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 מפרט הביטוחים 
 

 ביטוח רכוש
 

 כולל נ"ט ור"א  פרמיה  הרכוש :                                                                                          מיון       
 

 מבנים מכל סוג ותאור לרבות,
 של מבנים  ריפים, שערים וגדