצאת במי מודיעיןהמכרז. יש להכניס את ההצעה ידנית לתיבת המכרזים של 

בשעה 18.02.2018 ראשוןלא יאוחר מיום  , מודיעין14בית יהונתן, לב העיר  3קומה  מודיעין,
 . אין לשלוח הצעות בדואר או במייל.12:00

  מכרזאינו עונה על דרישות ה -עה בדואר ובכל דרך אחרת משלוח ההצמובהר בזאת כי  .5.7

זה לעיל לרבות בכל מקום אחר במסגרת מכרז זה, מובהר  6מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף  .5.8
ומודגש, כי מי מודיעין בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות איזה מבין המועדים 

 .ן לכל המציעיםהקבועים במסגרת הליך זה, בהודעה בכתב שתינת

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה: .6
מי מודיעין אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/ או הצעה כלשהי מההצעות   .6.1

שתוגשנה, בכפוף להוראות הדין. מי מודיעין בע"מ תהיה רשאית לערוך את הביטוחים, כולם 
ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה  הזוכהלפי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות המציע  חלקםאו 

 ;או תביעה או דרישה כלפי מי מודיעין בע"מ

מי מודיעין בע"מ תהיה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שיש פער משמעותי בינה לבין   .6.2
 האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מי מודיעין בע"מ.

 ראות מכרז זה !יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הו  .6.3

רוף יבצ ,( תהיינה חותמת התאגידדומהחתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות וכ  .6.4
 .חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו

 מכרז. נשוא ההביטוחים ההצעה תתייחס לכל   .6.5

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה קשר   .6.6
 זה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.כ

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת   .6.7
 הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן:

 

 עלות הצעת המשתתף. (1

 

ניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין וה (2
ביצוע שירותים דומים בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת 

 הזוכה.

 

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף. (3
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כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של שירותים נשוא המכרז בהתאם  (4
 לתנאי המכרז.

 

ולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר, על בסיס שיק  .6.8
 מבין ההצעות שיובאו בפניה.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים   .6.9
וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. ועדת 

מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר  המכרזים
 ימסרו לה לפי דרישתה.

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות  
 לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה.  

או תנאי כלשהו מתנאי אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז   .6.10
המכרז. התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות 

 המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

יחד עם זאת, אם תהיינה למשתתף השגות או בקשות לשינויים בנוסח הכיסוי הביטוחי,   .6.11
טיב ההצעה יילקחו בחשבון השינויים  סכומים, הרחבות וכיו"ב , ניתן לציין זאת, אך בשקלול

 וההסתייגויות הן מבחינת כמות והן מבחינת משמעות וחשיבות.

 הצעה חלקית. .7
מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל אחת מהפוליסות ולא ניתן להגיש הצעה חלקית 

 תיפסל. –כלשהי.  הצעה שלא תוגש ביחס לכל הפוליסות 

 הווה ראיה להסכמת המציע לתנאים המפורטים במסמכי המכרז .חתימת המציע על ההצעה ת .8

בית  3את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בלבד בתיבת המכרזים במשרדי  התאגיד קומה  .9
. )לא באמצעות הדואר ו/או בפקסמיליה(, במעטפה סגורה הנושאת 7171001, מודיעין 14יהונתן, לב העיר 

. הכתובת האמורה הנה הכתובת לכל עניין הקשור 12:00 בשעה 18.2.2018עד ליום את הכיתוב זאת 
 לתאגיד.

 כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים. .10

 התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתה לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן השירותים.  .11

, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים במסמכי התאגיד יהא רשאי .12
ההצעה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויובאו בכתב 

 לידיעתם של כל מקבלי מסמכי מכרז זה.
בחותמת וחתימה בכל המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי, כשהן חתומות על ידם 

 עמוד בנפרד.

 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי התאגיד שומר על זכותו לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  .13
 שהוא, בכפוף לאמור בכל דין.

כויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז שייכות ז .14
רז אינם רשאים לעשות בהן שימוש כלשהו, אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך לתאגיד. המשתתפים במכ

 ביצוע ההתקשרות עם התאגיד.

ולא יוחזרו לו כל ההוצאות מכל מין וסוג, הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המשתתף במכרז  .15
 בשום מקרה.

וי אחת או יותר מהדרישות, על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות, המפורטות במסמכי המכרז. אי מיל .16
 עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 הוקניינמי מודיעין של  ההינם רכושעל ידי מי מודיעין בע"מ,  המכרז הנשלחיםמסמכי מובהר בזאת כי  .17
לביטוחי מי מודיעין הצעות  הגשתלמטרת במסגרת מכרז זה, הבלעדי והם נמסרים למציעים בהשאלה 

 .מטרה אחרת ולא לשום זה, במכרז, כאמור בע"מ
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לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם מתחייב כי  המכרזמקבל מסמכי  .18
 לעיל ולהלן.כאמור  ,לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעותלמי מודיעין 

 לוימציע לציין במפורש ומראש אהן בהצעה הזוכה. על וזכות עיהליך, תעמוד לא זכו בש מציעיםלמי מה .19
סוד ב" וטעמיולפרט את  מציעים אחריםבפני יהיו חסויים בפני הצגה  , כיסעיפים בהצעתו הוא מבקש

 .סכים לחשיפת הצעתו כולהכמ והויראכאמור . מציע שלא יציין סעיפים "מקצועי או מסחרי

ת, ורשאי יינהתהמי מודיעין ו/או הנהלתה, ועדת המכרזים של בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .20
אשר להערכתה  ,כל מסמך הליך,לא זכו ב, אשר די, להציג בפני מציעיםעהבל ןעל פי שיקול דעת

 בהוראות הדין.המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 

המציעים אשר הצעותיהם נמצאו על ידה  2יודגש כי מי מודיעין תהא רשאית לנהל התמחרות בין  .21
ביותר, יצוין כי ההצעה הכספית לא תהא בהכרח השיקול הבלעדי לקביעת ההצעה המתאימה כמתאימות 

ביותר אלא שמי מודיעין בע"מ רשאית לשקול שיקולים מקצועיים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
 וזאת בנוסף לכל זכות אחרת הנתונה לה על פי הוראות מסמכי מכרז זה ו/או על פי הוראות הדין.

 .רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לקבל אף אחת מההצעותומבלי לגרוע מהאמור, מי מודיעין בנוסף  .22

מי מודיעין אשר תהא רשאית להיעזר ביועצים ומומחים מטעמה לרבות בדיקת ההצעות תתבצע על ידי  .23
 יועץ/ת משפטי/ת ויועץ/ת ביטוח.

יהוו חלק בלתי  מכרזמסמכי הק כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הננו להבהיר מעל לכל ספ .24
 הביטוח. נפרד מפוליסות

 תוקף ההצעה: .8

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ובכפוף לכך שלא יחול  90ההצעה תהיה בתוקף במשך 
  .שינוי מהותי בסיכון עד ליום אישור הכיסוי הביטוחי על ידי החברה המבטחת

 .מכרזהים את כל מסמכי להכיר ולהבין על בורי ,על המציע ללמוד
המציע מצהיר, כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי הביטוחים הנדרשים, לרבות כל הפרטים ו/או  .9

הנתונים, הדרושים לצורך חישובם של סכומי הביטוח, ולא תוכרנה טענות ו/או תביעות אשר 
 תנומקנה באי הכרת תנאי הביטוחים ו/או הוראות מכרז זה.

ון לערוך סקר סיכונים ו/או סקר ציוד, בנוסף לאינפורמציה שהועברה, יוכל מציע אשר מוצא לנכ .10
 לערוך זאת בתאום מראש.

מוסכם בזה כי קיום אמצעי מיגון ו/או דרישות נוספות אחרות, לא יהוו תנאי לכניסת הביטוח  .11
 לתוקף ויקוימו בהסכמה שתושג בין מי מודיעין בע"מ למבטח הזוכה בפרק זמן שייקבע בהסכמה.

 שאלות הבהרה למסמכי המכרז: .12

 במשרדי התאגיד. 11:00בשעה  08/02/2018-ישיבת הבהרות תתקיים ב 12.1

מציע שיש לו שאלות או הבהרות בקשר לתנאי המכרז מוזמן להעלותן על הכתב ולהפנותן אל  12.2
 , הערות והבהרות יתקבלושאלות modiin.co.il-oferg@meiמייל , עופר גוילי סמנכ"ל הכספים

 ; 11.02.2018אוחר מיום לא יעד 

רק אם מי מודיעין תשובות לשאלות המציעים או הבהרות נוספות למסמכי ההצעה תחייבנה את  12.3
מודיעין יופצו בין כל המציעים. על תשובות ו/או הבהרות שיינתנו על ידי מי  תינתנה בכתב.

משתתפים או  בתשובה לשאלות מודיעיןהמציעים לצרף את ההבהרות שניתנו על ידי מי 
 מיוזמתה להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה;

מי מודיעין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה עד המועד האחרון להגשת הצעות לשאלות הבהרה   12.4
ו/או להודעות של המשתתפים בהליך שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת תשובות 

 ועד להגשת ההצעות.מצד מי מודיעין בע"מ לא יהווה עילה להארכת המ

 הנ"ל. התשובותוכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה, את ההודעה  12.5

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן  12.6
לעיל ולא קיבל תשובה בסעיף זה אלא אם פנה בהודעה כאמור  המכרזאו במסמכי ו/ המכרזפרטי 

 .עיללכאמור 
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או בתשובה לשאלות המשתתפים  הליתן מיוזמתכת מי מודיעין מוסמ ,מבלי לפגוע באמור לעיל 12.7
 שקיבללכל מי  הו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על יד הליךהבהרות לאמור ב

 מסמכי המכרז.את 

יס מי תשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל מי מודיעין בכתב, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכנ 12.8
 מודיעין במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בפקס' ו/או בדואר אלקטרוני לכל מי שקיבל ו/או הועברו.

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י מי מודיעין כאמור לעיל יחייבו את מי  12.9
ל מודיעין, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז וההליך והצעת המציע, והם יצורפו ע

 ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש.

ימים קודם המועד האחרון להגשת  3 -מי מודיעין תהיה רשאית לתקן את מסמכי המכרז עד ל 12.10
הצעות ובלבד שתודיע על כך לכל המציעים בכתב למספר הפקס אשר יימסר על ידם ואף לבטל 

 המכרז.
 חובות הזוכה: .13

  .תקבל יקבל על כך הודעה בכתבת שהצעתו לא מציע 13.1

וי מיידי כפי בע"מ כתב כיס "( יעביר אל מי מודיעיןהמבטחמציע שהצעתו התקבלה )להלן: " 13.2
 (שלושה) 3לא יותר מאשר  בתוךשיידרש לכך גם אם בטרם כניסת הביטוח לתוקף ובכל מקרה 

 ממועד קבלת הודעת הזכייה מאת מי מודיעין בע"מ.ימים 

מי מודיעין בע"מ את כל הביטוחים שמי מודיעין בע"מ החליטה לערוך המבטח יבצע עבור  13.3
בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה ובנספחיו, ובפרט בהתאמה למפרט המצ"ב ולהסכמות בין 

 מי מודיעין בע"מ לבין הזוכה במכרז.

)מי  בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות, הפרשנות תהיה לטובת המבוטח 13.4
 .1981 –, התשמ"א ל על פי חוק חוזה הביטוחווהכ ן בע"מ(,מודיעי

מהמועד שיוסכם  חודשים (עשר-שנים) 12לתקופה של נשוא מכרז זה תהא תקופת הביטוח  13.5
 .("תקופת הביטוח המקוריתאו " "ההסכם המקוריתתקופת )להלן: "

ח הביטוהזכות להאריך את תקופת המבטח מעניק בזה למבוטח )מי מודיעין בע"מ( את  13.6
 4 -בהמקורית, באותם תנאים שנקבעו בהליך זה וביחס לאותם ביטוחים ובאותה תמורה, 

אשר תחילתן עם תום תקופת  ,( חודשים כל אחתעשר-שנים) 12( תקופות אופציה בנות ארבע)
 ."(ת האופציהותקופ)להלן ביחד ולחוד: " הביטוח המקורית

מבוטח הראשי( להארכת תקופת , כי הזכות המוקנית למי מודיעין בע"מ )המודגש בזה 13.7
על  הודיעשמי מודיעין בע"מ הבתנאי ובהסכמה עם המבטח. חול ההתקשרות כמתואר לעיל ת

ם לפני תום מי( ישלושים) 30, אשר תימסר למבטח לכל הפחות בכתבבהודעה למבטח בכך  הרצונ
 .ןית האופציה, לפי העניואו תקופהביטוח המקורית, תקופת 

על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא  תכמוותרתיחשב מי מודיעין ור, לא התקבלה הודעה כאמ 13.8
 .תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב

 :טיפול בתביעות 13.9

בסיום כל רבעון יעביר המבטח למבוטח פירוט מלא של התביעות המשולמות והתלויות  .1
בכל הפוליסות לכל תקופות הביטוח בהם ביטח את המבוטח. הנתונים יוגשו ברשימה 

 שתכלול את כל התביעות בכל הענפים ופרטי כל תביעה.

בנוסף, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט לגבי כל ענף בנפרד בו יצוינו מספר התביעות,  .2
 15תאריכי האירועים, פירוט של התביעות המשולמות/התלויות ומהות הנזק וזאת בתוך 

 יום ממועד הבקשה. 

בע"מ לבדה על שטרי קבלה וסילוקן לצורך תשלום מוסכם בזה כי די בחתימת מי מודיעין  .3
 תביעות בגין מקרה ביטוח המבוטחים על פי הפוליסות הנכללות במפרט .

תגמולי הביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו למי מודיעין בע"מ ו/או למי שמי מודיעין  .4
וח של מי בע"מ תורה בכתב , ולעניין זה  המבטח מוותר על כל טענה של העדר זיקת ביט
 מודיעין בע"מ אם קיימת זיקת ביטוח למי מהגופים הנכללים בהגדרת המבוטח. 
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מוסכם בזה כי המבטח יטפל בתביעות שתוגשנה נגד מי מודיעין בע"מ בגין אחריותה  .5
לנזקים לגוף ו/או רכוש וכן תביעות של מי מודיעין בע"מ שתוגשנה נגד צד שלישי שגרם 

 ם סכומן נמוך מסכום ההשתתפות העצמית .לנזק למי מודיעין בע"מ, גם א

למען הסר ספק גם תביעות אשר מסולקות בסכומים מתחת להשתתפות העצמית או עד  .6
 מעל ההשתתפות העצמית לא תסולקנה קודם לאישור הנהלת מי מודיעין בע"מ. 50%

חודשיים תשלומים  )ששה( 5 -במי מודיעין בע"מ לידי המבטח על ידי  דמי הביטוח שייקבעו ישולמו .14
ללא תוספת וזאת תחילת הביטוח, מועד לאחר הקלנדארי שחודש תום השווים ורצופים, החל מ

תשלומים שווים ורצופים,  )עשרה( 10 -בתשולם התמורה או דמי אשראי, או לחלופין ו/הצמדה 
, )שלושה וחצי אחוזים( לשנה 3.5%בשיעור שלא יעלה על  דמי אשראי ובתוספתצמודי מדד כשהם 

על כנגד כתב הכיסוי אשר ייבדק  מועד תחילת הביטוחלאחר הקלנדארי שחודש תום ההחל מ וזאת
 )מי מודיעין בע"מ( לשם בחינת התאמתו להוראות מכרז זה.ידי המבוטח 

, מבין שתי האפשרויות הנ"ל ההזכות לבחור את דרך התשלום המתאימה ללמי מודיעין בע"מ תעמוד  .15
 מבטח הנבחר.וזאת בהתאם להסכמות שיושגו עם ה

 נכסים נוספים. .16

ו/או צירוף רשויות נוספות ו/או מיזוג עם  ככל שיתווספו לחברה נכסים נוספים, בשל התרחבות החברה
מודיעין בע"מ תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, תאגיד מים וביוב אחר מי 

מיות הביטוח תחושבנה בהתאם למיונים לדרוש מן המבטח לבטח את הנכסים הנוספים, במקרה כזה פר
רטה(  –הנקובים בפוליסת הביטוח בחישוב יחסי ממועד החלת השינוי ועד לתום תקופת הביטוח )פרו 

 ויחולו עליהם תנאי המכרז. 
על פי דרישת מי מודיעין בע"מ מוסכם בזה כי חלק מהרכוש ו/או החבויות המתייחסות לאתרים  .17

 ות, ללא שינוי בתנאי הביטוח הכלליים.מסוימים יבוטח בפוליסות נפרד

משתתפים בהליך להגשת הצעות לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך  .18
הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה 

ות, בין אם יגיש את ההצעה בלבד ועליו להחזירם למי מודיעין בע"מ עד המועד האחרון להגשת ההצע
ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם 

 לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחר.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת מי מודיעין בע"מ בכפוף להוראות כל דין,  .19
זה.  מסמכי הליךגם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע לליועצים המועסקים על ידה, אשר 

מכרז לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי  מי מודיעין בע"מהיועצים המועסקים על ידי 
 .זה

 .כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפךמובהר בזאת במפורש כי  .20

 

                                                                                 

 בכבוד רב                                                                                 

 טל אוחנה, מנכ"ל  
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 :תנאים כלליים לבטוח
אשר בין , 2001 –תאגיד מים וביוב, שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  .1 תיאור כללי

 :מפתח את משדרג ו מנהל, מתפעל, מחזיק, משקםהיתר מתכנן, מקים, 

 .מודיעין מכבים רעותהעיר במרחב המוניציפאלי של  מערכות ותשתיות המים והביוב  

לרבות הקמת ביוב, המים ו/או התשתיות בביצוע עבודות מבצע עבודות פיתוח ו/או  .2 
למים ולביוב, בארות מים,  מתקני שאיבהזקת ואחתחזוקת תשתיות מים וביוב, 

שוטף במתקנים  תחזוקה וטיפולכולל  ,קידוחים, מערכות ותשתיות המים ו/או הביוב
ניגרים לרבות הביוב, פינוי ביוב ושפכים המים ו/או מערכת לציבוריים הקשורים 

 .שפכים אזוריטיהור פינויים למכון 

 יים.חקלאו םכים תעשייתייצרללשתייה, כולל מים  אספקת ומכירת .3 

  .והיטלים אגרותגביית תשלומים,  .4 

 .מחזיקים, שוכרים ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,בעלים .5 

הפעילויות והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל כל תאגיד מים וביוב המבצע גם את   
ההתאגדות ו/או  תקנוןוביוב ו/או על פי  חוק תאגידי מיםעיסוק אחר המותר על פי וכן כל 

והקשור ו/או נובע מעיסוקה  מ"מי מודיעין בעתעודת הרישום ו/או רישיון ההפעלה של 
 .כאמור

 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין  שם המבוטח 

 ו/או 
אחריותה לעניין ו/או  לעניין זיקתה לרכוש המבוטח מודיעין מכבים רעותעיריית 

 למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי.

 גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה ביטוח(. ו/או 

 כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים לביטוח" שלהלן. ו/או 
 

 .7171001עין מכבים רעות , מודי14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה  כתובת ראשית 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 
 

אשר בין היתר , 2001 –תאגיד מים וביוב, שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א  תיאור העיסוק
 :מפתח את משדרג ו מנהל, מתפעל, מחזיק, משקםמתכנן, מקים, 

 1. 
מודיעין מכבים העיר במרחב המוניציפאלי של  מערכות ותשתיות המים והביוב

 .רעות

 

2. 

לרבות הקמת ביוב, המים ו/או התשתיות בביצוע עבודות מבצע עבודות פיתוח ו/או 
למים ולביוב, בארות מים,  מתקני שאיבהואחזקת תחזוקת תשתיות מים וביוב, 

שוטף  תחזוקה וטיפולכולל  ,בקידוחים, מערכות ותשתיות המים ו/או הביו
הביוב, פינוי ביוב ושפכים המים ו/או מערכת לבמתקנים ציבוריים הקשורים 

 .שפכים אזוריטיהור ניגרים לרבות פינויים למכון 

 יים.חקלאו םצרכים תעשייתייללשתייה, כולל מים  אספקת ומכירת .3 

  .והיטלים אגרותגביית תשלומים,  .4 

הפעילויות כל ע מהאמור לעיל, תאגיד מים וביוב המבצע גם את  בנוסף ומבלי לגרו 
חוק עיסוק אחר המותר על פי והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל 

ההתאגדות ו/או תעודת הרישום ו/או רישיון ההפעלה  תקנוןתאגידי מים וביוב ו/או על פי 
 .מורוהקשור ו/או נובע מעיסוקה כא מ"מי מודיעין בעשל 
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כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה ביטחונית של  המקום המבוטח
שיש למבוטח זיקה או עניין כלשהם ו/או כל מקום בו  )להלן :"תחום המדינה"( צה"ל

עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה ו/או פעילות כלשהי לרבות בכל 
עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר של זמנית  ההעולם בעת שהיי

 ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של המבוטח.

 של החברה המבטחת 2013ביט מהדורה תנאי הביטוח הינם על פי תנאי פוליסות  .1 הכיסוי הביטוחי
ומוסכמת על החברה המקובלת  הבסיס הפוליסעל  אחריות מקצועית למעט

התנאים מפרטים כפי שיוסכם עם חברת הביטוח לרבות, לובכפוף , המבטחת
בתוספת השינויים וההרחבות כמפורט הלן ועיל וללביטוח המפורטים ל כללייםה

חלק בלתי נפרד מתנאי הביטוח,  ויהוולכל פוליסה  אשר יצורפובמפרטי הביטוח 
 .או תיקון לנספח ובהתאם למוסכם אלא אם צוין במפורש נוסח פוליסה אחר

 
פי -מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט על .2

 ושגו עם חברת הבטוח.יניסוחם ובהתאם להסכמות ש

ונרשמה  01.01.2006ביום החברה החלה פעילותה בהתאם לרישיון ההפעלה שקיבלה  .1 הבהרות
 .09.12.2004מוגבל ביום  ןבעירבועל פי חוק החברות כחברה 

במשרדים בין היתר, הסדר התקין, הננו לפרט כי הנהלת החברה פועלת למען  .2 
העיר הממוקמים בכתובת הראשית, רכוש החברה מפוזר במרחב המוניציפאלי של 

 המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בשטח מקום בכל או/ו מודיעין מכבים רעות
 פי-לע המותרת מטרה לכלהראשי  המבוטח את משמשה"( המדינה תחום" :להלן)

 נלווים ושירותיםפעילויות  לרבותהראשי  המבוטח שלו/או רישיון ההפעלה  התקנון
אופי השירותים הניתנים על ידי פעילות ולבהתאם ל, כל הנ"ל ותאור סוג מכל

 המבוטח הראשי.

חברת מי השתייה המסופקים ונמכרים על ידי המבוטח הראשי, נרכשים ממקורות  .3 
מחזיקה ומפעילה בארות מהם מופקים מי  ,פלתמטמספקת, ההמים הלאומית 

 השתייה.

)ללא  משקפים את שוויו של הרכוש המוצע לביטוח, נקבעו בשקליםהביטוח סכומי  סכומי הביטוח
. המבוטח הראשיעל ידי  הינו אומדן שנערך. שוויו של הרכוש המוצע לביטוח, מ.ע.מ(

 .כינון()על בסיס ערך הערכת שווים של הנכסים המתבסס על סקר 

בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן, מוסכם כי שם המבוטח יורחב לכלול  הרחבת שם המבוטח
 : כדלקמן

 

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים במסגרת הנ"ל  .1
 או חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדיםו/ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית 

במסגרת הפעילות  ו/או שותפים ו/או כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל.
 למעשי או מחדלי המבוטח הראשי. םהמבוטחת לעניין אחריות

 
חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם בכתב הראשי ו/או גופים אשר למבוטח  .2

 בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים, בטרם קרות מקרה בטוח, כי נכסיהם
 פי פוליסה זו.-יבוטחו על

 
בגין חבות שיש להם על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו  המבוטח הראשימנהלי ועובדי  .3

 .מי מהמבוטחיםבמסגרת עבודתם עבור 

 
רשאי להוסיף מבוטחים ו/או לגרוע  היהי המבוטח הראשימוסכם בזה כי  .4

ם קרות מקרה ע על כך למבטח בכתב בטרימהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהוד
 .ובכפוף לאישור המבטח ביטוח

 
של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת המבטח תהא תמיד  ומוסכם בזה כי זכות .5

קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה, אלא אם התחייב המבוטח הראשי 
 אחרת בחוזה עמו והביא את תוכנו למבטח, בכתב.

 
הפוליסות בתום לב על ידי מי מיחידי המבוטח, מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי  .6

 למעט, לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח
 מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה. כלפי
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 .מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון .7 

 
שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח 

 שנערכו על ידם ו/או על ידי אחרים.

 

היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל, מבוטח בפוליסה 
מעל הביטוחים יחולו , לפי העניין, הביטוח ימפרטספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים ב

 המבוטח הראשישלום תגמולי הביטוח על פי פוליסות על פי אותן פוליסות ספציפיות. ת
מוצו  , כאמור,יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות

 במלואן.

ויתור על זכות 
 התחלוף

המבטח מוותר על זכות שיבוב )תחלוף( במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי ו/או 
וזאת ביחס לגופים הכלולים  המבוטח ם ו/או לעובדישיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיי

 בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :

וכל הפועלים מטעמו הראשי חברי מועצת הדירקטוריון, מנהלי, עובדי המבוטח  .1 
 .וברשותו

ו/או  הראשי , חברות בנות, חברות קשורות של המבוטחו/או בעלים חברת אם .2 
 .שלמבוטח יש עניין בהן

 ., לרבות ומבלי למעט, עובדים וחברי הנהלההראשי ל אדם בשרותו של המבוטחכ .3 

שאילה ניהול, תחזוקה, שכירות, חכירה, בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח ב .4 
ובתנאי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב על ויתור על זכות השיבוב טרם  וברשות

 קרות מקרה הביטוח.

בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי תנאי  וטח הראשיהמבגופים הנמצאים עם  .5 
למעט בפוליסות חבות המוצר לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב.  ההתקשרות

 ועל זכותבכתב, ויתר  שהמבוטח הראשילרבות גופים או יחידים , ואחריות מקצועית
  .וחלפני קרות מקרה הביט)תחלוף( לתבוע מהם פיצוי 

הפוליסות על ידי איזו מבתום לב של תנאי כלשהו מתנאי  מוסכם בזה כי אי קיום .6 
אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח, לא יפגע בזכויותיהם 

למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על לקבלת שיפוי,  של המבוטחים האחרים
 .ביצוע ההפרה

לא יחול לטובת )שיבוב(,  בדבר הוויתור על זכות התחלוףמוסכם כי האמור לעיל  .7 
 .אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של  .1 תנאים מיוחדים
המבוטח. בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור 

 לאותו מקרה.בפוליסות, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס 

למרות האמור בנוסחי הפוליסות והשינויים המצורפים במפרטים שלהלן, הרי שבכל  .2 
נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים על פני אלה הרשומים בפוליסות, יחולו 

 הוראות החוק ביחס לאותם נושאים.

מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים, תקפים לגבי כל הפעילויות  .3 
תנאים " זה במסמך לעיל "העיסוקבסעיף "תיאור כמתואר  העיסוקים של המבוטחו

 ."כלליים לביטוח

תנאים מסמך מסמכי הפוליסות השונות, למען הסר ספק, היה וישנה סתירה בין  .4 
כלליים לביטוח, מפרט הפוליסות שנערכו על ידי היועץ, לבין מעטפת הפוליסות ודפי 

המיטיב עם  , יפורש הכיסוי בהתאם לנוסחברת הביטוחהרשימה המונפקים על ידי ח
התניות שהוספו ע"י חב' הביטוח בדפי הרשימה או בכל ו/או  המבוטח. חריגים

אלא אם הוסכמו מראש ובכתב עם המבוטח. לאחר  –מסמך אחר, בטלים ומבוטלים 
 .קבלת הסכמה כאמור יתוקנו מפרטי היועץ בהתאם

 גילוי ושינוי מהותי

 

ם מצהירים כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים, לרבות המבטחי .1
הנתונים שנמסרו להם על ידי המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על עצמם, 
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לאמור  בכפוף), והם מוותרים על כל טענה שיכולה הייתה להיות להם בקשר לכך
 ( .2013מהדורה בנוסח ביט 

סיס סקר נכסים שנערך ע"י החברה בעת העברתם סכומי הביטוח נקבעו על ב .2 
 מהעירייה לבעלות החברה )בערכי הכינון(.

מוסכם על המבטח כי אי גילוי שנעשה בתום לב, לא יפגע בזכויותיו של המבוטח או  .3 
 על פי תנאי פוליסות הביטוח.לקבלת שיפוי ו/או פיצוי מי מהם 

 וליסות מבוטל ובמקומו ירשם :סעיף "שינוי בעניין מהותי" בכל אחת מהפ .4 

המבוטח יודיע בכתב במשך תקופת הביטוח על שינוי בעניין מהותי, תוך  4.1  
 .זמן סביר מיום שנודע לו על כך

עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה למבוטח בכתב לפני מועד  4.2  
 .היכנס הביטוח לתוקף ושהוצגה כשאלה מהותית

טח תשובות מלאות וכנות ו/או לא גילה למבטח עניין מהותי, לא ענה המבו 4.3  
יהיה המבטח רשאי לבטל הפוליסה ו/או להקטין את היקף חבותו על פי 

 .הוראות החוק

לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך הפוליסה הינו  מבוטח ראשיידיעת ה 4.4  
מבוטח לאחר קבלת המידע אצל האחראי על הביטוח ו/או מנהלים אצל ה

 .ראשי

 .בתום לב תיאור לא נכון 4.5  

מי מוסכם על המבטח כי אי גילוי שנעשה בתום לב לא יפגע בזכויותיו של  4.6  
 .לפי פוליסות הביטוחלקבלת שיפוי  יםהמבוטחמ

מובהר כי לגבי עדכונים שיבוצעו במהלך תקופת הביטוח לבקשת המבוטח כגון  .5 
גריעת מבנים מבוטחים לרבות שינוי שם המבוטח  עדכון סכומי בטוח, תוספת ו/או

ינו במפורש במפרטי הביטוח  המתייחסים לכל יחולו תוספות אלה גם אם לא צו
 .הפוליסות

משינויים או  ומוסכם בזה כי תנאי הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות לא יושפע .6 
תיקונים  תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש או ע"י שינויים במבנה, תוספות,מ

, זמן סבירתוך בהודעה על השינויים תינתן לחברה התנאי שבבבניינים, בציוד, 
 .מקבל על עצמו לשלם פרמיה נוספת, במידה ומגיעה כזוהראשי והמבוטח 

אי קיום בתום לב של תנאי כלשהו הפרה בתום לב ו/או מוסכם ומוצהר בזה כי  .7 
מבוטחים בפוליסות, הנכללים בשם הפוליסות על ידי אחד מהגופים האיזו ממתנאי 

על הפוליסות. לקבלת שיפוי בזכויותיהם של המבוטחים האחרים  תפגעהמבוטח, לא 
למעט מזכותו של מי מיחידי המבוטח הנוספים אשר יוכח כי הייתה לו ידיעה על 

 אותה ההפרה.

פי  - לקבלת שיפוי על יםהמבוטח ם שללמען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכות רישוי
ו/או העדר היתר מנהלי פוליסות הבטוח, לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי 

למעט , כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור בפעילות המבוטחמנהלי 
במקרה בו העדר הרישוי ו/או ההיתר הינו הסיבה הקרובה לנזק ויש בו כדי להשפיע על 

  .תגמולי הביטוח

 .ה כי תנאי מיגון לא יהוו תנאי מקדים ו/או מהותי לכיסוי הביטוחימוסכם בז הבהרה

 מלחמה וטרור

 

זה רק אם נתקבל אישור משטרת ישראל או משרד  סייגהמבטח יוכל להסתמך על 
הביטחון אשר קובע כי מקרה הביטוח נגרם במישרין על ידי אחד או יותר מהמקרים 

 .המפורטים בסייג
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 :"סעיף כיסוי סיכונים או סעיפים על בסיס "נזק ראשון ן"סעיף "נזק ראשו
אם נערך לגבי הרכוש המבוטח או חלק ממנו, בטוח על בסיס "נזק ראשון" יפצה המבטח 
את המבוטח במלוא האובדן או הנזק לרכוש, בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה, וזאת עד 

נקוב במפרט הפוליסה.  לסכום הבטוח בגין הסיכון או הסעיף על בסיס "נזק ראשון" ה
לא יהיה תקף בכל  -מוסכם ומוצהר בזה כי לסעיף בטוח חסר המופיע בתנאי הפוליסה 

 מקום בו יצוין במפורש כי הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "נזק ראשון".
 .אין בסעיפים אלה כדי להגדיל את אחריות החברה מעל לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה

בהתאם  מכסה, בין היתר, אובדן שכר דירה הרכושמוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת ביטוח  סעיף אובדן שכר דירה
מסכום  10%, הוצאות תפעול והוצאות העברה בשיעור של עד לסכומים הנקובים בפוליסה

חודשים. למען הסר ספק, הכיסוי הביטוחי  12ביטוח הרכוש שניזוק למשך תקופה של עד 
ת המבוטח והן לגבי רכוש שהינו באחריות המבוטח יחול הן לגבי רכוש שהינו בבעלו

לרבות ובלתי מוגבל בגין מבנים שהמבוטח התחייב לבטח את אובדן שכר הדירה לטובת 
משכיר הנכס. מוסכם בזה סכומי הביטוח המצוינים ברשימה לפוליסה, כוללים, בין היתר 

א יעלה על סכום את הרכוש האמור. למען הסר ספק, מוסכם כי השיפוי על פי הרחב זה ל
 ההוצאות ההכרחיות ששילם המבוטח בפועל.

 השתתפות עצמית

 

ההשתתפות העצמית )למעט בסיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע(, תחושב בסכומים  .1
בהתאם למוסכם קבועים ולא על בסיס שיעור מגובה הנזק ו/או מסכומי הביטוח. 

 .בין המבטח למבוטח

 :השתתפות עצמית אחת .2 
יוגשו על ידי המבוטח, מספר תביעות על פי אותה פוליסה לקבלת תגמולי במקרה ו

ביטוח בשל אירוע אחד או סיבה מקורית אחת יחשב המקרה כאירוע אחד והמבוטח 
  ישלם השתתפות עצמית רק פעם אחת לפי הסכום הגבוה ביותר.

 סעיף ביטול הפוליסות

 

שהיא לפני תום תקופת  רשאי לבטל את פוליסות הביטוח בכל עתהראשי המבוטח 
הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תימסר למבטח לפני התאריך בו יתבטל 

במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח לתקופה שלפני ביטול  הביטוח. 
ולא תהיה לו דרישה ו/או תביעה ו/או טענה אחרת רטה(,  -הביטוח, לפי חישוב יחסי )פרו 

  המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסות.כלשהי כלפי 
יום  )שישים( 60רטה יבוצע אך ורק אם הביטול הינו עד  –ביטול פרו מוסכם בזה כי 

 .ממועד תחילת הביטוח

 אישור המבטח

 

לכל ביטוח הנערך ע"י  קודמותהינן ראשוניות והמבטח מאשר כי הפוליסות המפורטות, 
ייב על כך בכתב או בעל פה, במפורש או עבור צד שלישי כלשהו, ובתנאי שהמבוטח התח

 . מקרה הביטוחאו מכללא לפני קרות 

 מוסכם בזה על המבטח כי הודעה על מקרה ביטוח תועבר אליו ו/או אל נציגו בכתב. הודעת נזק

מוסכם כי בקרות מקרה בטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו אשר ייבחר מתוך רשימת  מינוי שמאים
 .ראשיהמבוטח ידי המבטח וה-ותף עלהשמאים המוסכמת שנקבעה במש

 אשר יישלח למבטח. דו"ח סופיהעתק  מבוטח ראשימוסכם כי השמאי ימציא ל

מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים, תקפים לגבי כל הפעילויות והעיסוקים של  הסכמת המבטח
ור וכן . לרבות תהליכים ושירותים נלווים מכל סוג ותיאשהובאו לידיעת המבטח המבוטח

 כל עיסוק אחר המותר על פי התקנון של המבוטחים והקשור ו/או נובע מעיסוקם כאמור.

המבוטח הראשי יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים, הן בקשר לתנאי  ניהול משא ומתן
הביטוח והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין 

מסמכי ביטוח אחרים, כדי לחייב איזה מהמבוטחים. תשלומים בגין ופטור מאחריות או 
תביעות, אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים, ישולמו למבוטח הראשי בלבד או 

 .בהתאם להנחיותיו בכתב
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 (.2013מהדורה לנוסח ההרחבה בביט  בכפוף) הגנה משפטית

מלאה וייעוץ משפטי להגנה בפני הגנה משפטית הראשי המבטח יעמיד לעובדי המבוטח  
הליכים או חקירות העשויות להתפתח לתביעות פליליות שתוגשנה נגדם בקשר עם 
אירועים העלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית כנגד המבוטח והמכוסה בפוליסת צד 
שלישי ו/או חבות מעבידים ו/או אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ובתנאי כי גבול 

למקרה ובמצטבר  ש"ח 250,000המבטח להרחבה זו לא יעלה על סך של האחריות של 
 לתקופת הביטוח.

 .הוצאות לתיקונים דחופים בביטוחי הרכוש הוצאות מיוחדות
רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה הראשי מוסכם בזה כי המבוטח 

לשמאי או למבטח מוקדמת של שמאי, אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק 
למקרה  ש"ח 50,000ולשמור על החלקים שהוחלפו. הרחבה זו מוגבלת לנזקים עד לסך 

 ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 תשלום דמי הבטוח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבעו בין המבטח למבוטח. תשלום דמי הביטוח

ו/או עבורה  החברהעל ידי נים ו/או השירותים הניתכל הפעילות ו/או העבודות המבוצעות  אישורי רשויות
ויבוצעו על פי כל החוקים, התקנות  יםו/או מבוצע ותבכל שטח מדינת ישראל, מבוצע

 .השונות ובפעילויותי מבוטח הראשיהוהכללים המחייבים את 

הקיימים בדוק את תאימות אמצעי המיגון מוסכם בזה כי המבטח רשאי ל .1 אמצעי מיגון
מוסכם בזה כי תנאי המיגון לא אישור המעיד על כך. לדרישותיו וימציא למבוטח 

 .יהוו תנאי לכיסוי

 .יקפיד על תקינות אמצעי המיגון והפעלתם בהתאם למוסכםהראשי המבוטח  .2 

, ביצוע המלצות הסוקרים יתואמו על חשבונה לחברה המבטחת הזכות לבצע סקרים .3 
 .המבוטח הראשיויוסכמו עם 

, התייחסות הסוקר למגונים והמלצותיו, יועברו לבחינת העתק מסקר הסיכונים .4 
 .המבוטח הראשי, לצורך תיאום והסכמות עם המבטח

 : בכל אחת מהפוליסות יבוטל ובמקומו ירשם "הודעות"
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו 

ימנה לשם כך. הודעה של המבוטח או מי ש המבוטח הראשימנכ"ל אל כשהיא ממוענת 
 .של המבטח או המוטב למבטח תינתן למען משרדו הראשי

אלו יחולו מעבר לכיסויים הקיימים בכל מקום אחר בפוליסות, ואין בהם לצמצם כלליים למען הסר ספק, תנאים 
 .כיסוי כלשהו הקיים במקום אחר

ים לביטוחי רכוש וחבויות, הרשימות והמפרטים למען הסר ספק, היה וישנה סתירה בין מסמך התנאים הכללי
יפורש הכיסוי בהתאם לנוסחי  –של היועץ, לבין דפי הרשימה המונפקים ע"י חב' הביטוח או כל מסמך אחר 

המיטיב עם המבוטח. סייגים/ התניות שהוספו ע"י חב' הביטוח בדפי הרשימה או בכל מסמך אחר, בטלים 
בכתב עם המבוטח. לאחר קבלת הסכמה כאמור יתוקנו מפרטי היועץ אלא אם הוסכמו מראש ו –ומבוטלים 

 .בהתאם

 

חברת הביטוח : 
______________________________ 

 
 ____________________  שם החותם : 

 
 תאריך : ____________________

 חתימה : _____________________________

 

http://www.mei-modiin.co.il/


 
 

 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח
______________________ 

   19 

 
 בע"מ מי מודיעין

 )שקל חדש, ללא מע"מ( -גבולות אחריות והשתתפות עצמית  טבלת עזר לסכומי ביטוח,

סכומי  פרטים
 ביטוח/גבול 

 ש"ח –אחריות 

 מיון ברוטו 
% 

 פרמיה ברוטו
 ש"ח

    אש מורחב :

   18,750,000 ציוד ותכולהכללי מבנים  

    תכולה:

   500,000 ציוד משרדי 

   320,000 )כולל ציוד נייד( אלקטרוניציוד 

   250,000 כולל ציוד חירום תפעוליחסנים בממלאי 

    סעיפים על בסיס נזק ראשון

   8,000,000 תשתית, צנרת מים וביוב

 נתון אינפורמטיבי לידיעה בלבד. 81,100,000 תשתית, צנרת מים וביוב סה"כ

   1,000,000 (כולל צמודי מבנה)פריצה 

   100,000 ממשרדי החברה פשוטהגניבה 

   200,000 רכוש במעבר

   500,000 רכוש מחוץ לחצרים

   500,000 רכוש בפיקוח

   500,000 שחזור מסמכים

   2,000,000 מהנזק עד 10% פינוי הריסות הוצאות 

   1,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

   500,000 לאחר נזק זמניותהוצאות 
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 סעיפים על בסיס נזק ראשון
)המשך מעמ' 

 קודם(

 רוטומיון ב
% 

 פרמיה ברוטו
 ש"ח

   250,000 תפעול מוגדלותהוצאות 

   250,000 הוצאות הכנת תביעה

  לעובד 1,500 חפצי עובדים לקוחות מוגבל לסך של

   40,000 חפצי עובדים לקוחות מוגבל לסה"כ

   1,000,000 רכוש בהקמה ובהריסה

   500,000 מומחים מהנדסים ויועצים בעקבות נזקשכר 

   200,000 וטטות מדפים ומכלי אחסוןהתמ

   2,000,000 ו/או שקיעת קרקעהתמוטטות 

   2,000,000 ו/או קריסת מבניםהתמוטטות 

   1,000,000 פיקוד ובקרה ומערכות לוחות חשמל

   200,000 קווי תמסורת וחלוקה

   250,000 עד לסךוחומרי כיבוי אובדן גז קירור 

  לא כולל צנרת מים וביוב 1,000,000 עד לסך (DIC)הרחבת כה"ס 

   400,000 מהנזק עד 10%שיפורים על פי דרישת רשויות 

   בתוקף סיכוני רעידת אדמה

   בתוקף נזקי טבע

 כולל צנרת על בסיס נזק ראשון 27,820,000 סכום ביטוח כללי

 הערכה. ₪. 12,000,000 (אש מורחב) למקום מקסימום
 

    צד שלישי

 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח : אחריותגבולות ה

    20,000,000 גבול האחריות לאירוע ובמצטבר לתקופה

   500,000 הרחבת לשון הרע

   200,000 הרחבה בגין מעצר שווא

   כלול נזקי צנרת

   כלול זיהום תאונתי ובלתי צפוי

   1,000,000 הרחבת נזקי גוף בצמ"ה
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    מעבידים

 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח : האחריות גבולות

    20,000,000 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

   1,000,000 הגנה בהליכים פליליים

   4,000,000 שכר שנתי משוער

   35 מספר העובדים
 

    כספים

    200,000 כספים בכספת ובהעברה

   40,000 כספים בקופות )כלול בסכום הכללי(

   25,000 כספות
 

    נאמנות

    400,000 גבול האחריות

   01.09.2007 תקופה רטרואקטיבית

   25,000 כספות
 

    ציוד אלקטרוני

    282,000 ציוד נייח

   40,000 ציוד נישא נייד

   44,000 שחזור נתונים ותוכנה

   50,000 הוצאות תפעול נוספות
 

  עם חבות המוצרמשותף  אחריות מקצועית

 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח : גבולות האחריות

    4,000,000 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

   כלול זיהום תאונתי, מקרי, פתאומי ובלתי צפוי

   300,000 הרחבת הכיסוי לאובדן מסמכים

   250,000 הגנת הפרטיות

   250,000 אי יושר של עובדים

  משותף עם אחריות מקצועית בות המוצרח
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 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח : גבולות האחריות

    4,000,000 לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

   01.09.2007 תאריך למפרע

   55,000,000 מחזור מכירות

 
 סיכומי פרמיות :

 
 הערות סה"כ בשקלים סיכום פרמיה

   אש מורחב

   אש מורחב נטוה פרמי

   צד שלישי

   צד שלישי נטופרמיה 

   מעבידים

   מעבידים נטופרמיה 

   כספים

   פרמיה נטו כספים

   נאמנות עובדים

   פרמיה נטו נאמנות עובדים

   ציוד אלקטרוני

   ציוד אלקטרוני –פרמיה נטו כוללת 

   חבות המוצר

   פרמיה נטו חבות המוצר

   ועיתאחריות מקצ

   פרמיה נטו אחריות מקצועית

   נטו סה"כ פרמיה 

   דמים

   הנחה מיוחדת

   סה"כ פרמיה לתשלום במזומן 
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 בש"ח()נתוני השתתפות עצמית 
 

 

 פירוט ההשתתפות העצמית סוג הביטוח

סכום או שעור  
 מגובה הנזק

 סימוםקמ מינימום

    אש מורחב

    כל נזק רכוש אחר

    תשתיות

    פריצה או שוד

או משוד גניבה פשוטה 
המבוטח ממשרדי 

 הראשי

   

    פרעות ומהומות

    סיכוני רעידת אדמה

    נזקי טבע

    צד שלישי

    כל נזק 

    תשתיות

    מעבידים

    תאונה

    מחלה מקצועית

    כספים

    נאמנות עובדים

    ציוד אלקטרוני

    

    

    רחבות המוצ

    אחריות מקצועית
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 אש מורחב
 (2013)מהדורה ביט  

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין שם המבוטח 

 לעניין זיקתה לרכוש המבוטח. מודיעין מכבים רעותעיריית  ו/או 

 גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה ביטוח(. ו/או 

 כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים לביטוח" שלהלן. ו/או 
 

 .7171001, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה  כתובת ראשית 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28/02/2019 ועד ליום 01/03/2018 חל מיוםה תקופת הביטוח 
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל "העיסוקתיאור בסעיף "כמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה ביטחונית של  אזורי הפעילות 
מבוטח זיקה או עניין כלשהם ו/או כל מקום בו "תחום המדינה"( שיש ל )להלן: צה"ל

עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה ו/או פעילות כלשהי לרבות 
בעת שהייה  פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל

 , כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של המבוטח.זמנית

על תנאיה  2013פוליסת "אש מורחב" מהדורת ביט הפוליסה כפופה לתנאי  .1 הביטוחיתנאי הכיסוי 
וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" לעיל 

 "(.מפרט הביטוחוכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה )להלן : "

 
פי מפרט הביטוח מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעי .2

 פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.-על

 או/ו בחזקתו או/ו בניהולו או/ו המבוטח בבעלות בהיותם להלן כמתואר נכסים עבור אור הרכוש המבוטחית
 שלמבוטח או/ו בשכירות או/ו במשותף או/ו באחזקתו או/ו באחריותו או/ו בפיקדונו
 מודיעין מכבים רעותהעיר של  המוניציפאלי במרחב יםהנמצא כלפיהם זיקההראשי 
 והשטחים ישראל מדינת בשטח מקום בכל או/ו ("המבוטחים החצרים")להלן: 

 מטרה לכלהראשי  המבוטח את ומשמשים"( המדינה תחום" להלן) המוחזקים
 ושירותיםפעילויות  לרבות המבוטח שלו/או רישיון ההפעלה  התקנון פי-על המותרת

 , כל הנ"ל בהתאם ולרבות המתואר לעיל ולהלן :ותאור סוג מכל נלווים
 

 

 :נכסים דלא ניידא  א.
הבניינים והמבנים מכל סוג או תיאור שהוא, בבעלות ו/או בשימוש ו/או 
בשכירות ו/או בהחזקת המבוטח לרבות שיפורים והשקעות להכשרת האתרים, 

בארות,  או אגירה, , בריכות איגוםכולל בין היתר, תחנות שאיבה, בריכות
מוגבל עד מגדלים, בנינים ו/או מבנים ו/או מתקנים ו/או אתרים בעת הקמה 

ו/או בבניה ו/או בשיפוץ ו/או בעת ביצוע שינויים, כולל ש"ח  2,000,000לסך של 
ביתן שמירה ומגרש המשמש לשעת חירום וחניה לרכבי אך לא מוגבל, סככות, 

ים, שנאים, עמודי חשמל, גדרות ושערים, צריפים, מבנים ארעיהמבוטח הראשי, 
 אגירה.איגום או תחנות שאיבה, מגדלי מים ובריכות 

 .מוצהר ומוסכם בזה כי ערך הקרקע מוצא במפורש מבטוח זה

 

  : תשתיות ב.
על , תת קרקעייםשהינם תשתיות, צנרת מים וביוב, קווי סניקה ומתקנים 

 8,000,000: סך שלמוגבל ל סרבסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לתנאי ביטוח ח
ערך הרכוש .)בהתאם לסכום שיוסכם בין המבוטח הראשי למבטח(  ש"ח

 הנכלל בסעיף זה אינו כלול בסכומי הביטוח הנכללים בסעיף א' לעיל.
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 : הבהרה -נזקי מים וצנרת  ב.

 על פי תנאי הפוליסה. מכוסים –נזקי צנרת במשרדי המבוטח  .1

מעל  בהימצאהמים או ביוב  הולכת ות צנרתלתשתינזקים מוסכם בזה כי  .2
 בפגיעה חיצונית םשמקור יםתאונתי יםנזקיכוסו רק  –הקרקע ומתחתיה 

         .פתאומית ובלתי צפויה

 אירועים חיצונייםכ ייחשבוסערה וסופה נזקי רעידת אדמה או סיכוני  .3
 מכוסים.

עיות הפוליסה אינה מכסה נזק לתשתיות צנרת הולכת מים וביוב תת קרק .4
כתוצאה  וו/או הוצאות להחלפת חלקי צנרת )שאינו רכוש צד שלישי( שנפגע

מהתבקעות הצנרת כאשר גורם הנזק אינו כתוצאה מפגיעה חיצונית 
 .פתאומית ובלתי צפויה

 

  :ציוד תפעולי  ג.

" המבוטחים חצרים"ב הימצאו בעת בפעילותו המבוטח את המשמש הציוד כל
 .לעיל, חהמבוט הרכוש בתיאור כמוגדר

 

  :תכולה ד.
כל התכולה לרבות נכסים אחרים שלא נכללו בסעיף א' או ב' או ג' לעיל ומבלי 

 לגרוע מכלליות האמור, כולל בין היתר אך לא מוגבל ל:
 כללית תכולה, ריהוט, אינסטלציה מערכות, צנרת, מדפים, משרדי ציוד, מלאי

 וכל, ארכיבים, מלהחש וחברת בזק, הרשויות של רכוש מחשבים, ,ומכשור
 .וכל ציוד אחר מכל סוג שהוא הקשור בעסקיו של המבוטח אחרת תכולה

   נכסים דלא ניידא א. סכומי הביטוח

  ש"ח 18,750,000 לרבות שיפורים כולל  מבנים  

תשתית, צנרת מים וביוב  ב. 
 )כולל קווי תמסורת וחלוקה(

 ע.ב "נזק ראשון". ש"ח 8,000,000

  ש"ח 500,000 משרדיד ציותכולה  ג. 

  ש"ח 320,000 אלקטרוניציוד תכולה  ד. 

 כולל ציוד חירום תפעולי. 250,000 מלאי במחסנים תכולה ה. 

 למעט טרור. בתוקף נזקי פרעות ומהומות .ח 

  בתוקף סיכוני רעידת אדמה .ט 

  בתוקף נזקי טבע .י 

 ל בסיס נ.ר.ת עוכולל תשתי ש"ח 27,820,000   סכום הביטוח הכללי

 .הערכה ש"ח 12,000,000   מקסימום למקום
 

כל הנ"ל רכושם של המבוטחים, וגם או מוחזק על ידם בפיקדון וגם או בשותפות עם  כללי:
אחרים, וגם או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם מכוח דין, הסכם או כל סיבה 

טחים בפוליסה זו, בעת אחרת, וגם או מעוניינים בו במקרה של אובדן או נזק המבו
הימצאו בתחום חצרי המבוטח ובכל מקום אחר בתחום מדינת ישראל והשטחים 

 .המוחזקים

מוצהר בזה ומוסכם כי אחריותו של המבטח בגין מקרה בטוח אחד הנגרם באתר אחד   :הגבלה לאתר
המפורט )כאמור בסעיף השתתפות עצמית לעניין רעידת אדמה( לא תעלה על הסך 

 פי פוליסה זאת.–כוש המבוטח על לרלעיל 

 בהתאם למפורט בס"ק ב' "תשתיות", לעיל.הכיסוי הביטוחי  .1תשתית, צנרת ומתקנים 
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 תת קרקעיים

, אינו כלול בסכומי ש"ח 81,100,000 על סך יצוין כי השווי הכולל של התשתית .2 
 נזק הראשון.על בסיס הסכום ההביטוח, למעט 

יטוחי מורחב בין היתר לכלול אובדן או נזק לבריכות אגירה. סכום הכיסוי הב  בריכות אגירה
 .הביטוח הכללי למבנים, כולל בין היתר את בריכות האגירה

פי פוליסה זו כולל שיפורים במושכר, -מוצהר במפורש ומוסכם כי הכסוי על .1 הרחבות מיוחדות
או  השקעות להכשרת האתרים לצורכי המבוטח וכן נכסים בבעלות המבוטח

 . .שיש למבוטח זיקה כלשהי בגינם, בכל תחום מדינת ישראל

כן מוצהר ומוסכם כי הבטוח לגבי נכסי דלא ניידא שאינם בבעלות המבוטח  .2 
מכוסים על פי סכום הביטוח המופיע ברשימת הפוליסה של המבוטח. קביעת 

 סכומי הביטוח הינה באחריות המבוטח.

 הרחבת שם המבוטח
ם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן, מוסכם כי שם המבוטח יורחב בנוסף לאמור בש

 : לכלול כדלקמן

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים במסגרת הנ"ל  .1 
ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים 

במסגרת הפעילות  של הנ"לו/או שותפים ו/או כל הפועלים בשמם ומטעמם 
  אחריות למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי. המבוטחת לעניין

ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם בכתב בינם  .2 
לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים, בטרם קרות מקרה בטוח, כי נכסיהם 

 פי פוליסה זו.-יבוטחו על

רשאי להוסיף מבוטחים ו/או לגרוע  יהיה וטח הראשימבמוסכם בזה כי ה .3 
מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה למבטח בכתב בטרם קרות 

 ובכפוף לקבלת אישור המבטח בכתב. מקרה ביטוח

של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת המבטח תהא  ומוסכם בזה כי זכות .4 
פטי כזה, אלא אם התחייב המבוטח תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף מש

 הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את תוכנו למבטח, בכתב.

בתום לב על ידי מי מיחידי  המוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליס .5 
המבוטח, לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי 

 .על ביצוע ההפרהמי מיחידי המבוטח אשר ידע  כלפילמעט  מהמבטח.

אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד מיחידי המבוטח שהפר  .6 
האמור לעיל לא יחול ובתנאי ש .שלא בתום לב, תנאי מתנאי הפוליסה כאמור

 .לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

כל הנ"ל בכפוף לזיקתם הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות  
 ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי המבוטח הראשי ו/או על ידי אחרים.

היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל, מבוטח בפוליסה 
זה, לפי העניין, מעל הביטוחים  מפרט ביטוחספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים ב

על פי פוליסות המבוטח  על פי אותן פוליסות ספציפיות. תשלום תגמולי הביטוח
הראשי יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות 

 מוצו במלואן.

המבטח מוותר על זכות שיבוב )תחלוף( במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי ו/או  ויתור על זכות התחלוף
גופים הכלולים שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים וזאת ביחס ל

 בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :

חברי מועצת הדירקטוריון, מנהלי, עובדי המבוטח הראשי וכל הפועלים מטעמו  .1 
 וברשותו.

ו/או  הראשי , חברות בנות, חברות קשורות של המבוטחו/או בעלים חברת אם .2 
 .שלמבוטח יש עניין בהן
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 .בלי למעט, עובדים וחברי הנהלהכל אדם בשרותו של המבוטח, לרבות ומ .3 

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול, תחזוקה, שכירות, חכירה,  .4 
ובתנאי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב על ויתור על זכות  שאילה וברשות

 .השיבוב טרם קרות מקרה הביטוח

אי בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי תנ המבוטח הראשיגופים הנמצאים עם  .5 
לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב. לרבות עימם  המקובלים ההתקשרות

או  לתבוע מהם פיצוי בכתב וויתר על זכות שהמבוטח הראשיגופים או יחידים 
 .לפני קרות מקרה הביטוחבמפורש או מכללא  בעל פה,

 .מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון .6 

נוסח ביט הכיסוי הביטוחי הינו על פי תנאי פוליסה לביטוח סיכוני "אש מורחב"  ים מבוטחים :סיכונ
בנוסף ומבלי בכפוף להגדרת הסיכונים ולהגבלות לחבות המבטח ו 2013מהדורה 

יכלול מקרה הבטוח, בין היתר אך לא מוגבל, לגרוע, מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי 
עשן, ברק, תסיסה עצמית, התפוצצות, רעידת אדמה,  אובדן או נזק הנגרם עקב:  אש,

ידי כלי טיס, נזקי נוזלים -(, פגיעה עלImpactסערה, סופה, שיטפון, פגיעה תאונתית  )
, )על בסיס נזק ראשון( והתבקעות, שביתות, פרעות ונזק בזדון, פריצה ושוד

אגרי לרבות ממבנים מאסיביים, תאונתית פתאומית ובלתי צפויה של טות התמוט
מים עקב הסיכונים המפורטים בפוליסה וההרחבות הנכללות במפרט הביטוח, אך 
למעט מבנים בהקמה ולמעט אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מבלאי, חלודה או קורוזיה 
לצנרת תת קרקעית )שאינם כתוצאה מפגיעה חיצונית(. המונח מבנים מאסיביים 

לוקים ו/או בטון ו/או פלדה. הכיסוי לפי לצורך סיכון זה הינו מבנה שקירותיו בנויים ב
סעיף זה כפוף לכך כי לא נעשה שימוש בשיטת פאל קל וכן כי ההתמוטטות הינה 

  .תאונתית, מקרית ופתאומית

 .2013לפרק "תנאי הפוליסה" ביט  5בהתאם לאמור בסעיף  תגמולי הביטוח:

 מוצהר ומוסכם בזה כי:

פי פוליסה זו כולל שיפורים במושכר, -למוצהר במפורש ומוסכם כי הכסוי ע .1 
השקעות להכשרת האתרים לצורכי המבוטח וכן נכסים בבעלות המבוטח או 
שיש למבוטח זיקה כלשהי בגינם, בכל תחום מדינת ישראל ובנאי שנכללו 

 בסכומי הביטוח.

"נכסים שאינם כלולים בביטוח",  –.ג. לפרק "סייגים לחבות המבטח" 2סעיף  .2 
 מקומו יאמר:מבוטל וב

ומנופים". "למעט מלגזות  "ג. כלי רכב פרט לציוד שינוע נייד, מכשירי הרמה 
". הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו הינו על בסיס ערך D.I.C –סיכון התנגשות ו 

מוסכם כי סעיף זה לא יחול על תשתיות  שיפוי ובתנאי שנכללו בסכומי הביטוח.
  .וצנרת תת קרקעיים

 יחולו תנאי ביט בלבד. –( 2ר בסעיף לעיל )לגבי האמו  

 -.ד. לפרק "סייגים לחבות המבטח" 2המילה "צמחיה" המופיעה בסעיף  .3 
"נכסים שאינם כלולים בביטוח", מבוטלת. ""למעט במקרה של נזק שמקורו 

 בנזקי טבע".

.א, לפרק "סייגים לחבות המבטח" )קווי תמסורת 7בנוסף לאמור בסעיף  .4 
מוסכם בזה כי אובדן או נזק שנגרמו לפריטים המפורטים בו מכוסים  וחלוקה(

 ובלבד שנכללו בסכומי הביטוח. .ש"ח 200,000עד לסך על "בסיס נזק ראשון" 

. לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" מתווספת המילה "מיכלים" 2לסעיף ב. .5 
 אחרי המילה "דוודים".

. לפרק 1ת בשורה השלישית של סעיף ד.אחרי המילים "ו/או ניקוז" המופיעו .6 
)נזקי נוזלים והתבקעות(, מתווספת המילה  –"סיכונים נוספים מבוטחים" 

 "משאבות".
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סעיף ח' "פריצה, שוד" לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" יבוטל ובמקומו  .7 
 ייאמר :

בהם נמצא ו/או החצרים המבנים פירושה: גניבת רכוש מתוך  "פריצה" 7.1  
כוש המבוטח, כולל גניבת חלקים מהמבנה או רכוש אחר המחובר הר

ובין אם  אליו דרך קבע בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ
מתקני מיזוג אויר או מתקנים ו/או  רגנראטו)לרבות  בתוך החצרים

ו/או אחרים המותקנים מחוץ למבנים( בתנאי כי החדירה לתוך המבנים 
שו ע"י שימוש באלימות ובכוח ונשארו סימנים או הגניבה נע החצרים

המעידים על שימוש בכוח או באלימות בחדירה או ביציאה או במהלך 
)לרבות מפתחות אלקטרונים ו/או הגניבה, או ע"י שימוש במפתחות 

או ו/שהושגו, הועתקו, הותאמו   מערכת אזעקה ו /או הפעלה( קוד
האחראי או המוסמך  שהשימוש בהם נעשה שלא כדין, או נגנבו מבית

להחזקתם או ממשרדם, או שהושגו ע"י מרמה, זיוף, אלימות, איום או 
)מוסכם בזה כי במקרה של אירוע שמקורו  בדרך בלתי חוקית אחרת

 .בגניבה של המפתחות, כאמור, נטל ההוכחה הינו על המבוטח(

 פירושו: חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים ו/או גניבת רכוש "שוד" 7.2  
 .מתוכם, שנעשו ע"י שימוש באלימות או איום באלימות כלפי אדם

מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב )לרבות הנזק הפיזי  7.3  
למבנה או לחצרים כתוצאה מהכניסה או היציאה או הגניבה האלימה(, 
שנגרם במהלך פריצה או שוד או כל ניסיון לכך, ייחשב כנזק בזדון 

 .יסה זולעניין פול

מוסכם בזה כי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא  7.4  
הרכוש מוקף בגדר  המצאבחצר, סככה או מחסן פתוח, ובלבד שמקום 

עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול בקיום שומר ליד השער, אך 
"שוד" כהגדרתם בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך כדי "פריצה" או 

עד לסך של  - יל. כפוף לדרישות הסוקר ובתיאום עם המבוטחלע
 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪  500,000

"למען הסר ספק אם בעת פריצה יוסר המנעול או המנעולים ולא  7.5  
 פי פוליסה זאת".-יימצאו לאחר מכן, ייחשב המקרה כפריצה על

ות גניבת יחידת מבנה מוסכם כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכס 7.6  
שלמה על תכולתה וצמודותיה בין אם הייתה מוקפת בגדר ובין אם 

 .לאו

יחידת מבנה לעניין הרחבה זו, לרבות מכולה ו/או מבנה יחיד ו/או 
יחידת ו/או )ובלבד שהינו מקובע ומחובר בחיבור מאסיבי( גנראטור 

 ליהןמבנה הניתנות להרכבה בשטח שאין להם יסודות בעומק הקרקע א
מחוברת יחידת המבנה חיבור של קבע. הרחבת הכיסוי ליחידת מבנה 
שלמה כפופה לכך כי הפריצה בוצעה באלימות ובכוח ונשארו סימנים 

 .המעידים על הפריצה

למקרה  ש"ח 1,000,000פי סעיף זה מוגבלת לסך -אחריותו של המבטח על  
 .חסר, על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח ולתקופה

 )שביתות ופרעות(: 1סעיף ט. .8 

, שורה שניה, לאחר "פעולה מכוונת של פועל" יתווספו המילים פיסקה שניה 
 :"ו/או עובד ו/או מועסק".

"( לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" מתווספות שקיעת קרקעלסעיף י. )" .9 
ים המילים "לרבות התמוטטות תאונתית מקרית ובלתי צפויה מראש של מבנ

שאינם נובעים מסיכון המכוסה הבנויים בלוקים ובטון או בניה מסיבית אחרת, 
 . למקרה ולתקופה ש"ח 2,000,000מוגבל לכדי  באופן אחר על פי הפוליסה"

"( פרק "סיכונים נוספים מבוטחים" לאחר המילים שקיעת קרקעלסעיף י. )" .10 
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 .של הקרקע""ו/או סחף של קרקע", יתווספו המילים "ו/או זעזוע 

 .אדמה ורעידת רעש לנזקי הכוונה אין ספק הסר למען  

 :בוטחים" מתווספים הסעיפים כדלקמןלפרק "סיכונים נוספים מ .11 

 שבר זכוכית יג'  
שבר תאונתי של זכוכית לרבות זכוכית אומנותית מכל סיבה שלא 
נכללה בסיכונים המבוטחים האחרים שבפוליסה ושלא הוצאו במפורש 

לל כיסוי על פי הסייגים לחבות המבטח ובכפוף לנוסח המופיע מכ
למקרה, על בסיס "נזק  ש"ח 100,000במפרט הפוליסה, עד לסך של 

 ראשון".

 התמוטטות יד'  
בכפוף לסייגי הפוליסה ותנאיה מורחבת הפוליסה לכסות קריסה ו/או 

שלא עקב הסיכונים האחרים התמוטטות פתאומית ובלתי צפויה, 
 , של מבנים מסיביים ו/או ציוד מקובע :ים בפוליסההמפורט

המונח "מבנה מסיבי" לצורך סיכון זה הינו מבנה שקירותיו  (1)   
למעט מבנים בנויים בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או פלדה )

( או קל -בהקמה ובמפורש לא כולל מבנים שנבנו בשיטת פל 
 קל. –תוך שימוש בחומרי פל 

ש"ח  2,000,000המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום של אחריות  (2)   
 ק ראשון".זלמקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח על בסיס "נ

)נזק בזדון( יש להדגיש במפורש כי הסייגים המפורטים   2סעיף ט'  7עמוד  .12 
 בסעיף זה לא יחולו על פרעות, שביתות ונזק בזדון לרכוש שלא נגנב.

בות" )רכוש בהקמה ובהריסה( מבוטל ובמקומו יאמר . לפרק "הרח1סעיף ג. .13 
 כלהלן:

פי הרחבה זו לא יחול על אותם סכומים שבגינם זכאי -"הכסוי הניתן על
ידי -פי פוליסה/ות לבטוח עבודות קבלניות הנערכת/ות על-המבוטח לשיפוי על

המבוטח או לטובתו ופוליסה זו לא תחשב כבטוח משותף לפוליסה/ות לבטוח 
 בלניות כאמור".עבודות ק

למקרה ש"ח  1,000,000מוגבלת לסכום של (  1זה )ג.אחריות המבטח לפי סעיף 
 .ק ראשון"זובסה"כ לתקופת הביטוח על בסיס "נ

ש"ח" המופיעות בסעיף יא. )"חפצים אישיים של עובדים  1,200המילים "סך  .14 
ש"ח   1,500סך מבוטלות ובמקומן יאמר " –ו/או אורחים"( לפרק "הרחבות" 

 לאירוע". ש"ח 40,000לאדם ולא יותר מסך של 
 סעיף זה אינו כפוף להשתתפות עצמית.

המילים "מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה" המופיעות בשורה השלישית של סעיף  .15 
 .מבוטלות -יג'. )הוצאות פנוי הריסות( לפרק "הרחבות" 

 ק מקסימום מערך הנז 10% גבול האחריות להוצאות פינוי הריסות הינו
 על בסיס נזק ראשון. ,למקרה ש"ח 2,000,000

לפרק "הרחבות" וכן לסעיף יד. )הוצאות מיוחדות לאחר נזק( לפרק "הרחבות"  .16 
 , כדלקמן:6יתווסף ס"ק 

"למניעת כל ספק, מוסכם במפורש כי פוליסה זו מכסה כל אבדן או נזק תוצאתי 
דן גז, חומרי כיבוי וכו' כתוצאה ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח, לרבות אוב

מפעולת מנגנוני אזעקה, מערכות גלאים וכיבוי אש, מכל סיבה וסוג שהוא 
 )למעט פגם במערכות עצמן(.

למקרה ובמצטבר  ש"ח 250,000אחריות המבטח לסעיף זה לא תעלה על סך של 
בהרחבות ולא  –סכום זה כלול בסעיף "הוצאות מיוחדות"  – לתקופת הביטוח

 .ף לובנוס
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הפסקה האחרונה של סעיף יד'. )"הוצאות מיוחדות לאחר נזק"( לפרק  .17 
   "הרחבות", תבוטל ובמקומה יאמר:

פי סעיף זה עקב מקרה בטוח אחד לא -"ובתנאי כי סה"כ אחריות המבטח על
 .וסה"כ לתקופת הביטוח ש"ח 1,000,000תעלה 

 ת" מבוטל ובמקומו יאמר:סעיף טו. )הוצאות שחזור מסמכים( לפרק "הרחבו .18 
"הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות שחזור של מסמכים, כתבי יד, תכניות 
שרטוטים, תרשימים, נתוני ותוכנות ענ"א )בין על גבי אמצעי אגירה 

גבי כל אמצעי אחר(, סרטים מגנטיים, דיסקים, פנקסי -אלקטרוניים ובין על
 עקב סיכון מבוטח.חשבונות, דפוסים וספרי עסק, שניזוקו או אבדו 

כמו כן, מוסכם כי היה ועקב החלפת הפריט המהווה ציוד אלקטרוני בפריט 
קרוב ככל האפשר, נגרם שנוי בלתי נמנע בחומרה המחייב התאמת התוכנה או 
החלפתה, ישפה המבטח את המבוטח בגין אותן הוצאות סבירות הנחוצות לשם 

 "ח.ש 500,000התאמת התוכנה או החלפתה. עד לסך של 

למען הסר ספק כלשהו, מוסכם במפורש ומוצהר כי המבטח לא תהייה אחראי 
 בשום מקרה לערך האינפורמטיבי של הפריטים הנ"ל".

 .נזק ללוחות חשמל -סעיף ל' להרחבות הפוליסה  .19 
 לוחות פיקוד ובקרה"שנאים ו/או להגדרה יתווסף "ו/או 

 ".ש"ח 1,000,000, יבוטל ובמקומו יאמר "ש"ח 200,000הסכום 

   

 מוצהר ומוסכם בזה כי: לפרק "הרחבות" מתווספים הסעיפים כדלקמן :

 :רכוש/ נכסים שכורים/ חכורים הנכללים בסכום הביטוח .1 
מוסכם בזה כי הרכוש המבוטח כולל גם נכסים המושכרים/חכורים למבוטח 

 )ובלבד שנכללו בסכומי הביטוח( שבגינו יחולו התנאים הבאים.

 רכוש שכור שבגינו התחייב המשכיר לערוך בטוח : א.  

הכיסוי עפ"י פוליסה זו יחול מעבר לתגמולי הבטוח שישולמו  .1   
למשכיר ו/או עפ"י בטוח שנערך ע"י המשכיר לטובת המבוטח 

 או בו ויתר המבטח על זכות תחלוף כלפי המבוטח.

ת מוסכם בזה במפורש כי האמור לעיל אינו חל על תוספו .2   
ידי המבוטח שבגינם ישופה המבוטח -ושיפורים שהושקעו על

ללא קשר לבטוח הנערך בידי המשכיר. במידה ובוטחו 
 בפוליסה זו.

 רכוש שכור שבגינו התחייב השוכר לערוך בטוח : ב.  

שם המבוטח לעניין הנכס השכור כאמור יורחב לכלול את  (1)   
 המשכיר לעניין זיקתו ברכוש המבוטח.

מוסכם בזה במפורש כי בנוסף לאמור לעיל, ישפה המבטח את  (2)   
פי דין כלפי המשכיר בגין אובדן או -המבוטח בגין אחריותו על

 פי פוליסה זו.-נזק למושכר עקב מקרה בטוח המבוטח על

פי סעיף זה, אזי יישא -מוסכם בזה כי היה ותוגש תביעה על (3)   
בו נופל סכום המבוטח בהשתתפות עצמית בגובה הסכום ש

פי בטוח המשכיר מסכום ההשתתפות -השפוי ששולם על
 .העצמית הנקוב ברשימה

 "תיאור לא נכוןיט' "סעיף לפרק ההרחבות, יתווסף  ג.  
הבטוח לפי פוליסה זאת לא יושפע משינויים או תיאור לא מדויק של 
הרכוש המבוטח ומטרת השימוש בו או משינויים או תוספות או 

נים, בציוד ובמערכת המכונות, בתנאי שלא השתנו מהות תיקונים במב

http://www.mei-modiin.co.il/


 
 

 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח
______________________ 

   32 

 ואופי העסק המבוטח כולו.
במקרה של שינויים מהותיים בסיכון, יודיע המבוטח עליהם למבטח 

 תוך תקופת זמן סבירה.

 .2013מקדמות וסילוק תביעה על פי תנאי הפוליסה ביט  .2 

 הרחבות וכיסויים על בסיס "נזק ראשון". .3 
נאי הפוליסה וסייגיה, מוסכם כי הפוליסה כפופה להגבלות לחבות בכפוף לת

המבטח עקב מקרה בטוח אחד באתר אחד ולתקופת הביטוח, המפורטות להלן, 
כאשר גבולות האחריות הנם על בסיס נזק ראשון שאינם כפופים לתנאי "בטוח 
חסר", כאשר לעניין הרחבת הוצאות נוספות לאחר נזק, גבולות האחריות 

רטים להלן חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה המפו
 לפוליסה.

בגין מקרה בטוח עקב הסיכון של פריצה ושוד לא תעלה על סך  .3.1  
 .למקרה ולתקופה " ש"ח 1,000,000

 .לעיל 15כמפורט בסעיף  – הוצאות פינוי הריסות .3.2  
סכום שאינו עולה אחריות המבטח בגין הוצאות פנוי הריסות מוגבלת ל

ולא ככתוב בסעיף יג. )"הוצאות פנוי הריסות"(  ש"ח 2,000,000 על 
 לפרק "הרחבות".

אחריות המבטח בגין  ,לאחר נזקו/או זמניות הוצאות מיוחדות  .3.3  
, )כמפורט ש"ח 500,000 לאחר מקרה ביטוח על סך אלוהוצאות 

 לעיל(. 17בסעיף 

 250,000ת הכנת תביעה לא תעלה על סך אחריות המבטח בגין הוצאו .3.4  
. מוסכם בזה כי הרחבה זו אינה כוללת הוצאות הכנת תביעה ש"ח

 משפטית כנגד המבוטח.

, לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה 3.5בנוסף ומבלי לגרוע מסעיף  .3.5  
מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים ומומחים אחרים 

ח בהכנת תביעתו ו/או העורכים, מכינים המסייעים בידי המבוט
ומגישים הנתונים לביסוס תביעה על פי פוליסה זו, על בסיס נזק ראשון 

לעיל  3.5שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. וזאת עד לסך הנקוב בסעיף 
 ובתנאי שאין המדובר בתביעות כנגד המבטח.

 :רכוש בפיקוח .3.6  
 .ש"ח 500,000עלה על סך אחריות המבטח בגין רכוש בפיקוח לא ת 

רכוש מחוץ לחצרים, אחריות המבטח בגין רכוש מחוץ לחצרים לא  .3.7  
 .ש"ח 500,000תעלה על סך 

לא תעלה על שיחזור מסמכים שחזור מסמכים, אחריות המבטח בגין  .3.8  
 לעיל. 17כמפורט בסעיף  ש"ח 500,000סך 

אחריות המבטח בגין שכר בעקבות נזק, , הנדסיםשכר אדריכלים ומ .3.9  
 500,000סך  לא תעלה עלמגובה הנזק ו 10% הנדסים בסךאדריכלים ומ

 .ולתקופת הביטוח לאירוע ש"ח

 יועצים טרחת ומומחים, אחריות המבטח בגין שכר טרחת יועציםשכר  3.10  
 .ולתקופת הביטוח לאירוע ש"ח 500,000סך  ומומחים לא תעלה על

 כדי ביצוע פריצה ו/או שוד גניבה שלא תוך  .3.11  

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש משרדי מתוך 
משרדי המבוטחים על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן 

כספים מכל סוג, ניירות ערך חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט : 
 ותכשיטים. גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד

 כזה.
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אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום שלא יעלה על 
 .ש"ח לאירוע על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת הביטוח 400,000

מובהר בזאת כי בקשר עם האמור לעיל לגבי גניבה פשוטה, אחריות 
המבטח בגין נזק הינה לציוד משרדי בלבד במשרדי המבוטח. הכיסוי 

 .ידי עובד ו/או בשיתוף עובדאינו חל על גניבה על 

 .ש"ח 250,000 אחריות המבטח בגין אובדן גז קירור לא תעלה על סך .3.12  

 ובקרה פיקוד ו/או מערכות אחריות המבטח בגין נזק ללוחות חשמל .3.13  
 .לעיל 19כאמור בסעיף  ש"ח 1,000,000לא תעלה על סך  ו/או שנאים

 ( :2013נאי ביט ת( )בכפוף ל.CD.Iהרחבת כל הסיכונים ) .4 

 .ש"ח 1,000,000    -בטוח הסכום  .4.1  

כמצוין בסעיף ההשתתפות  –ההשתתפות העצמית במקרה נזק  .4.2  
 אש" לעיל.-העצמית לנזק "רכוש

לשם הסרת ספק הרחבה זו לא תחול על תשתיות תת קרקעיות של 
 צנרת מים ו/או ביוב. 

 ק ההרחבות מתווספים הסעיפים כדלקמן :מוצהר ומוסכם בזה כי לפר .5 

 .רישוי לו'  
למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכות המבוטח לקבלת שיפוי 

, לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או פוליסה זאתפי -על
העדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור 

הינו ו/או ההיתר הרישוי במקרה בו העדר  , למעטהמבוטחבפעילות 
 .הסיבה הקרובה לנזק

 .(2013רכוש במעבר  )על פי תנאי ביט  לז'  
 ש"ח 200,000אחריות המבטח בגין הרחבה זאת לא תעלה על סך    

להובלה ובסה"כ לתקופת הביטוח, על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף 
 לתנאי בטוח חסר.

 יס "נזק ראשון"סעיף כיסוי סיכונים או סעיפים על בס לח'  
אם נערך לגבי הרכוש המבוטח או חלק ממנו, בטוח על בסיס "נזק 
ראשון" יפצה המבטח את המבוטח במלוא האובדן או הנזק לרכוש, 
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה, וזאת עד לסכום הבטוח בגין הסיכון או 

 הסעיף על בסיס "נזק ראשון" הנקוב במפרט הפוליסה.
ל"תנאי הפוליסה" )בטוח חסר(  13י לעניין סעיף מותנה ומוסכם בזה כ

 .לא תהיה בתוקף לעניין הרחבה זו ראשונההפיסקה ה -

בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, מוסכם כי הפוליסה כפופה להגבלות לחבות  .6 
, המפורטות להלן, למקרה ולתקופה באתר אחד המבטח עקב מקרה בטוח אחד
אינם כפופים לתנאי בטוח ונזק ראשון ס על בסיכאשר גבולות האחריות הנם 

חסר, כמפורט ברשימת "כיסויים והרחבות על בסיס נזק ראשון לעיל, כאשר 
גבולות האחריות המפורטים ברשימה הנ"ל חלים לעניין הרחבה ו' והרחבה 

 הנקובים ברשימה. ההשתתפות העצמיתיד')תוספת לרכוש( מעבר לסכומי 

 שינויים הבאים :בפרק תנאי הפוליסה יחולו ה .7 

לפרק "תנאי הפוליסה" )"תחולת החוק"( לאחר המילים  1בסעיף  7.1  
 תת לעניין למעט"בפוליסה זו" יתווספו המילים "לטובת המבוטח", 

 . חוזה והארכת ביטוח

לפרק "תנאי הפוליסה" )"בטוח כפל"( אחרי המילים "להודיע  3בסעיף  7.2  
רה השנייה של סעיף זה על כך למבטח בכתב", המופיעות בשו

 מתווספות המילים "לאחר קרות אובדן או נזק".
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.א. )תשלומים דמי בטוח ודמים אחרים( לפרק "תנאי 5בסעיף  7.3  
יום או  30ימים" מבוטלות ובמקומן יאמר:  " 28הפוליסה" המילים "

 .ב.5כל תקופה אחרת שעליה יוסכם" בהתאם ישונה סעיף 

בלבד לפרק "תנאי הפוליסה", )"זכות הקיזוז"(  6ף בניגוד לאמור בסעי 7.4  
 .המילים "במקרה של נזק כללי" המופיעות בסוף הסעיף, יבוטלו

ב' לפרק "תנאי הפוליסה" במקום המילים "...הנהוגים אצלו  7בסעיף  7.5  
כמו כן המילים ")דהיינו  לתקופה קצרה" יירשם "...לתקופה יחסית".

 10%ל חודש או חלק ממנו ועוד מהפרמיה השנתית עבור כ 10%
 יבוטלו.(, גלובאלי

ב' לפרק תנאי הפוליסה )"שינוי בעניין מהותי"(, תתווספנה  18בסעיף  7.6  
 המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר".

 :(סעיף ג' )רכוש בהקמה ובהריסה .8 

 :מוצהר ומוסכם בזה כי
סים לפעילות המבוטח לעניין עבודות פיתוח, שיפוץ, השלמה והתאמת נכ

ועבודות אחרות המבוצעות על ידי המבוטח ו/או עבורו, תהיה פוליסה זו פוליסה 
שיורית ו/או עודפת לכל כיסוי אחר שנערך על ידי המבוטחים בכפוף לתנאי, 

 סייגי והרחבות הפוליסה.
 לעבודה.  ש"ח 000,0001,זו לא יעלה על סך שווי העבודות הנכללות בהרחבה 

 וי שמאים:מינ .9 

מוסכם כי בקרות מקרה בטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו אשר ייבחר מתוך 
ידי המבטח והמבוטח. -רשימת השמאים המוסכמת שנקבעה במשותף על

אשר יישלח למבטח )בענפי  סופיהשמאי ימציא למבוטח העתק מכל דו"ח 
 הרכוש בלבד(.

 :2013בכפוף לנוסח ביט  – גילוי ושינוי מהותי .10 

חים מצהירים כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים, לרבות המבט
הנתונים שנמסרו להם על ידי המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על 

בכפוף  עצמם, והם מוותרים על כל טענה שיכולה הייתה להיות להם בקשר לכך
 .לכך שיבוצע סקר וכן סעיף זה אינו מתייחס לסכומי הביטוח.

מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים, תקפים לגבי כל הפעילויות  .11 
כמפורט וכפי שהוגדרו בפרקים "תיאור העיסוק"  .והעיסוקים של המבוטח

 .ו"תנאים כללים לביטוח" לעיל

 :ניהול משא ומתן .12 

)המבוטח בע"מ  תאגיד אזורי למים וביוב מי מודיעיןחברת המבוטח הראשי 
רשאית לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים, הן בקשר לתנאי תהייה הראשי( 

הביטוח והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי 
סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים בנזקים עצמאיים, כדי לחייב 
איזה מהמבוטחים. תשלומים בגין תביעות, ישולמו למבוטח הראשי בלבד או 

 הנחיותיו בכתב.בהתאם ל

 :ידי המבטחים-בטול הפוליסות על .13 

 בהתאם למפורט במסמך "תנאים כלליים לביטוח".
בנוסף לאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי בניגוד לאמור בפוליסות הביטוח, 

יום מהמועד  60ביטול פוליסות הביטוח ע"י המבטחים ייכנס לתוקף רק לאחר 
 תב.שהמבטח הודיע על כך למבוטח בכ

 קיומם אי או הפוליסה מתנאי תנאי של לב בתום הפרה כי ומוסכם בזה מוצהר .14 
 המבוטח יחידי שאר של מזכותם יגרע לא בתום לב המבוטח מיחידי מי ידי-על
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למעט מזכותו של מי מיחידי המבוטח אשר , זאת פוליסה פי-על פיצוי לקבלת
 .ידע על ביצוע ההפרה

 :רמיות()הפ הביטוח דמיתשלום  .15 

 תשלום פרמיות הבטוח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבעו בין המבטח למבוטח
 .הראשי

אש / מי מודיעיןמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של  הרחבה מיוחדת
)להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם או  01.03.18מורחב/

וליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט סתירה בין האמור בפ
 . הבטוח כאמור

 
************************************************************************** 

 01.03.18אש מורחב/ / מי מודיעין
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אחריות כלפי צד שלישי  
 (2013)מהדורה ביט 

 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין שם המבוטח 

 ו/או 
לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  מודיעין מכבים רעותעיריית 

 המבוטח הראשי.

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 ביטוח(.

 ו/או 
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים 

 לביטוח" שלהלן.
 

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28/02/2019 ועד ליום 01/03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  תיאור העיסוק 

ל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה כ המקום המבוטח
שיש למבוטח זיקה או עניין  )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
עובדים ו/או זמנית של  הו/או פעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהיי

ם של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של נציגי
 המבוטח.

על  2013פוליסת "צד שלישי" מהדורת ביט הפוליסה כפופה לתנאי  .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש 

מפרט ך זה )להלן : "וכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמוחבויות" לעיל 
 "(.הביטוח

 
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט  .2

 פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.-הביטוח על
 

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ש"ח 20,000,000 גבולות האחריות

 הרחבות : 

 תי צפוי.כולל זיהום תאונתי, פתאומי ובל 

 ש"ח למקרה ולתקופה 500,000 לשון הרע 

 ח למקרה ולתקופה"ש 200,000 מעצר שווא 

 ש"ח למקרה ולתקופה. 400,000 הוצאות הגנה בהליכים  פלילים 

 ש"ח למקרה ולתקופה. 1,000,000 הרחבת נזקי גוף בצמ"ה 

 

 פיצויים שבגינם זכאי המבוטח לשיפוי. .1 : כיסויים והרחבות
לגרוע מהגדרת מקרה הביטוח והסייגים לחבות המבטח, למען הסר מבלי 

ספק מוסכם בזאת כי הפיצויים שבגינם זכאי המבוטח לשיפוי כאמור 
במבוא לפוליסה, כוללים כל סכום שהמבוטח יחויב לשלם לצד שלישי 
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בתור פיצויים בעקבות מקרה הביטוח, לרבות כל הפסד שנגרם עקב 
לישי לשם מניעת מקרה הביטוח ו/או פעולות שננקטו על ידי צד ש

למקרה ולתקופת  ש"ח 250,000מוגבל לגבול אחריות בסך  צמצומו
 .הביטוח

 הרחבה לנזקי גוף עקב השימוש בציוד מכאני הנדסי : .2 

מוצהר ומוסכם בזה כי בניגוד לאמור בסייגים לפוליסה, הכיסוי  2.1  
ותו של המבוטח הביטוחי על פי פוליסה זו מורחב לכסות גם את חב

בגין נזק גוף אשר נגרם לצד שלישי, הנובע משימוש בציוד מכאני 
הנדסי שהינו גם כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, ואשר 

 אין חובה לבטחו על פי כל דין )להלן "צמ"ה(.

 הוראה זו מתייחסת לגבי צמ"ה הרשום על שם המבוטח בלבד. 2.2  

למקרה  ₪ 1,000,000מוגבל עד לסך של גבול האחריות להרחבה זו  2.3  
 .כלל בגבולות האחריות של הפוליסה ולא בנוסף אליהםנ ולתקופה

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות בין היתר את אחריותו  .3 
השילוחית של המבוטח בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף 

הפועל מטעמו או עבורו, בין אם בתחום מדינת משפטי המייצגו או 
 ישראל ובין אם מחוצה לה, בכפוף לדין ושיפוט מדינת ישראל.

כולל הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה בנוסף ולרבות האמור לעיל  .4 
ובגבולות האחריות של הפוליסה, הרחבה למקרים אשר לא יוכרו 

ובמידה ולא חלים בין  יידי המוסד לביטוח לאומ-כתאונת עבודה על
 .התובע למבוטח יחסי עובד מעביד

 : פוליסת הביטוח כוללת הרחבה כדלקמן .5 
"רכבים ורכוש שאינם בבעלות המבוטח, החונים באתרי המבוטח, יחשבו 
כרכוש צד שלישי, למעט נזק שיגרם כתוצאה משימוש בכלי הרכב על ידי 

ים או המכוסים על ידי המבוטח" ולמעט אירועים המוגדרים כתאונת דרכ
 פוליסה אחרת שנערכה בגינם.

 :הרחבת שם המבוטח .6 
, מוסכם כי שם שלהלן בפוליסה זו שלעילבנוסף לאמור בשם המבוטח 
 : המבוטח יורחב לכלול כדלקמן

 

 

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים  6.1
או חוקית לבטחם ו/חוזית במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה 

ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או כל הפועלים 
במסגרת הפעילות המבוטחת בגין מעשי  בשמם ומטעמם של הנ"ל

 ו/או מחדלי המבוטח הראשי.

 
 

ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם  6.2
רטים, בטרם קרות בכתב בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפו

 פי פוליסה זו.-מקרה בטוח, כי נכסיהם יבוטחו על

 
 

מנהלי ועובדי החברה בגין חבות שיש להם על פי דין כלפי צד  6.3
מי מהמבוטחים, למעט שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור 

 .אחריות הניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח אחריות מנהלים

 

 

רשאית להוסיף מבוטחים ו/או מוסכם בזה כי החברה תהייה  6.4
לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה 

והתקבל על כך אישור  למבטח בכתב בטרם קרות מקרה ביטוח
 .בכתב המבטח

 
 

מוסכם בזה כי זכותה של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת  6.5
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה, 

אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את  אלא
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 תוכנו למבטח, בכתב.

 

 

מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי  6.6
מיחידי המבוטח, לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל 

למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר  פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח
 הפרה.ידע על ביצוע ה

 
 

אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה מוסכם בזה כי  6.7
ליחיד מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב, תנאי מתנאי 

 .הפוליסה כאמור

  
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים 

 בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי אחרים.

 

 

ים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל, מבוטח היה מי מהגופ
בפוליסה ספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה, לפי העניין, 
יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות. תשלום תגמולי 
הביטוח על פי פוליסות המבוטח הראשי יבוצע לאחר שגבולות האחריות 

 ות הספציפיות, כאמור, מוצו במלואן.ו/או סכומי הביטוח בפוליס

המבטח מוותר על זכות שיבוב )תחלוף( במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי  ויתור על זכות התחלוף
ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים וזאת ביחס לגופים 

 הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :

מנהלי, עובדי המבוטח הראשי וכל  חברי מועצת הדירקטוריון, .1 
 .למעט קבלנים וקבלני משנה – הפועלים מטעמו וברשותו

חברת אם, חברות בנות, חברות קשורות של המבוטח הראשי ו/או  .2 
 .שלמבוטח יש עניין בהן

כל אדם בשרותו של המבוטח, לרבות ומבלי למעט, עובדים וחברי  .3 
 .הנהלה

על ידי המבוטח בניהול, תחזוקה, שכירות, בעלים של רכוש המוחזק  .4 
ובתנאי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב על  חכירה, שאילה וברשות

 ויתור על זכות השיבוב טרם קרות מקרה הביטוח.

בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי  המבוטח הראשיגופים הנמצאים עם  .5 
ים תנאי ההתקשרות לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב. לרבות גופ

לתבוע מהם פיצוי בכתב  וויתר על זכות שהמבוטח הראשיאו יחידים 
, ולמעט או בעל פה, במפורש או מכללא לפני קרות מקרה הביטוח

 . קבלנים וקבלני משנה

מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי  .6 
 מיחידי המבוטח, לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל

למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע  פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח
 על ביצוע ההפרה.

מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח  .7 
 .בזדון

ביטוח זה מכסה גם את אחריותם האישית של בעלי שליטה, חברי  .1 הרחבות מיוחדות :
העשויה לנבוע מפעילותם  מועצת המנהלים, המנהלים ועובדי המבוטח

ו/או כשירותם ככאלה במסגרת עסקי המבוטח ו/או עבור המבוטח 
למעט לפי הרשום בחריג  ,ו/או לפי הוראותיו בכל מקום בארץ ובעולם

 חריג נושא משרה. – 13

ידי -מוצהר ומוסכם בזה כי בכל מקרה שאחריות המבוטח המכוסה על .2 
המבוטח, המניות של ד בעלי פוליסה זו תהווה גם עילה לתביעה נג

מנהלים ו/או נושאי משרה של המבוטח, בגין אחריותם השילוחית 
, הפוליסה תכסה גם אחריות המבוטח הראשילמעשי ו/או מחדלי 

http://www.mei-modiin.co.il/


 
 

 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח
______________________ 

   39 

 שילוחית זו.
למניעת כל ספק, מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על חבות 

קטורים המכסה או הניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח "אחריות דיר
 ונושאי משרה".

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות בין היתר את  .3 
אחריותו של המבוטח בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף 
משפטי המייצגו או הפועל מטעמו או עבורו, בין אם בתחום מדינת 

 ישראל ובין אם מחוצה לה, בכפוף לדין ושיפוט מדינת ישראל.

 )אחריות צולבת(. משולבתבות ח .4 

מוסכם ומוצהר בזה כי היה ונכללו בשם המבוטח, כמפורט ברשימה 
ו/או במפרט לרשימה זו יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי 
על פי תנאי פוליסה זו, לגבי כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, 

הרחבותיה,  בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד, על תנאיה,
הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של 
המבוטחים האחרים ובתנאי כי החבות של מי מהמבוטחים, לא תעלה 

 על גבול האחריות הנקוב ברשימה לפוליסה זו.

מוצהר ומוסכם בזה בכל מקרה ביטוח בגינו יוגשו כנגד מי  .5 
בקשר עם אירוע אחד או מהמבוטחים על פי פוליסה זו מספר תביעות 

סיבה מקורית אחת, ייחשב המקרה כאירוע אחד והמבוטח יישא 
 .הגבוהבהשתתפות עצמית אחת על פי הסכום 

מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם  6.1 .6 
החוקית כלפי צד שלישי של מנהלי ו/או עובדי המבוטח בעת 

או מחדל שהתרחש  שירותם עבור המבוטח בגין כל מעשה
במהלך ו/או עקב ביצוע עבודתם ו/או מתן השירותים עבור 

 המבוטח.

למען הסר ספק המונח "מבוטחים" כולל את מנהלי המבוטחים,  6.2  
נושאי תפקידים בכירים, בקשר עם כל חבות הקיימת מצידם או 
כתוצאה או עקב היותם ממלאי תפקידים אלה או כאשר הם 

דים אלה. כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף פועלים במסגרת תפקי
 לפוליסה. 12לסייג 

למניעת כל ספק, מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על  6.3  
חבות המכסה או הניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח "אחריות 

 דירקטורים ונושאי משרה".

.ב' לפוליסה, )ציוד מכני הנדסי שאין 2למען הסר ספק סייג   6.4  
ובה לבטחו ו/או לא ניתן לבטחו בביטוח חובה( לא יחול על ח

כלים הנדסיים ו/או מכשירי הרמה הנמצאים בשימוש המבוטח 
והפוליסה תכסה חבות זו אלא באם קיימת חובה לבטחם על פי 

 דין.

כמו כן הסייג לא יחול לגבי ציוד נייד שאין לגביו חובת ביטוח  6.5  
ודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש ו/או שלא ניתן לבטחו על פי פק

(, למעט ציוד שנערך עבורו בפועל ביטוח חובה או 1970 –תש"ל 
 שיש חובה חוקית לבטחו.

 6.6 –ו  6.5אחריות המבטח על פי הרחבה המפורטת בסעיפים  6.6  
 לעיל, בגין תביעה או נזק כאמור לעיל, תהיה מוגבלת לסך של

 פת ביטוח שנתית.לאירוע ובמצטבר לתקו ש"ח 1,000,000

  מוצהר ומוסכם בזה כי :

למען הסר ספק, בכל מקום בו מופיעות המילים "ו/או" משמעותן  .1 
 "הכול יחד וכל אחד לחוד".
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' לפוליסה, לא יחול על כלים הנדסיים א.2למען הסר ספק סייג   2.1 .2 
 ו/או על שמו ו/או מכשירי הרמה הנמצאים בשימוש המבוטח

חבות זו אלא באם קיימת חובה לבטחם על פי  והפוליסה תכסה
 מוסכם כי האמור לעיל יחול לגבי נזקי גוף. דין.

כמו כן הסייג לא יחול לגבי ציוד נייד שאין לגביו חובת ביטוח  2.2  
ו/או שלא ניתן לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש 

חובה או (, למעט ציוד שנערך עבורו בפועל ביטוח 1970 –תש"ל 
מוסכם כי האמור לעיל יחול לגבי נזקי  שיש חובה חוקית לבטחו.

 גוף.

, בגין (3) אחריות המבטח על פי הרחבה המפורטת בסעיף זה 2.3  
 1,000,000תביעה או נזק כאמור לעיל, תהיה מוגבלת לסך של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח

תו של המבוטח בקשר עם הפוליסה מורחבת לכסות את חבו 2.4  
 .ב' לפוליסה 2פעולות, טעינה ופריקה, בכפוף לחריג 

א' "בפרק סייגים לחבות המבטח" תתווספנה המילים  3בסיפא לסייג   .3 
"סייג זה לא יחול על חבות הנובעת ממזון וממשקאות המוגשים בחצרי 
המבוטח מכל סוג ותיאור לרבות אריזותיו, וכן מתשורות ומתנות 

 נים לעובדי המבוטח נותני שירותים ואחרים.הנית

לפרק "סייגים לחבות המבטח" יתווספו לאחר המילה  4יג סיב .4 
 "בבעלותו..." המילים "...של המבוטח".

 –לפרק "סייגים לחבות המבטח" "נזק לרכוש שפועלים בו"   5סייג  .5 
 למקרה ולתקופה. ש"ח 1,000,000יבוטל עד לסך של 

 פרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף כלהלן: ל 1סעיף  .6 

"פוליסה זו מכסה את אחריות המבוטח עקב פעילותו של המבוטח ושל 
כל הבאים מטעמו מחוץ לתחום המדינה בכל מקום בעולם, בכפוף לדין 

 , ישונה בהתאם".12ושיפוט מדינת ישראל. לעניין הרחבה זו סייג 

 פת פסקה שנייה כלהלן: לפרק "הרחבות" מתווס 3לסעיף  .7 

"מבלי לגרוע מכלליות האמור הרחבה זאת כוללת עובדים זמניים, 
מתנדבים, מומחים מקומיים וזרים וכן עובדי חברות  עובדים מקריים,

להשמת כוח אדם". ככל שתביעה זו אינה מכוסה בפוליסה של חבות 
מעבידים של המבוטח ובתנאי שלא חלה חובת ניכוי תשלומים עבורם 

 מוסד לביטוח לאומי.ל

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח הנובעת  .8 
ו/או הקשורה לפעילותם של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח ו/או 

  .מטעמו

"הרחבות"  4מבלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה הראשונה לסעיף  .9 
אדם או גוף מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו תורחב לשפות כל 

משפטי שהמבוטח, לפני קרות מקרה ביטוח, התחייב בכתב לבטחו 
בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר על זכות תביעה 
כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו, וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי 
אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או 

בקשר לעיסוקו של המבוטח  ו/או לעניין נכסים השכורים  במשותף עמו
 .)למעט קבלנים ו/או קבלני משנה( על ידי ו/או מאת המבוטח

לפרק  7אחרי המילה "הרחבה" המופיעה בשורה השנייה של סעיף  .10 
"הרחבות" מתווספות המילים "הריסה, הקמה" מובהר בזה כי לעניין 

 ימיים ולא הריסת מבנים.הריסה, מוגבל להריסה של קירות פנ

ל"הרחבות",  7 –ו  6למען הסר ספק, מוסכם בזה, בהתייחס לסעיפים  .11 
היה וקיים ביטוח אחר בתוקף, שנערך על ידי המבוטח או לטובתו, על 
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פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת בסעיפים דלעיל, אזי 
בגינם זכאי המבוטח תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר לסכומים 

 1,000,000בגבול אחריות מכסימלי  לשיפוי על פי הביטוח כאמור לעיל
)למניעת ספק הרחבות אלו אינן מעניקות  למקרה ולתקופה.ש"ח 

 .כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או קבלני משנה(

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח בקשר עם פעולות,  .12 
 ב' לפוליסה. 2חריג טעינה ופריקה, בכפוף ל

להרחבות מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה  8מבלי לפגוע בכלליות סעיף  .13 
זו מכסה את חבות המבוטח בקשר לניהול אירועים הקשורים בעיסוקו, 

מובהר  ידי המבוטח ו/או מי מטעמו. –אם אירועים אלה מאורגנים על 
 כי חבותם של קבלנים ו/או קבלני משנה, אינה מכוסה.

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי פעילות המבוטח כוללת ארגון ו/או  .14 
מתן חסות לאירועים תרבותיים, חברתיים, ספורטיביים או אחרים 

וכי פוליסה זו מכסה  ואורחיוכחלק מפעילותו ו/או לשם רווחת עובדיו 
את חבות המבוטח כלפי כל המשתתפים באירועים אלה, לרבות כלפי 

גיעה לא תוכר , כמצוין לעיל, על ידי המוסד לביטוח עובדיו במידה והפ
מוסכם בזה כי פעילות אתגרית לא תכוסה  לאומי כתאונת עבודה.

 במסגרת הפוליסה, אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מהמבטח.

 לפרק "הרחבות" מתווספת הפסקה כדלקמן:   9לסעיף  .15 

ול רק מעבר תח בפרק ההרחבות 9סעיף מוצהר בזה כי הכיסוי על פי 
לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב 

לנזק  ש"ח 1,000,000בעלות המבוטח ובכל מקרה הכיסוי עד לסך של 
 ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת 
שאינם מכוסים על ידי  לכסות את אחריות המבוטח בגין נזקי גוף

 ביטוח חובה לרכב בגבול האחריות הנקוב לעיל.

 : "פגיעה אישית" לפרק "הרחבות" מתווסף כדלקמן 10לסעיף  .16 

"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר ומוסכם כי פוליסה את 
-פי "חוק לשון הרע תשכ"ה-מורחבת לכסות אחריותו של המבוטח על

הפרטיות תשמ"א" בגין או עקב מעשה או מחדל " או "חוק הגנת 1965
 ידו. -ידי המבוטח או שנתמנה על-ידי אדם המועסק על-על

וסה"כ לתקופה ₪  250,000למקרה לגבי פסקה זאת, גבול האחריות 
  ש"ח 500,000 הביטוח

 .2013בכפוף לנוסח ביט 

 לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף כלהלן: 13סעיף  .17 
.א. לפרק "סייגים לחבות המבטח" מוצהר בזה 3ד לאמור בסעיף "בניגו

ומוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריות המבוטח הנובעת 
כאשר הוגשו ככיבוד בחצרי ממזון וממשקאות מכל סוג ותאור" 

המבוטח ומטעמו, מבלי לפגוע בזכות המבטח לתביעת שיבוב )תחלוף( 
ללים ושהמבוטח הראשי לא כנגד היצרנים והמפעילים שאינם נכ

 .התחייב לכלול אותם בשם המבוטח

ומבלי לגרוע בזכות המבטח לתביעת שיבוב )תחלוף( כנגד היצרנים 
והמפעילים שאינם נכללים ושהמבוטח הראשי לא התחייב לכלול 

 אותם בשם המבוטח.
"בנוסף לאמור לעיל, למען הסר ספק ומבלי לגרוע בכלליות האמור, 

ת לכסות במפורש, אחריותו של המבוטח הנובעת פוליסה זו מורחב
ממקרה הרעלה ממזון או משקה, המוגשים במסעדות ומזנונים 

ידי קבלנים וגם או -המופעלים באתרי המבוטח בין היתר גם על
מסעדות או מזנונים עצמאיים הקשורים בקשר חוזי קבוע עם 

http://www.mei-modiin.co.il/


 
 

 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח
______________________ 

   42 

 . המבוטח"
מסעדות ו/או מוצהר ומוסכם בזה במפורש כי לגבי הקבלנים ו/או ה

המזנונים העצמאיים הקשורים בקשר חוזי עם המבוטח, המבטח 
ובתנאי שהמבוטח לא  מכסה רק את אחריותו השילוחית של המבוטח

 .ויתר על זכות התחלוף כלפיהם

 18. 
א' לפרק "סייגים לחבות  3מוסכם בזה כי חריג "חבות המוצר" חריג 

 זון ומשקה.המבטח" לא יחול על פעילות הכנה ואספקה של מ

 
19. 

 לפרק "הרחבות" מתווספת הפסקה כלהלן:  14לסעיף 

אם  –"כסוי זה מתייחס גם לפעילות הנ"ל בחו"ל, בתנאי שתביעה 
 פי דיני מדינת ישראל.-תוגש בבית משפט ישראלי ועל –תוגש 

כן, מורחבת הפוליסה לכסות אחריותו האישית של כל אדם המועסק  .20 
ה לשאת נשק במסגרת תפקידו, בגין חבות ידי המבוטח, המורש-על

הנובעת מהחזקת הנשק כאמור, בתנאי שהינו בעל רישיון להחזקת 
 הנשק כאמור".

 " : לפרק "הרחבות" מתווספים הסעיפים כדלקמן .21 

 

 

למען הסר ספק, מוסכם במפורש כי כלי רכב, תכולתם ו/או  .21.1
נמצאים משאותיהם ו/או מכולות שאינן בבעלות המבוטח, ה

בחצרי המבוטח, לא יחשבו כרכוש בהחזקת המבוטח ודינם 
 .כדין רכוש צד שלישי לעניין פוליסה זאת

 תוקף בגין כלי רכב ורכוש בשכירותהכיסוי הביטוחי לא יהיה ב
למקרה ₪  250,000מוגבל לסך  של המבוטח או בחכירתו.

 ולתקופה.

 

 

 מעצר שווא. .21.2
ת מורחבת לכסות את חבות מוצהר בזה ומוסכם כי פוליסה זא

המבוטח בגין מעצר שווא של צד שלישי כלשהו עקב חשד 
 לביצוע עבירה פלילית.

 למקרה ולתקופת הבטוח. ש"ח 200,000-גבול אחריות 

 

 

 אחריות כדייר או משכיר נכסים .21.3
למען הסר ספק, מוסכם כי פוליסה זאת מכסה אחריותו של 

גין כל החצרים או האתרים המבוטח כדייר או שוכר לגבי  או ב
ידו מאחרים וגם או כמשכיר לגבי  או -או הנכסים שנשכרו על

ידו -בגין כל החצרים או האתרים או הנכסים שהושכרו על
 לאחרים.

למען הסר ספק, מוסכם כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של 
המבוטח כמחזיק נכסי מקרקעין גם אם זכויות המקרקעין 

 אינן רשומות על שמו.

 

 

 שטחי חניה .21.4
מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זאת מורחבת לכסות במפורש 
אחריותו של המבוטח לגבי או בקשר עם כל הקשור לשטחי 
חניה שהועמדו לרשות לקוחותיו או מבקריו או אחרים בתוך 

-או סביב או ליד החצרים או האתרים השונים המוחזקים על
ב כלשהו בעת כניסתו ידי המבוטח או בקשר עם נזק לכלי רכ

 או שהייתו בשטחי החניה הנ"ל.  -או יציאתו מ -אל 
מכל סיבה שהיא ולא כולל ו/או חלקיהם לא כולל גניבת רכב 

 אירוע המוגדר כתאונת דרכים המכוסה בביטוח הרכב.

  
למען הסר ספק, מוסכם כי פוליסה זאת מורחבת לכסות  .21.5

ת ידניות עם מנוע אחריות המבוטח בגין או בקשר עם מלגזו
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פי כל דין. -עזר חשמלי או אחר ושלא חלה חבות לבטחן על
 למקרה ולתקופה. ש"ח 1,000,000 –מוגבל עד ל 

 

 

לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים, באם מתחייב הדבר  .21.6
מתוך הסכם שנערך בין המבוטח לבין מי מהם, יכלול שם 

ן אחריותם למעשה המבוטח גם " ו/או מזמיני עבודות" לעניי
 או מחדל של המבוטח.

 

 

למען הסר ספק המונח "מבוטחים" כולל את מנהלי  .21.7
המבוטחים, נושאי תפקידים בכירים, בקשר עם כל חבות 
הקיימת מצידם או כתוצאה או עקב היותם ממלאי תפקידים 
אלה או כאשר הם פועלים במסגרת תפקידים אלה. כל האמור 

 לפוליסה. 13לסייג בסעיף זה הינו בכפוף 
למניעת כל ספק, מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול 
על חבות המכסה או הניתנת לכיסוי בביטוח "אחריות 

 דירקטורים ונושאי משרה".

 

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי כל אדם אשר אינו  .21.8
המבוטח ייחשב כצד שלישי של נכלל ברשימת השכר של 

י שלא קיימת חובת תשלום דמי הביטוח בתנאהמבוטח. 
 .הלאומי בגינם

 הרחבת דינים .22 
יה, לכסות את אחריותו של סייגהפוליסה מורחבת בכפוף לתנאיה ו

פי החוקים העשויים לחול -המבוטח כאמור במבוא לפרק זה, על
 .בשליטה ביטחונית ישראלית בלבד בשטחים המוחזקים

 תתווספנה –סה", )שינוי בעניין מהותי( ב' לפרק "תנאי הפולי 7 לסעיף .23 
אם ב מכרעתהשפעה  המילים: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר

 .לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו"

המילים "... שנעשה בטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו" המופיעות  .24 
מקומן )"בטוח כפל"( לפרק "תנאי הפוליסה" מבוטלות וב 9בסעיף 

 יאמר "שנודע לו על קרות מקרה בטוח".

לפרק "תנאי הפוליסה" זכות  "(זכות הקיזוז)" 12בניגוד לאמור בסעיף  .25 
פי הסעיף האמור מוגבלת לחובות הנובעים מפוליסה זאת -עלהקיזוז 

 בלבד.

ב' בפרק "תנאי הפוליסה" )ביטול הביטוח( תתווספנה  14לסעיף  .26 
 ה לתקופת הביטוח ייערך על בסיס יחסי".המילים "חישוב הפרמי

יום ממועד  30רטה יבוצע אך ורק אם הביטול הינו עד  –ביטול פרו 
ובכפוף ליחס פרמיות )תביעות תלויות ומשולמות(  תחילת הביטוח.

 .50%שאינו עולה על 

בפרק "תנאי הביטוח" )תחולת החוק( תתווספנה לאחר  16לסעיף  .27 
המילים "...לטובת המבוטח", )למעט סעיף  המילים "בפוליסה זו.."

 הקיזוז וסעיף חידוש הפוליסה(.

לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים, באם מתחייב הדבר מתוך  .28 
הסכם שנערך בין המבוטח לבין מי מהם, יכלול שם המבוטח גם " ו/או 

 .בקשר עם מעשי ו/או מחדלי המבוטח  מזמיני עבודות"

מוסכם בזה במפורש כי הפוליסה מורחב לכסות את  למען הסר ספק .29 
אחריותו של המבוטח בקשר ו/או בגין ביצוע עבודות תיקון ו/או 
החלפת צנרת ו/או שטיפה וניקוי קווי ו/או ברכות ביוב ו/או פריצת 

 סתימות.

נזק כספי מאובדן אפשרות השימוש ברכוש צד שלישי מוסכם בזה כי  .30 
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י לרכוש המבוטח לא ייחשב כנזק כספי רוע בלתי צפוימאכתוצאה 
 טהור לעניין פוליסה זו.

 למקרה ולתקופה. ש"ח 1,000,000גבול אחריות המבטח לא יעלה על 

מוסכם ומוצהר בזה כי, הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו  .31 
החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין כל נזק הנגרם במהלך פעולת 

 ..פי הפוליסה באם הייתה חבות על שוד

 ידי המבטחים-בטול הפוליסות על .32 

בנוסף לאמור לעיל, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא 
לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו  ובלבד שהודעה על כך 

יום לפני התאריך בו )שישים(  60תשלח למבוטח בכתב, ובדואר רשום 
יה זכאי להחזר דמי הביטוח יתבטל הביטוח. במקרה כזה, המבוטח יה

, ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי
 .לעיל 27בכפוף לאמור בסעיף 

צד / מי מודיעיןמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של  הרחבה מיוחדת
הבטוח וגם או להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט  01.03.18שלישי 

סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט 
 הבטוח כאמור. כפי שהוסכם.

***************************************************************** 
 01.03.18 /צד שלישי/ מי מודיעין
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 חבות מעבידים
 (2013)מהדורה ביט 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין  שם המבוטח

 ו/או 
לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  מודיעין מכבים רעותעיריית 

 המבוטח הראשי.

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 ביטוח(.

 ו/או 
נאים כלליים כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "ת

 לביטוח" שלהלן.

 

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 

 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 

 
 ."ליים לביטוחתנאים כלבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  המקום המבוטח
שיש למבוטח זיקה או עניין  )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
עובדים ו/או זמנית של  היו/או פעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהי

נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של 
 המבוטח.

המועסקים בכל  כל עובדי המבוטח כולל עובדים תושבי השטחים המוחזקים העובדים
עבודות הקשורות בפעולות החברה, כולל מתנדבים, עובדים זמניים וארעיים, 

הוא, בכל שטח שברשותה בכל עיסוק  ה המועסקים על ידה אולרבות קבלני משנ
 דני תשלום חובת בגינם וחלה ובתנאיהמוחזקים.  מדינת ישראל ובשטחים

 . לאומי ביטוח

על  2013פוליסת "מעבידים" מהדורת ביט הפוליסה כפופה לתנאי  .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
לביטוחי רכוש תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים 

מפרט וכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה )להלן : " וחבויות" לעיל
 "(.הביטוח

 
 מפרטסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מוסכם ומוצהר בזה כי פולי .2

 פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.-על הביטוח

   

 לתובע. ש"ח 20,000,000 גבולות האחריות
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 לאירוע. ש"ח 20,000,000 

 במצטבר לתקופת הביטוח. ש"ח 20,000,000 

  ש"ח 1,000,000 הגנה בהליכים פליליים

   35 מספר עובדים

 שכר שנתי משוער
4,000,000 

 

  

 
 

  מוצהר ומוסכם בזה כי :

 :הרחבת שם המבוטח .1 
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן, מוסכם כי שם 

 : לכלול כדלקמןהמבוטח יורחב 

 

 

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף  1.1
הפועלים במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או 
חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או 

במסגרת הפעילות  כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל.
 המבוטח הראשי. או מחדליו/המבוטחת בגין מעשי 

 

 

מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או  1.2
לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה 

ובכפוף לקבלת אישור  למבטח בכתב בטרם קרות מקרה ביטוח
 .מהמבטח

 

 

של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת  ומוסכם בזה כי זכות 1.3
ודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי המבטח תהא תמיד ק

כזה, אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו 
 והביא את תוכנו למבטח, בכתב.

 

 

ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב מוסכם ומוצהר בזה כי הפר 1.4
תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח, לא מ של תנאי

קבל פיצוי ו/או שיפוי ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח ל
למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע  מהמבטח

 .ההפרה

 
 

אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד  1.5
מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב, תנאי מתנאי הפוליסה 

 .כאמור

  
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה  

 .וןהביטוח בזד

 

 

המבוטח )החברה של  את אחריותההפוליסה מורחבת לכסות  1.6
 ח אדםוכהשמה ו/או כמעביד כלפי עובדי חברות  (הראשי

לעניין קרות מקרה ביטוח אם יקבע  - ידההמועסקים על 
עובדיה. הכיסוי על פי הרחבה זו יחול ל הינם נחשביםכי מכוסה 

על ו/או נערך( )במידה וקיים מעל כל כיסוי קיים אחר שנערך 
 או לטובתו. הראשי ידי המבוטח

 
 

כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים 
ו/או  המבוטח הראשיבפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי 

 על ידי אחרים.
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היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל, 
שהביטוחים המפורטים במפרט זה, לפי מבוטח בפוליסה ספציפית, הרי 

העניין, יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות. תשלום 
יבוצע לאחר שגבולות  המבוטח הראשיתגמולי הביטוח על פי פוליסות 

האחריות ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות, כאמור, מוצו 
 במלואן.

 ויתור על זכות התחלוף .2 
תר על זכות שיבוב )תחלוף( במפורש או מכללא לאחר המבטח מוו

תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או 
לעובדים וזאת ביחס לגופים הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי 

 למעט :

  2.1 
חברי מועצת הדירקטוריון, מנהלי, עובדי המבוטח הראשי וכל 

 הפועלים מטעמו וברשותו.

  
רת אם, חברות בנות, חברות קשורות של המבוטח הראשי חב 2.2

 .ו/או שלמבוטח יש עניין בהן

  
כל אדם בשרותו של המבוטח, לרבות ומבלי למעט, עובדים  2.3

 .וחברי הנהלה

  
בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול, תחזוקה,  2.4

 .שכירות, חכירה, שאילה וברשות

 

 

החברה בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי גופים הנמצאים עם  2.5
תנאי ההתקשרות לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב. 
לרבות גופים או יחידים שהחברה ויתרה על זכותה לתבוע מהם 
פיצוי בכתב או בעל פה, במפורש או מכללא לפני קרות מקרה 

 .הביטוח

 

 

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לבמוסכם ומוצהר בזה כי הפר 2.6
תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח, לא מ של תנאי

ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי 
למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע  מהמבטח

 .ההפרה

  
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה  2.7

 .הביטוח בזדון

  : מוצהר ומוסכם בזה כי

 לפרק "הגדרות למטרת פוליסה זו" תתוסף הגדרה כדלקמן : .1 
ו/או חברי הדירקטוריון של  עובדי המבוטח, ו/או מנהליו –"מבוטח 

המבוטח ו/או כל אדם המועסק על ידי המבוטח לרבות ומבלי לגרוע 
 מכלליות האמור עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשרותו של המבוטח , 

ובמידה ואינו  אישית הנובעת מביצוע תפקידם" אם תחול עליהם חבות
 .ניתן לכיסוי תחת הפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

פוליסת הביטוח מכסה את חבותו של המבוטח כלפי כל העובדים  .2 
המועסקים על ידו, לרבות עובדים ארעיים, זמניים ומזדמנים אשר מי 

ילויות מכל סוג שהוא מיחידי המבוטח משלם את שכרם, ובגין כל הפע
 הקשורות באחריות המבוטחים כלפי העובדים הנ"ל.

מוסכם בזה כי הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה  .3 
 מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה.

הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ  .4 
 כני בקשר עם חקירת תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.משפטי וט
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פוליסת הביטוח כוללת כיסוי לחבות המבוטח כלפי העובדים  .5 
המועסקים על ידו בביצוע עבודות שיפוץ, התאמה ובניה באתרי 
המבוטח ובתנאי שלא בוטחו בנפרד בביטוח ספציפי אחר ובתנאי 

 ."ח לאתרש 1,000,000אינו עולה על שהיקף העבודות 

פוליסה זאת מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין או לגבי או  .6 
בקשר עם קורסים, השתלמויות, תרגול או מטווחי ירי במטווחים בכל 

ידי שלטונות הביטחון והמופעלים -תחום מדינת ישראל המורשים על
בהתאם לתקנות או במסגרת משטרת ישראל, של עובדי המבוטח, 

ו אנשים המיועדים לכך, שוטרים לתפקידים מיוחדים קציני ביטחון א
ומחזיקים  -אם הם עובדיו  -ידי המבוטח -)שתמ"ים( המועסקים על

ו/או בבעלותם ברישיון כחוק או ברשות בבעלות המבוטח  כחוק בנשק
 המבוטח.

 לפרק "הגדרות למטרת פוליסה זו" תתוסף הגדרה כדלקמן : .7 

אישית ו, אם תחול עליהם חבות עובדי המבוטח, מנהלי –" מבוטח 
 הנובעת מביצוע תפקידם".

 :סעיף ב. לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו בא הסעיף כדלקמן .8 
"פוליסה זו מכסה אחריותו  של המבוטח כלפי, לגבי ובגין מומחים או 
עובדים זרים או מקומיים, עובדים עצמאיים, עובדים זמניים וכו' בזמן 

עבורו, בין אם הם מקבלים משכורתם או עבודתם אצל המבוטח או 
שכרם מהמבוטח ובין ממקום אחר כלשהו או למרות שאינם מופיעים 
ברשימות המשכורות של המבוטח". כפוף לתנאי הפוליסה אם הנ"ל 

 ייחשבו לעובדי המבוטח ובתנאי שלא יחשבו צד שלישי.
 .והכול בתנאי שחלה על פי החוק חובת תשלום דמי ביטוח לאומי בגינם

לסיפא של סעיף ג. לפרק "הרחבות" מתווספות המילים "..........  .9 
לרבות פעילויות בחדרי כושר ובקבוצות ספורט, טיולים, אירועי תרבות 

ידי המבוטח ו/או עבורו לא כולל -וכן אירועים חברתיים המאורגנים על
וימי אלא אם התקבל לכך אישור בכתב  אירועי ספורט אתגרי

 .מהמבטח

 לפרק "הרחבות" מתווספים סעיפים ,  כדלקמן : .10 

 

 

מנהלי למען הסר ספק מודגש בזאת כי פוליסה זו חלה גם על  יב.
וכן על עובדים זמניים, עצמאיים, ארעיים, זרים,  המבוטח

שוליות ומתנדבים )כולל בין היתר גם בעלי שליטה(. כפוף 
 לתנאי הפוליסה.

  
"ו/או" משמעותן "הכול יחד  בכל מקום בו מופיעות המילים .גי

 וכל אחד לחוד".

  
המבוטח חברי הנהלת המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .יד

 למעט מי שגרם לנזק בזדון. עובדיוו/או 

 

 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי פוליסה זו אינה כפופה לכל  .טו
ובדבר  16מעל גיל  הגבלה בדבר העסקת נוער המועסק כחוק

קיום -ות ובחגי ומועדי ישראל ולא תושפע מאיעבודה בשבת
וחוק עבודת  1951 -הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

על תקנותיהם, והסכמי עבודה קיבוציים  1954 -נשים תשי"ד 
 ואחרים.

 

 

 פגיעות קודמות .טז
פי פוליסה זו עקב -מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על
וצאה של הצטברות מקרה בטוח אשר לדעת המבטח הנו ת

-פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת בטוח זה לראשונה על
ידי המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות 
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 את המבוטח בגין מקרה הבטוח כאמור, בתנאי כי :

 

  

חבותו של המבוטח לא בו האמור בהרחבה זו לא יחול במקרה 
קופה שקדמה ידי מבטח כלשהו במשך הת-הייתה מבוטחת על
דחה את פי פוליסה זו או שהמבטח הקודם -לתקופת הבטוח על

 או שהנו חדל פירעון. התביעה

ב' לפרק " תנאי הפוליסה" )"שינוי בעניין מהותי"(, תתווספנה  8בסעיף  .11 
המילים " ויש בה כדי להשפיע השפעה של ממש על מבטח סביר האם 

 תו בתנאים שבו".לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו או

המילים "לאחר שנעשה בטוח כפל, או לאחר שנודע לו עליו" המופיעות  .12 
לפרק "תנאי הפוליסה", מבוטלות ובמקומו יאמר "לאחר  9בסעיף 

 קרות מקרה הבטוח".

לפרק " תנאי הפוליסה" )"חוק חוזה הביטוח"(,  16בסיפא של סעיף  .13 
 תתווספנה המילים "לטובת המבוטח".

לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים, אם מתחייב הדבר מהסכם בין  .14 
הצדדים, יכלול שם המבוטח גם "ו/או מזמיני עבודות" בכפוף לאישור 

למעבידם של מי  וייקבעהמבטח ובטרם קרות מקרה ביטוח. היה 
 מעובדי המבוטח.

ף למען הסדר התקין מודגש כי פוליסה זו כוללת בין היתר גם סעי .15 
 כדלקמן: 

"על מנת להסיר ספק מודגש במפורש כי הפוליסה כוללת סעיף "וויתור 
על זכות התחלוף" לגבי משתכנים, משתמשים, שוכרים ו/או דיירים 
ומי הבא מטעמם )בנוסף לבעלים(. למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת 

 זדון.

 :2013נוסח ביט ידי המבטחים -בטול הפוליסות על .16 

יה רשאי לבטל את פוליסות הביטוח היהר בזה כי המבטח מוסכם ומוצ
במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו בהסכמה ולאחר 
שנמסרו למבוטח ההתראות הקבועות על פי תנאי הפוליסה ובכפוף 

 .1981 –להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

ת שהיא בנוסף לאמור לעיל, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל ע .17 
לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו  ובלבד שהודעה על כך 

יום לפני התאריך בו )שישים(  60 תשלח למבוטח בכתב, ובדואר רשום 
יתבטל הביטוח. במקרה כזה, המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח 

 .ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי

 

 הרחבה מיוחדת

 מי מודיעיןמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של 
להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח  01.03.18מעבידים /

וגם או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו בהתאם 
 .ולהערותינו למפרט הבטוח כאמור. כפי שהוסכם

***************************************************************** 
  01.03.18מעבידים/ / מי מודיעין
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 ציוד אלקטרוניבטוח 
 (2013)מהדורה ביט 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין שם המבוטח 

 טח.לעניין זיקתה לרכוש המבו עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או 

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 ביטוח(.

 ו/או 
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים 

 לביטוח" שלהלן.
 

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום טוח תקופת הבי
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  המקום המבוטח
למבוטח זיקה או עניין  שיש )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
עובדים ו/או זמנית של  הו/או פעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהיי

נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של 
 המבוטח.

 

  הרכוש המבוטח

מחשבים נייחים, מחשבים נישאים,  ציוד היקפי מכל  כושהר 1פרק 
סוג ותאור שהוא, מרכזיות, מכשירי פקס, מקרנים 

 .הראשי המבוטח בבעלותאחר  וכל ציוד

 ש"ח 320,000 ציוד אלקטרוני 

גידול אוטומטי בגין ציוד לא  
 מפורט

 ש"ח 50,000

 ש"ח 100,000 התאמת החלפת תוכנה 

 שון" שאינו כפוף ל"ביטוח חסר".על בסיס "נזק רא 2פרק 

 ש"ח 44,000 שחזור נתונים סעיף א' 

 על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"ביטוח חסר". 3פרק 

 ש"ח 50,000 הוצאות תפעול נוספות 

 ש"ח 25,000 הוצאות הכנת תביעה 

 ש"ח 25,000 התאמת החלפת תוכנה 

 ש"ח 000100, 3סה"כ לפרק  

, ובכפוף 2013ה כפופה לתנאי פוליסת "ציוד אלקטרוני" מהדורת ביט הפוליס תנאי הכיסוי
לאמור במפרט המצורף וב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" 

 .01.02.18כפוף למפרט הביטוח של המבוטח מי מודיעין/ציוד אלקטרוני/וב
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 : הגדרות נוספות לכיסוי הביטוחי

ו הינה פוליסה שיורית לפוליסה לביטוח מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה ז .1 
אש מורחב של המבוטח ואינה מכסה את הסיכונים המבוטחים לפי 
פוליסת אש מורחב הנ"ל לרבות סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פרעות 

 ופריצה.

ו/או  פריצה לרכבפוליסה זו מורחבת לכסות את הציוד המבוטח למקרה  .2 
 :במקרה גניבת הרכב כולו ובתנאי 

 הציוד יימצא בתא המטען של הרכב. .א

 הרכב מוגן על ידי מערכת מיגון המופעלת בכל עת שהרכב אינו מאויש. .ב

הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו מורחב לכסות עלויות הוצאות התאמה ו/או  .3 
החלפה הכרחיים של תוכנה הנובעים מנזק מוחלט לחומרה, עד לסכום 

 אשון" למקרה ולתקופה.ש"ח על בסיס "נזק ר 25,000ביטוח של 

 רכוש בבתי עובדים .4 
הרכוש המבוטח יהיה מכוסה גם בעת הימצאו בבתי מנהלים ו/או 

 של המבוטח. עובדים
ש"ח למקרה בטוח לגבי מחשבים  40,000אחריות המבטח לא תעלה על 

 ניידים בלבד.

 מוצהר ומוסכם בזה כי :

 נזק שאינו ניתן לתיקון: .1 

ה כי באם לא ניתן לרכוש ו/או לכונן בתוך פרק זמן מוסכם ומוצהר בז  
סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס, יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל 
פיצוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש ודומה ככל שניתן לרכוש שאבד 
או ניזוק. מוצהר ומוסכם בזה כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה 

ם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזוק או יחסית של הפיצוי עקב כך. מוסכ
רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני שירותים איתם 

 נוהג המבוטח לעבוד, באם ירצה או יבחר בכך המבוטח.

" "קלקול מערכת מיזוג אוויר" 1סעיף ב' לפרק "הרחבות מיוחדות לפרק  .2 
 לאחר המילה "תאונתי" תירשם המילה "בלתי צפוי".

" "מס ערך מוסף" תתווספנה 1סעיף ח' לפרק "הרחבות מיוחדות לפרק  .3 
 המילים "אלא אם בעל הרכוש אינו זכאי לקזז מס ערך מוסף".

בסעיף "השיפוי" לפרק "הוצאות תפעול נוספות" "תקופת  3סעיף  .4 
השיפוי" תבוטל הסיפא המתחילה במילים "...או את סכום הביטוח 

 היומי".

"הבסיס לשיפוי" לס"ק ד'  2סעיף קטן  1תנאים מיוחדים לפרק בסעיף  .5 
 "הוצאות מיוחדות"  יתווסף כדלקמן:

"... וכן עבור מומחים זרים, שכר יועצים ומומחים אחרים שאינם 
 פי הבסיס לשיפוי".-מכוסים על

ל"תנאים כלליים" )תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת(  12סעיף  .6 
 אלא אם זיקת המבוטח היא מכוח אחריות".תתווספנה המילים "

לאחר המילים "... חלק הלה על אחריותו"  5, סייג 1בסעיף חריגים לפרק  .7 
יתווספו המילים "או שנמנע מהמבוטח לקבל ממנו את האובדן או 

 הנזק".

לסיפא של החריג יתווספו המילים "חריג  6, סייג 1בסעיף חריגים לפרק  .8 
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 ד נייד או נישא".זה לא יחול על ציו

לסיפא של החריג יתווספו המילים "חריג  10, סייג 1בסעיף חריגים לפרק  .9 
 זה לא יחול על ציוד נייד או נישא".

ל"תנאים כלליים" תתווספנה המילים "אלא אם זיקת המבוטח  12סעיף  .10 
 היא מכוח אחריות".

גים אצלו לתקופה א' ל"תנאים כלליים" במקום המילים "הנהו 14סעיף  .12 
 קצרה" יירשם "יחסית".

 ל"תנאים כליים" תתווספנה המילים "לטובת המבוטח". 18סעיף  .13 

 הרחבת שם המבוטח: .14 

בנוסף לאמור בשם המבוטח, מוסכם כי שם המבוטח יורחב לכלול  14.1  
 כדלקמן :

 ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות. 14.1.1   

ופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית ו/או ג 14.1.2   
לבטחם ושהוסכם בכתב בינם לבין מי מיחידי 
המבוטח המפורטים, בטרם קרות מקרה בטוח, כי 

 פי פוליסה זו.-נכסיהם יבוטחו על

מנהלי ועובדי המבוטח הראשי בגין חבות שיש להם על  14.1.3   
פי דין כלפי צד שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור 

 מבוטחים.מי מה

רשאי להוסיף  יהיהמוסכם בזה כי המבוטח הראשי  14.1.4   
מבוטחים ו/או לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי 

ע על כך למבטח בכתב בטרם קרות מקרה ישהוד
 ובכפוף לאישור המבטח. ביטוח

של המבוטח הראשי לקבלת  ומוסכם בזה כי זכות 14.1.5   
לזכותו של כל שיפוי מאת המבטח תהא תמיד קודמת 

אדם או גוף משפטי כזה, אלא אם התחייב המבוטח 
הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את תוכנו למבטח, 

 .בכתב

ה בתום לב ו/או אי קיום מוסכם ומוצהר בזה כי הפר 14.1.6   
הפוליסות על ידי מי מתנאי איזו מתנאי  בתום לב של

מיחידי המבוטח, לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי 
 למעט, וטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטחהמב
 מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה. כלפי

מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם  14.1.7   
 .למקרה הביטוח בזדון

כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים    
 ידי אחרים. בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על

היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל,    
 ימפרטמבוטח בפוליסה ספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים ב

מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות יחולו , לפי העניין, הביטוח
המבוטח ספציפיות. תשלום תגמולי הביטוח על פי פוליסות 

האחריות ו/או סכומי הביטוח  יבוצע לאחר שגבולות הראשי
 מוצו במלואן. , כאמור,בפוליסות הספציפיות

 ויתור על זכות התחלוף : 14.2  
המבטח מוותר על זכות שיבוב )תחלוף( במפורש או מכללא 
לאחר תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים 
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ח ו/או לעובדי המבוטח וזאת ביחס לגופים הכלולים בשם המבוט
 לרבות מבלי למעט :

חברי מועצת הדירקטוריון, מנהלי, עובדי המבוטח וכל  14.2.1   
 .הפועלים מטעמו וברשותו

חברת אם, חברות בנות, חברות קשורות של המבוטח  14.2.2   
 .עניין בהן ו/או שלמבוטח יש

 ,מבלי למעטולרבות  ,כל אדם בשרותו של המבוטח 14.2.3   
 .עובדים וחברי הנהלה

 מבוטל 14.2.4   

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות,  14.2.5   
 .בחכירה, בשאילה וברשות

משכירי נכסים למבוטח ושוכרי נכסים מהמבוטח.  14.2.6   
 .בכפוף לקיומו של סעיף מקביל בביטוחיהם

בקשרי מסחר  המבוטח הראשיגופים הנמצאים עם  14.2.7   
נאי ההתקשרות לא ניתן לחזור ושרות ואשר לפי ת

אליהם בתביעות שיבוב. לרבות גופים או יחידים 
לתבוע מהם פיצוי  וויתר על זכות שהמבוטח הראשי

בכתב או בעל פה, במפורש או מכללא לפני קרות 
 .מקרה הביטוח

כל אדם ו/או גוף שהמבוטח וויתר ו/או התחייב בכתב,  14.2.8   
בביטוחיו ויתור על בטרם קרות מקרה הבטוח, לכלול 

  זכות התחלוף כלפיו.

מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם  14.2.9   
 .למקרה הביטוח בזדון

 "סעיף כיסוי סיכונים או סעיפים על בסיס "נזק ראשון .15 

אם נערך לגבי הרכוש המבוטח או חלק ממנו, בטוח על בסיס "נזק 
א האובדן או הנזק לרכוש, ראשון" יפצה המבטח את המבוטח במלו

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה, וזאת עד לסכום הבטוח בגין הסיכון או 
ומוצהר הסעיף על בסיס "נזק ראשון" הנקוב במפרט הפוליסה.  מוסכם 

בכל היה תקף ילא  -המופיע בתנאי הפוליסה  בטוח חסר לסעיףבזה כי 
בסיס "נזק ראשון" מקום בו יצוין במפורש כי הכיסוי הביטוחי הינו על 

 למקרה ולתקופה.

  ניהול משא ומתן .16 
יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל  (מי מודיעין בע"מהראשי ) המבוטח

המבוטחים, הן בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו 
על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי 

ב איזה מהמבוטחים. תשלומים בגין תביעות, ביטוח אחרים, כדי לחיי
 ישולמו למבוטח הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב.

 ביטול הפוליסה על ידי המבטחים. .17 

מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות הביטוח 
רק במקרה של מרמה בהגשת תביעה לקבלת תגמולי ביטוח על ידי ומצד 

או במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו  הנהלת המבוטח
בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח ההתראות הקבועות על פי תנאי 

 .1981 –הפוליסה ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

בכל עת שהיא לפני  המבטח מתחייב כי בהחלטתו לבטל את הפוליסה .18 
וטח בכתב, ובדואר רשום תום תקופת הביטוח הודעה על כך תשלח למב

יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה, המבוטח  60לפחות 
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יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר 
 .רטה(-)פרו ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי

מי מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של  הרחבה מיוחדת
)להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום  01.03.18ציוד אלקטרוני//עיןמודי

מפרט הבטוח וגם או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע 
 הנו בהתאם למפרט הבטוח כאמור.

***************************************************************** 
  01.03.18 /וניציוד אלקטר/ מי מודיעין
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 בטוח כספים בכספת ובהעברה
 (2013)מהדורה ביט 

 
 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין  שם המבוטח 

 לעניין זיקתה לרכוש המבוטח. עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או 

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 .ביטוח(

 ו/או 
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים 

 לביטוח" שלהלן.
 

 .7171001, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה  כתובת ראשית 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  עיסוק תיאור ה

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  המקום המבוטח
שיש למבוטח זיקה או עניין  )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

ביצוע עבודה כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או ב
עובדים ו/או זמנית של  הו/או פעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהיי

נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של 
 המבוטח.

על תנאיה  2013" מהדורת ביט כספיםפוליסת "הפוליסה כפופה לתנאי  .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
מור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" וסייגיה ובכפוף לא

 "(.מפרט הביטוחוכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה )להלן : "לעיל 

 
-לסעיפי מפרט הביטוח על כפופהת הבטוח מוסכם ומוצהר בזה כי פוליס .2

 ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח. ופי ניסוח

שהוא, המחאות, שטרות, בולי דואר, שוברי תשלום של מזומנים מכל סוג  הגדרת כספי המבוטח
בי ערבות, איגרות סחירות תכרטיסי אשראי, שוברי אשראי, שטרי התחייבות, כ

מכל סוג שהוא, הכול בבעלות המבוטח ו/או באחריותו ו/או בפיקדונו ו/או 
רכושו של המבוטח וגם או עובדיו וגם או שנמסר לנאמנותו וגם או לפיקוחו 

נעולות  הימצאם בקופות, בכספות ו/או קופות פלדהירתו. בעת ו/או לשמ
 .במשרדי המבוטחים ו/או בעת העברתם

 

  ₪ 200,000 כספים בכספת סכומי הביטוח

 בשעות העבודה. ש"ח 40,000 מחוץ לכספת 

  ש"ח 200,000 בהעברה 

  ש"ח 25,000 בבתי עובדים ומנהלים 

 ק ראשון.ע.ב. נז ש"ח 25,000 נזק פיזי לכספות 

מוסכם בזה כי סכומי הביטוח מחוץ לכספת ובבתי מנהלים, הינם מתוך סכום  
 .הביטוח הכללי ולא בנוסף לו

 

  : מוצהר ומוסכם בזה כי
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, תירשם במקום המילה "התניה", 2בעמוד  – "התניה מיוחדת" בפסקה .1 
 המילה "הנחיה".

   : חריגים

 קומה תירשם המילה "של".המילה "עקב", תימחק ובמ  5בחריג  .1 

 תתווספנה המילים "מחוץ לשעות העבודה".  8בחריג  .2 

 "אמצעי תשלום אלקטרוני", יימחק.  10חריג  .3 

 מבוטלת, ובמקומה ייכתב : – הגדרת "פריצה" הגדרת "פריצה"

פירושה: גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש  "פריצה" .1 
ם מהמבנה או רכוש אחר המחובר אליו דרך המבוטח, כולל גניבת חלקי

קבע בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ )לרבות מתקני מיזוג 
אויר או מתקנים אחרים המותקנים מחוץ למבנים( בתנאי כי החדירה 
לתוך המבנים או הגניבה נעשו ע"י שימוש באלימות ובכוח ונשארו 

ת בחדירה או ביציאה או סימנים המעידים על שימוש בכוח או באלימו
במהלך הגניבה, או ע"י שימוש במפתחות שהושגו, הועתקו, הותאמו או 
שהשימוש בהם נעשה שלא כדין, או נגנבו מבית האחראי או המוסמך 
להחזקתם או ממשרדם, או שהושגו ע"י מרמה, זיוף, אלימות, איום או 

רו )מוסכם בזה כי במקרה של אירוע שמקו בדרך בלתי חוקית אחרת
 .בגניבה של המפתחות, כאמור, נטל ההוכחה הינו על המבוטח(

פירושו: חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים ו/או גניבת רכוש  "שוד" .2 
 .מתוכם, שנעשו ע"י שימוש באלימות או איום באלימות כלפי אדם

יוסר המנעול או  יישבר המנעול או למען הסר ספק אם בעת פריצה" .3 
פי פוליסה -ימצאו לאחר מכן, ייחשב המקרה כפריצה עלהמנעולים ולא י

 זאת".

   : הרחבות

הסר ספק מקרה הבטוח מורחב לכסות בין היתר גם אובדן או נזק  למען .1 
שיגרמו לכספי המבוטח או שנמסרו לנאמנותו מכל סיבה שאינה מוצאת 
מכלל הכיסוי ואינה מסויגת בפוליסה, בעת הימצאם בכספת נעולה או 

בטחון נעול, בכל שטח מדינת ישראל, בקופות עובדים בשעות  בחדר
ידי המבוטח או מי -העבודה ו/או בעת העברתם ממקום למקום על

מעובדיו המוסמכים לרבות עובדי חברת שליחויות ועובדי חברות להשמת 
)להלן: "עובדים אחרים"( ובתנאי שהמבוטח לא ויתר על זכות  כוח אדם

 .מ"העובדים האחרים"התחלוף )שיבוב( כלפי מי 

כן מתווספות המילים "לאחר קרות אובדן או נזק" אחרי המילים "תוך  .2 
 זמן סביר".

לאחר המילים "ו/או אחראים על כספים", יתווספו המילים  1בסעיף  .3 
 "ו/או כל מי שהוסמך מטעם המבוטח הראשי להחזיק בביתו"

 מילה "פריצה"ס"ק א' לאחר המילה "אש", תתווסף ה 1בסעיף  .4 

 המילים "בדואר רשום", יימחקו. 2בסעיף  .5 

 :הרחבות נוספות .6 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו מורחב לכסות  6.1  
נזקים לחפציו האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטח 
הראשי שנגרמו עקב או בגין או כתוצאה מפעולת שוד או כל 

ת שמי מהנ"ל מופקדים על הכספים ניסיון לכך, בכל ע
המבוטחים. אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך 
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 לעובד. ש"ח 5,000של 

מוסכם בזה כי גבולות הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו יורחבו  6.2  
ויהיו כפולים במועדים בהם סניפי הבנק אינם פועלים ו/או אינם 

עובדים ו/או השבתה של פתוחים לציבור לרבות עקב שביתת 
הבנק או הבנקים וזאת החל ממועד סגירת הבנק לשירות הציבור 

 ועד לפתיחתו מחדש.

ו/או אי קיום של מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות " 6.3  
הודעה ו/או בהגשת תביעה שנעשו  איחור במתןחובה כלשהי ו/או 

או יפקיע /ועל ידי מי מיחידי המבוטח, לא ייגרע  בתום לב
מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי 

למעט מזכותו של מי מיחידי המבוטח אשר ידע על , מהמבטח
 ".ביצוע ההפרה

   : תנאי הפוליסה

לאחר המילים  "שינוי בעניין מהותי"ב'  1מוסכם בזה כי בסעיף  .1 
ע על מבטח "...מסמך חליפי", יתווספו המילים "...ויש בה כדי להשפי

סביר השפעה של ממש האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל, או לכרותו 
 .בתנאים שבו"

יימחקו המילים "של  "שינוי בעניין מהותי"ג'  1מוסכם בזה כי בסעיף  .2 
 .אחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח הראשי או..."

וטל יב "תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים"א'  2מוסכם בזה כי סעיף  .3 
ובמקומו ייאמר "תנאי התשלום יהיו בהתאם למוסכם בין המבטח 

 .למבוטח"

יבוטלו המילים "עם  "מסמכים נוספים" 7מוסכם בזה כי בסעיף  .4 
דרישתו הראשונה" ובמקומן יירשם "תוך זמן סביר ממועד קבלת 

 .יום 21 –ולא יותר מ  דרישתו של המבטח"

 : תו""השבת סכום הביטוח לקדמו 8סעיף  .5 

מוסכם בזה כי המילים "אם לא צוין אחרת ברשימה לפוליסה, יוחזרו   
גבולות האחריות", יבוטלו ובמקומן יירשם "גבולות האחריות יוחזרו", 

 .בכפוף לקבלת אישור לכך מהמבטח ותמורת פרמיה נוספת

 ביטול הפוליסה על ידי המבטחים. .5 
את פוליסות הביטוח  מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל

רק במקרה של מרמה בהגשת תביעה לקבלת תגמולי ביטוח על ידי ומצד 
הנהלת המבוטח או במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו 
בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח ההתראות הקבועות על פי תנאי 

 .1981 –הפוליסה ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

ח מתחייב כי בהחלטתו לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני המבט .6 
תום תקופת הביטוח הודעה על כך תשלח למבוטח בכתב, ובדואר רשום 

יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה, המבוטח  60לפחות 
יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר 

 .רטה( - )פרוביטול הביטוח לפי חישוב יחסי 

 
מי מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של  הרחבה מיוחדת

להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט  01.03.18 כספים/מודיעין
הבטוח וגם או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו 

 הוסכם.בהתאם למפרט הבטוח כאמור. כפי ש

***************************************************************** 
 01.03.18 /כספים/מי מודיעין
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 בטוח נאמנות עובדים
 (2013)מהדורה ביט  

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין  שם המבוטח 

 ו/או 
קרות מקרה  גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם

 ביטוח(.
 

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 
 

 ."טוחתנאים כלליים לביבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  אזורי הפעילות 
שיש למבוטח זיקה או עניין  : "תחום המדינה"()להלןביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
ית עובדים ו/או נציגים ו/או פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהי

בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו באופן זמני של המבוטח 
 של המבוטח.

על תנאיה  2013" מהדורת ביט נאמנותפוליסת "הפוליסה כפופה לתנאי  .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" 

 "(.מפרט הביטוחוכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה )להלן : " לעיל

 
-לסעיפי מפרט הביטוח על כפופהת הבטוח מוסכם ומוצהר בזה כי פוליס .2

 ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח. ופי ניסוח

 
  ש"ח 1,000,000 סכום הביטוח נאמנות עובדים

 סה אשתקד.בהתאם לפולי 01.11.2004 תקופה רטרואקטיבית 

  חודשים 6 תקופת גילוי 
 

 מםובמקויבוטלו חודשים"  6המילים "מוסכם בזה כי בתיאור הכיסוי הביטוחי  כללי :
 .חודשים" 12" יירשם

(, יימחק ובמקומו יירשם "בתוך זמן 2)בעמוד  2מוסכם בזה כי סעיף  .1 : תנאים מיוחדים
העלמה במרמה או  סביר ממועד גילוי מעשה של הונאה, מעילה, תרמית,

גניבה על ידי עובד כלשהו, המהווים עילה לתביעה על פי פוליסה זו. 
 מוסכם בזה כי על המבוטח חלה החובה להודיע על אירוע כנ"ל למבטח

 .יום 21 –ולא יאוחר מ 

(, תימחק ובמקומה 2)בעמוד  3מוסכם בזה כי המילה "מיד", בס"ק  .2 
 ייאמר "בתוך זמן סביר".

יימחק והמועד הרטרואקטיבי הינו בהתאם למצוין בדף  2מוסכם בזה כי חריג  : חריגים
 הרשימה והמוסכם עם המבטח.

 לפרק  הרחבות לפוליסה יתווספו הסעיפים כדלקמן: : הרחבות

ו/או אי קיום של חובה מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות " .1 
על  ה שנעשו בתום לבהודעה ו/או בהגשת תביע איחור במתןכלשהי ו/או 

מזכותם של שאר יחידי ו/או יפקיע ידי מי מיחידי המבוטח, לא ייגרע 
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למעט מזכותו של מי מיחידי , המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח
 ".המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה

שנגרמו לו לצורך הוצאות  לשפות את המבוטח בגיןהפוליסה מורחבת " .2 
יועצים ומומחים אחרים המסייעים ואי חשבון ו/או רשכר טרחת  תשלום

ו/או ו/או בקביעת גובה הנזק או ההפסד בידי המבוטח בהכנת תביעתו 
עקב מקרה הנתונים לביסוס תביעה את העורכים, מכינים ומגישים 

ובתנאי כי אחריות המבטח על פי , ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו
ולא  בגין מקרה ביטוח אחד ש"ח 100,000הרחבה זו, לא תעלה על סך של 

נזק "על בסיס וזאת במצטבר לתקופת הביטוח  ₪ 200,000יותר מסך של 
 . "שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר "ראשון

יתווספו המילים "בפוליסה תחולת החוק",  " 1 לסעיףמוסכם בזה כי  .1 : תנאי הפוליסה
 זו", המילים "לטובת המבוטח".

יתווסף המשפט "ויש שינוי בעניין מהותי", ב' " 2 ףבסעימוסכם בזה כי  .2 
בה כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה מהותית האם לכרות את חוזה 

 הביטוח בכלל, או לכרותו בתנאים שבו".

, המילים "לאחד שינוי בעניין מהותי"ג' " 2 בסעיףמוסכם בזה כי  .3 
 ממנהלי המבוטח", יימחקו.

המילים "מעת שנעשה ביטוח "ביטוח כפל",   3 בסעיףמוסכם בזה כי  .4 
הכפל או מעת שנודע לו על כך ", יימחקו ובמקומן יירשם " משנודע לו על 

 .כך לאחר קרות האובדן או הנזק"

 יחולו תנאי ביט. –( הארכת הביטוח) 4מוסכם בזה כי לגבי סעיף  .5 

מים "תשלום דמי הביטוח וד  5מוסכם בזה כי בהתייחס לאמור בס"ק  .6 
ב' יימחקו ובמקומם יירשם "דמי הביטוח  –סעיפים א' ו אחרים", 

ישולמו על ידי המבוטח במועדים ובשיעורים כפי שהוסכם בין המבוטח 
 למבטח".

ידיעת המבוטח כדלקמן : " 15לפרק תנאי הפוליסה, יתווסף סעיף  .7 
ת לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך הפוליסה הינו לאחר קבלהראשי 

 ו/או מנהלים אצל המבוטח הראשי".המידע אצל האחראי על הביטוח 

 ביטול הפוליסה על ידי המבטחים. .8 

 ביטול הפוליסה על ידי המבטחים. 8.1  
מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות 
הביטוח רק במקרה של מרמה בהגשת תביעה לקבלת תגמולי 

המבוטח או במקרה של אי תשלום  ביטוח על ידי ומצד הנהלת
דמי הבטוח במועדים שנקבעו בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח 
ההתראות הקבועות על פי תנאי הפוליסה ובכפוף להוראות חוק 

 .1981 –חוזה הביטוח, התשמ"א 

המבטח מתחייב כי בהחלטתו לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא  8.2  
תשלח למבוטח בכתב, לפני תום תקופת הביטוח הודעה על כך 

יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.  60ובדואר רשום לפחות 
במקרה כזה, המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם 
למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי 

 .רטה(-)פרו

מי  מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של הרחבה מיוחדת
להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט  01.03.18 נאמנות/מודיעין

הבטוח וגם או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו 
 בהתאם למפרט הבטוח כאמור. כפי שהוסכם.

***************************************************************** 
 01.03.18 /נאמנות/מי מודיעין
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ות מקצועית  ביטוח אחרי
 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין שם המבוטח 

 ו/או 
לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  מודיעין מכבים רעותעיריית 

 המבוטח הראשי.

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 ביטוח(.

 ו/או 
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים 

 לביטוח" שלהלן.

 

פי פוליסה זו הנם בין היתר מהנדסים פקחים מתכננים, -המבוטחים על ו/או
גובים, חשבים ואנשי כספים  שהנם עובדי המבוטח הראשי, לרבות 

ועיים אחריותו השילוחית של המבוטח הראשי בגין נותני שירותים מקצ
רק בגין עבודתם  חיצוניים שאינם נחשבים כעובדי המבוטח הראשי

 .עבור המבוטח

 

מוסכם בזה כי אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפט אחד,  
יחול הכיסוי על פי הפוליסה, על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד, כאילו 

יא הוצאה על שמו פוליסה זו, על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשה
נפרדת ובלתי תלויה בקימום של המבוטחים האחרים, אולם אחריותו 
של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד, לא תעלה על גבולות 

 .האחריות הנקובים ברשימה

 
בהתייחס למבוטחים הנוספים שאינם המבוטח הראשי ו/או מנהליו ו/או עובדיו, 

 – חדל של המבוטח הראשיהרחבת שם המבוטח הינה בכפוף לעניין מעשה או מ
 .למען הסר ספק אין לקבלנים ו/או קבלני משנה

 

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 החל מיום תקופת הביטוח 
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל עיף "תיאור כללי"בסכמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  המקום המבוטח
שיש למבוטח זיקה או עניין  )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
עובדים ו/או זמנית של  הפעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהיי ו/או

נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של 
 המבוטח.

_______  המהדור פוליסת "אחריות מקצועית"הפוליסה כפופה לתנאי  .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
רט תנאים כלליים לביטוחי רכוש על תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפ

מפרט : "וף להרחבות ולנוסח מסמך זה )להלןוכן בכפוחבויות" לעיל 
 .ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הביטוח הביטוח

, יעביר אל שיבחרמבטח אשר יערוך את הביטוח בכפוף לנוסח פוליסה  .2 
ו/או  המבוטח את נוסח הפוליסה המוצע, לבדיקה ויאפשר לערוך שינויים

 תוספות בהסכמה.

 
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט  .3

 פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.-הביטוח על
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חובה  הפרתפוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי, בשל  הכיסוי הביטוחי
שלנות, טעות, או השמטה שנעשו בגין מקצועית שנעשה בתום לב ושמקורה בר

בעלי מקצוע בשרותו של המבוטח ו/או המועסקים על ידי המבוטח במהלך 
 עיסוקם בשרות המבוטח.

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו לא יחול בכל מקרה בו עילת 
התביעה נובעת מפעולה רשלנית, הפרת חובה מקצועית, טעות או השמטה של 

 די המבוטח שלו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית אישית.מי מעוב

הסבירות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים עד המשפטיות כל ההוצאות  הוצאות משפטיות
בנוסף לגבולות אף הינן ואשר לערכאה הסופית, בהתאם לתנאי הפוליסה, 

ל דין, אגרות, דמי ביו עורכיהאחריות המכוסים לפי פוליסה זו, לרבות שכ"ט 
 דומה. טרחת עדים, שכר טרחת מומחים וכ מסמכים, העתק פרוטוקולים, שכר

הפוליסה מכסה תביעה שתוגש נגד המבוטח בבתי משפט בישראל בלבד ותידון  דין ושיפוט
 לפי הדין הישראלי בלבד.

 

 לכל אירוע ש"ח 4,000,000 גבולות האחריות

 לכל תקופת הביטוח. ש"ח  4,000,000 

    הרחבות:

 כולל זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש. 

 למקרה ולתקופה ש"ח 300,000 הרחבת אובדן מסמכים

 למקרה ולתקופה ש"ח 250,000 הרחבת אי יושר עובדים

 למקרה ולתקופה ש"ח 250,000 לשון הרעהרחבת 

הוצאות הגנה בהליכים 
 פלילים

 למקרה ולתקופה ש"ח 400,000

  .בהתאם לפוליסה המסתיימת 01.09.2007 תאריך למפרע

 
 .בסיס הגשת תביעה בסיס הביטוח

הפוליסה מכסה תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח  
 הנקובה ואשר נמסרה על ידי המבוטח למבטח בתוך תקופת הביטוח הנ"ל .

 המונח תביעה יכלול בין היתר ובכפוף לתנאי הפוליסה, כתב תביעה, תובענה, 
מכתב דרישה או מידע ממקור כלשהוא שהגיע לידי המבוטח בדבר היפר חובה 
מקצועית שנעשה בתום לב ושמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה שאירע 
לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין לעיל, או הודעה בכתב של המבוטח 
למבטח על קרות אירוע או נסיבות שעלולים להביא בעקבותיהם לתביעה 

 ר לעיל כנגד המבוטח.כאמו

  מוצהר ומוסכם בזה כי :

 :הרחבת שם המבוטח .1 
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן, מוסכם כי שם 

 : המבוטח יורחב לכלול כדלקמן

 

 

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף  1.1
ו הפועלים במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית א

חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או 
 . לכל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"

כל אלה במסגרת הפעילות המבוטחת בגין מעשי ו/או מחדלי 
 המבוטח הראשי.
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או חוקית ו/ו/או גופים אשר למבוטח הראשי חובה חוזית  1.2
וטח לבטחם ושהוסכם בכתב בינם לבין מי מיחידי המב

פי פוליסה -המפורטים, בטרם קרות מקרה בטוח, כי יבוטחו על
 .או מחדל של המבוטח הראשיו/בגין מעשה  זו

  
, הרחבת שם המבוטח כפותה לקבלת לעיל 1.2בהתייחס לסעיף  1.3

 אישור מוקדם של המבטח.

  
מנהלי ועובדי המבוטח הראשי בגין חבות שיש להם על פי דין  1.4

 .מי מהמבוטחיםשהו במסגרת עבודתם עבור כלפי צד שלישי כל

 

 

רשאי להוסיף מבוטחים  יהיה המבוטח הראשימוסכם בזה כי  1.5
ו/או לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך 
נמסרה למבטח בכתב והתקבל אישורו לכך בטרם קרות מקרה 

 ביטוח.

 

 

את של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מ ומוסכם בזה כי זכות 1.6
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי 
כזה, אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו 

 והביא את תוכנו למבטח, בכתב.

 

 

ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב מוסכם ומוצהר בזה כי הפר 1.7
תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח, לא מ של תנאי

שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי  ייגרע מזכותם של
למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע  מהמבטח

 .ההפרה

 
 

אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד  1.8
מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב, תנאי מתנאי הפוליסה 

  .כאמור

 

 

שאינם מבוטחים כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה 
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי החברה ו/או על ידי 

 אחרים.

היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל, 
מבוטח בפוליסה ספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה, לפי 

ום העניין, יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות. תשל
תגמולי הביטוח על פי פוליסות החברה יבוצע לאחר שגבולות האחריות 

 ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות, כאמור, מוצו במלואן.

 ויתור על זכות השיבוב. .2 
הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת 

ת חברי מועצ מוותר המבטח על כל זכות תחלוף)שיבוב( כלפי 
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על המבוטח  הדירקטוריון, מנהלי ועובדי

 .זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 תקופת גילוי. .3 
ידי המבטח לפני תום תקופת -מוסכם כי במקרה של ביטול הפוליסה על

, או במקרה של אי הסכמת )למעט עקב אי תשלום פרמיה( הבטוח
ולא נערך כל בטוח אחר המכסה את חבות המבוטח, המבטח להאריכה, 

אזי תורחב פוליסה זו לשפות את המבוטח בגין תביעה שתוגש נגדו 
ביטוח אחר, או עריכת  חודשים החל מתאריך סיום הבטוח 6במשך 

למעט במקרה אי תשלום פרמיה ו/או מרמה  .המוקדם מביניהם
 .ובהתאם לתנאי הפוליסה

 מתן יעוץ. .4 
פק מוסכם בזה במפורש כי פוליסה זו מכסה את חבותו של למען הסר ס
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או /ידו ו/או את אחריות המבוטח בגין ו-המבוטח בגין יעוץ הניתן על
כלפי מי מטעמו בגין או בקשר לייעוץ שניתן על ידי מי מהם לגורם 

 בקשר עם עיסוקו של המבוטח כמפורט בפוליסה זו. שליש

 .אי יושר עובדים .5 
אחריות המבטח, תנאי הפוליסה וחריגיה עד כמה שלא בכפוף לגבולות 

שונו בזה, מוסכם כי פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין 
אחריותו בדין כאמור במבוא לפוליסה לעניין תביעות שתוגשנה נגדו על 
ידי צד שלישי כלשהו עקב מעילה באימון או עקב התנהגות זדונית או 

ן האמור בהרחבה זו בא לגרוע מתוך תרמית מצד מי מעובדיו. אי
 לפוליסה. 2מהאמור בסייג 

ש"ח למקרה ולתקופת  250,000גבול האחריות להרחבה זו הינו 
 הביטוח.

 אחריות אישית. .6 
מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותו האישית של כל אדם המועסק 

ידי המבוטח או הנמצא בשרותו בקשר למקרה בטוח הנגרם תוך -על
 סוקו עבור או מטעם המבוטח.כדי ועקב עי

בנוסף לאמור לעיל מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותם האישית של 
המבוטח ושל כל אדם המועסק על ידי המבוטח  חברי דירקטוריון של

בגין מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב 
 עיסוקו אצל המבוטח.

ר בסעיף זה אינו חל על חבות למען הסר ספק מוסכם במפורש כי האמו
פי פוליסה לבטוח אחריות דירקטורים -המבוטחת או הניתנת לבטוח על

 ונושאי משרה. 

 .אחריות בגין אחרים .7 

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של 
המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף המייצג אותו או 

 .עבורוהפועל מטעמו או 

 .הגנת הפרטיות .8 

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של 
המבוטח בגין כל תביעה שתוגש נגדו על פי חוק הגנת הפרטיות 

 .1981 –התשמ"א 

 .למקרה ולתקופת הביטוח ש"ח 500,000מוגבל עד לסך של 

 .רישוי .9 

ים לקבלת שיפוי למען הסר ספק, מוסכם בזה כי זכותם של המבוטח
לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או פי פוליסה זאת -על

מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור  שהוהעדר היתר כל
הינו ו/או ההיתר במקרה בו העדר הרישוי , למעט בפעילות המבוטח

 .הסיבה הקרובה לנזק

 צר".הגנה בהליכים פליליים על פי תנאי ביט "חבות המו .10 

של  1למניעת כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור במבוא לפוליסה, בדף  .11 
מכסה הפוליסה לרבות בסעיף "הכיסוי הביטוחי" שלעיל, הפוליסה, 

הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה, כולל 
 .ו/או מי מטעמו מחדל מקצועי מצד המבוטח הראשי

ם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכ
את אחריותו החוקית של המבוטח הראשי בגין מעשה או מחדל 
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עובדי המבוטח מנהלי ושל בתום לב רשלניים, טעות או השמטה 
הראשי הנכללים בביטוח זה במהלך עיסוקם המקצועי עבור המבוטח 

 הראשי.

 .הרחבת אובדן מסמכים .12 
סייגים" לפוליסה, תבוטל. מוגבל המילה "מסמכים" בסעיף א' לפרק "

 למקרה ולתקופת הביטוח. ש"ח 300,000לסך של עד 

בסעיף ג' לפרק "סייגים" יבוטלו המילים : "...או מצד כל אדם שהינו  .13 
 מועסק או שהיה מועסק על ידי המבוטח, או על ידי קודמיו בעסק.

 לפוליסה. 2אין האמור בהרחבה זו בא לגרוע מהאמור בסייג 

 .הוצאת דיבההרחבת לשון הרע ו .14 
 250,000מוגבל עד לסך של  ים" לפוליסה, יבוטל.סייגסעיף ב' לפרק "

 למקרה ולתקופת הביטוח.ש"ח 

 חריגה מסמכות בתום לב  .15 
פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה 

סוקו של בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עי
 המבוטח.

לאחר המילים "אובדן שימוש בהם או עיכובם" בסעיף א' לחריגים,  .16 
ייאמר "למעט מקרה ביטוח שמקורו באובדן שימוש, איחור או 

 השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח".

 ."הגדרות" 4סעיף  .17 
 .ובמקומה יירשם "דין ישראלי" " תבוטלחוקהמילה "

 .ביטוח"סעיף "מקרה ה .18 
 .תתווסף המילה "מחדל"" מעשההמילה "לאחר 

 .חריגים .19 

  
חריג "פרעות, שביתה או השבתה", יבוטל והסיכון המפורט בו,  19.1

 יכוסה על פי תנאי הפוליסה.

 

 

מוסכם ומוצהר בזה כי חריג "תביעה כלשהי בגין רשלנות,  19.2
ו תביעה טעות או השמטה", יבוטל ובמקומו ייאמר "כל עניין א

אשר קדמו להצעת הביטוח ואשר המבוטח ידע בעת הגשת 
 .הצעת הביטוח כי עלולים לשמש עילה לתביעה תחת הפוליסה"

 
 

מוסכם ומוצהר בזה כי חריג  "השמצה, הוצאת דיבה או  19.3
עד לסך הנקוב  הוצאת שם רע, או פגיעה בפרטיות", יבוטל

 .לעיל

 
 

 קרקע של או/ו מים של או/ו יראו של זיהום בגין כלשהי חבות 19.4
, פתאומי ובלתי צפוי תאונתי אירוע ידי על נגרמו אם אלא

 מראש.

 

 

מוסכם ומוצהר בזה כי בחריג  "כל מעשה או מחדל של אי  19.4
יושר, מירמה...", המילים "או מצד כל אדם שהינו מועסק על 
ידי המבוטח או על ידי קודמיו בעסק"  לא יחולו על העובדים 

 עסקים מטעם המבוטח.המו

 

 

מוסכם ומוצהר בזה כי חריג  "אובדן מסמכים, כספים  19.5
עקב מקרה  ובטחונות, אובדן השימוש בהם ו/או העיכוב"

, המילים "או מצד כל אדם שהינו מועסק על ידי ביטוח
המבוטח או על ידי קודמיו בעסק"  לא יחולו על המועסקים 

 מטעם המבוטח.
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  ביטוח כפל .20 
 יתווספו המילים כדלקמן : 10יפא בסעיף לס 
בניגוד לאמור מוסכם כי פוליסה זו תחשב כפוליסה עודפת מעל " 

ידי מזמין -השיפוי לו זכאי המבוטח בפוליסה אחרת באם נערכה על
ידי המבוטח ואשר -העבודה, קבלן ו/או קבלן משנה המועסקים על

 .המבוטחבהן נכלל המבוטח בשם 
קף רק במקרה ובעת הגשת התביעה כנגד האמור לעיל יהיה בתו 

 ".המבוטח, קיים כיסוי תקף בבטוח האחר
לצורך האמור לעיל יחשבו יועצים ו/או מתכננים ו/או מפקחים 

)ואינם  המבצעים עבודות עבור ו/או מטעם המבוטח כקבלני משנה
  .מחוסים בפוליסה זו(

למען הסר ספק, פוליסה זו מכסה רק את אחריותו של המבוטח 
 ראשי ו/או מנהליו ו/או עובדיו.ה

 ניהול משא ומתן .21 
המבוטח הראשי יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים, הן 
בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי 
הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח 

ומים בגין תביעות, ישולמו אחרים, כדי לחייב איזה מהמבוטחים. תשל
 להנחיותיו בכתב.למבוטח הראשי בלבד או בהתאם 

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי : .22 

פי פוליסה זו הנם בין היתר מהנדסים -המבוטחים על 22.1
 וומתכננים שהנם עובדי המבוטח הראשי, לרבות אחריות

ירותים השילוחית והישירה של המבוטח הראשי בגין נותני ש
 מקצועיים חיצוניים שאינם נחשבים כעובדי המבוטח הראשי.

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח  22.2  
הראשי בגין מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה בתום 
לב של עובדי המבוטח הראשי המבוטחים במהלך עיסוקם 

 המקצועי עבור המבוטח הראשי.

 :ובכפוף 2013וליסות על ידי המבטחים נוסח ביט ביטול הפ .23 

מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות  23.1
הביטוח במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו 

ההתראות הקבועות הראשי בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח 
על פי תנאי הפוליסה ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, 

 .1981 –שמ"א הת

בנוסף לאמור לעיל, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת  23.2  
שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו  ובלבד 

 בכתב, ובדואר רשום הראשי שהודעה על כך תשלח למבוטח 
יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה, )שישים(  60

 מי הביטוח ששילםיהיה זכאי להחזר ד הראשי המבוטח
 .למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי

 הרחבה מיוחדת

 מי מודיעיןמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של 
להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט  01.03.18אחריות מקצועית /

לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו  הבטוח וגם או סתירה בין האמור בפוליסה
 בהתאם למפרט הבטוח כאמור. כפי שהוסכם.

***************************************************************** 
   01.03.18 /אחריות מקצועית/ מי מודיעין
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צר חבות המו  ביטוח 

 (2013)מהדורה ביט 
 

 "."המבוטח הראשי – 513-616078בע"מ ח.פ.  מי מודיעין שם המבוטח 

 ו/או 
לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  מודיעין מכבים רעותעיריית 

 המבוטח הראשי.

 ו/או 
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם )בטרם קרות מקרה 

 ביטוח(.

 ו/או 
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים 

 לביטוח" שלהלן.

 
בהתייחס למבוטחים הנוספים שאינם המבוטח הראשי ו/או מנהליו ו/או עובדיו, 
הרחבת שם המבוטח הינה בכפוף לעניין אחריותם לפגם במוצרים המשווקים 

 .ע"י המבוטח הראשי

 כתובת ראשית 
, מודיעין מכבים רעות 14בית יהונתן, קניון עזריאלי, לב העיר  3קומה 

7171001. 
 

 )שני התאריכים נכללים( 28.02.2019 ועד ליום 01.03.2018 חל מיוםה תקופת הביטוח 
 

 ."תנאים כלליים לביטוחבמסמך " לעיל בסעיף "תיאור כללי"כמתואר  תיאור העיסוק 

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה  המקום המבוטח
ח זיקה או עניין שיש למבוט )להלן :"תחום המדינה"( ביטחונית של צה"ל

כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה 
עובדים ו/או זמנית של  הו/או פעילות כלשהי לרבות בכל העולם בעת שהיי

נציגים של המבוטח בחו"ל, כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של 
 המבוטח.

של החברה  2013מהדורה ביט יטוח הינם על פי תנאי פוליסות תנאי הב .1 תנאי הכיסוי הביטוחי
המקובלת  הבסיס הפוליסעל  אחריות מקצועית למעט המבטחת

מפרטים כפי שיוסכם עם חברת ובכפוף ל, ומוסכמת על החברה המבטחת
הלן עיל וללביטוח המפורטים ל כללייםההתנאים הביטוח לרבות, 

 אשר יצורפורטי הביטוח בתוספת השינויים וההרחבות כמפורט במפו
חלק בלתי נפרד מתנאי הביטוח, אלא אם צוין במפורש  ויהוולכל פוליסה 

 .או תיקון לנספח ובהתאם למוסכם נוסח פוליסה אחר

 
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט  .2

 ושגו עם חברת הבטוח.יפי ניסוחם ובהתאם להסכמות ש-על

אחריותו החוקית של המבוטח על פי דין בקשר עם אספקת מי שתייה,   הביטוחיהכיסוי 
)הן מים שמקורם בחברת מקורות והן מים שמקורם בבארות( לצרכים 

למכון ביתיים, תיירותיים, עסקיים, תעשייתיים ואחרים, פינוי מי שפכים 
לחקלאות  )מי קולחין( והספקת מי שפכים אלו כשהם מטוהרים הטיהור

 כים אחרים.ולצר
 המים מאיכות, מבלי לפגוע בכלליות הכיסוי המוענק, תביעות הנובעות
מטעות ביצור,  ,כתוצאה מארוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש

ו/או מהוראות שימוש וטיפול בלתי מוצרים הבאספקה או בשיווק 
מכוסות במפורש על "( פגם במוצר)להלן: " מתאימות או בלתי מספיקות
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על קיומו לא ידע  הראשי המבוטחבתנאי שו. פוליסה זאתסייגי תנאי ופי 
של הפגם במוצר כמתואר בפסקה זו בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה עד 

מוצר /מי מודיעיןכמה שלא שונו במפורש על פי האמור במפרט זה )
01/18.) 

ון הפוליסה מכסה תביעה שתוגש נגד המבוטח בבתי משפט בישראל בלבד ותיד דין ושיפוט
 לפי הדין הישראלי בלבד.

 
 לכל אירוע ש"ח 4,000,000 גבולות האחריות

 לתקופת הביטוח. ש"ח  4,000,000 

  ש"ח 55,000,000  מחזור מכירות שנתי

הוצאות הגנה בהליכים 
 פלילים

  ש"ח 400,000

   __________ מיון להתאמה

  .בהתאם לפוליסה המסתיימת 01.09.2007 תאריך למפרע

 
 .בסיס הגשת תביעה ס הביטוחבסי

הפוליסה מכסה תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח  
 הנקובה ואשר נמסרה על ידי המבוטח למבטח בתוך תקופת הביטוח הנ"ל .

המונח תביעה יכלול בין היתר ובכפוף לתנאי הפוליסה, כתב תביעה, תובענה, מכתב  
שהגיע לידי המבוטח בדבר כל פגיעה גופנית ו/או  דרישה או מידע ממקור כלשהוא

נזק אשר נגרמו עקב פגם במוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק 
ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו )להלן: 
 "המוצר"( שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין לעיל, או הודעה בכתב של

המבוטח למבטח על קרות אירוע או נסיבות שעלולים להביא בעקבותיהם לתביעה 
 כאמור לעיל כנגד המבוטח.

  מוצהר ומוסכם בזה כי :

 הרחבות לכיסוי הביטוחי. .1 
 .בתוקף – "עבודות שנמסרו" – 3הרחבה מוסכם ומוצהר בזה כי 

 :הרחבת שם המבוטח .2 
ת שלהלן, מוסכם כי שם בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסו

 : המבוטח יורחב לכלול כדלקמן

 

 

ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים  2.1
במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם 
ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או כל הפועלים בשמם 

 . לומטעמם של הנ"
מסגרת הפעילות המבוטחת בגין מעשי ומחדלי המבוטח כל אלה ב

 הראשי.

  
מנהלי ועובדי המבוטח הראשי בגין חבות שיש להם על פי דין כלפי  2.2

 צד שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור מי מהמבוטחים.

 
 

ת להוסיף מבוטחים רשאי יהיה המבוטח הראשימוסכם בזה כי  2.3
בתנאי שהודעה על כך נמסרה ו/או לגרוע מהפוליסות מבוטחים ו

 למבטח בכתב והתקבל אישורו לכך בטרם קרות מקרה ביטוח.

  
של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת  ומוסכם בזה כי זכות 2.4

המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה, 
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אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את 
 תב.תוכנו למבטח, בכ

 

 

ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של מוסכם ומוצהר בזה כי הפר 2.5
תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח, לא ייגרע מ תנאי

 מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח
 .למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה

  
מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד מיחידי  אין באמור לעיל למנוע 2.6

 .המבוטח שהפר שלא בתום לב, תנאי מתנאי הפוליסה כאמור

 

 

כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים 
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי החברה ו/או על ידי 

 אחרים.
ימה שלעיל, מבוטח היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרש

בפוליסה ספציפית, הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה, לפי העניין, 
יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות. תשלום תגמולי 
הביטוח על פי פוליסות החברה יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או 

 סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות, כאמור, מוצו במלואן.

 ויתור על זכות השיבוב. .3 
הביטוח תכלול תנאי מפורש לפיו מוותר מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת 

המבטח על כל זכות תחלוף)שיבוב( כלפי מנהלי ועובדי המבוטח ובלבד 
 .שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 .בתוקף – 2013תקופת גילוי על פי תנאי ביט  .4 
ידי המבטח לפני תום תקופת -מוסכם כי במקרה של ביטול הפוליסה על

הבטוח, או במקרה של אי הסכמת המבטח להאריכה, ולא נערך כל בטוח 
אחר המכסה את חבות המבוטח, אזי תורחב פוליסה זו לשפות את 

חודשים החל  )שניים עשר( 12המבוטח בגין תביעה שתוגש נגדו במשך 
  .המוקדם מביניהם  ו עריכת ביטוח אחר,א מתאריך סיום הבטוח

 אחריות אישית. .5 
-מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותו האישית של כל אדם המועסק על

או /ידי המבוטח או הנמצא בשרותו בקשר למקרה בטוח הנגרם תוך כדי ו
 עקב עיסוקו עבור או מטעם המבוטח.

ותם האישית של בנוסף לאמור לעיל מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חב
המבוטח ושל כל אדם המועסק על ידי המבוטח  חברי דירקטוריון של

עקב או /בגין מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ו
 עיסוקו אצל המבוטח.

למען הסר ספק מוסכם במפורש כי האמור בסעיף זה אינו חל על חבות 
ח אחריות דירקטורים פי פוליסה לבטו-המבוטחת או הניתנת לבטוח על

 ונושאי משרה. 

 .רישוי .6 

לקבלת שיפוי  יםהמבוטח םלמען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכות
, לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או העדר זו הפי פוליס-על

כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור מנהלי בלבד  היתר 
 הינו ו/או ההיתר בו העדר הרישוי למעט במקרה ,בפעילות המבוטח

 .הסיבה הקרובה לנזק

 .2013על פי תנאי ביט  הגנה בהליכים פליליים .7 

 :2013נוסח ביט ידי המבטחים -בטול הפוליסות על .8 
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מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות  8.1
הביטוח במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו 

ההתראות הקבועות על הראשי בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח 
פי תנאי הפוליסה ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

– 1981. 

בנוסף לאמור לעיל, המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת  8.2  
שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו  ובלבד שהודעה 

)שישים(  60 ב, ובדואר רשום בכתהראשי על כך תשלח למבוטח 
 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה, המבוטח

יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד  הראשי
 .התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי

 הרחבה מיוחדת

 מי מודיעיןמוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של 
להלן: "מפרט הבטוח"(, בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם או  01.03.18ר מוצ/

סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח, הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט 
 הבטוח כאמור. כפי שהוסכם.

***************************************************************** 
  01.03.18מוצר/ / מי מודיעין
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 0722469275פקס:   7569275-03טל: 
 

 ה באלול תשע"ז           
 2017באוגוסט  27           

 לכבוד
 בע"מ תאגיד מי מודיעין

 באמצעות פלתורס סוכנות לביטוח
 
 

 ניסיון תביעות ע"ש תאגיד מי מודיעיןהנדון: 
 

 הרינו מתכבדים לאשר בזאת כי בגין מערך ביטוחי המבוטח שבנדון בחברתנו,
 נרשמו התביעות הבאות: 20/08/2017ועד  01/12/14לתקופה 

 תביעות תלויות תביעות משולמות מספר תביעות מספר פוליסה שם הענף

 0 0 0 833102944614 אש

 0 0 0 833102944615 אש

 0 0 0 833102944616 אש

          

 0 0 0 833402944614 כספים בקופה 

 0 0 0 833402944615 כספים בקופה 

 0 0 0 833402944616 כספים בקופה 

          

 0 0 0 834102944614 חבות מעבידים

 0 0 0 834102944615 חבות מעבידים

 0 0 0 834102944616 חבות מעבידים

          

 0 0 0 834202944614 צד שלישי

 0 0 0 834202944615 צד שלישי

 0 0 0 834202944616 צד שלישי

          

 0 0 0 837302944614 אחריות תוצרת

 20,000 0 1 837302944615 אחריות תוצרת

 150,000 0 1 837302944616 אחריות תוצרת

          

 0 0 0 837602944614 נאמנות

 0 0 0 837602944615 נאמנות

 0 0 0 837602944616 נאמנות

          

 0 0 0 838902944614 כל הסיכונים 

 0 0 0 838902944615 כל הסיכונים 

 0 0 0 838902944616 הסיכונים כל
 

 IBNR-וצאות החברה, התפתחות אקטוארית ונסיון התביעות אינו כולל את ה
 

                                                  
 


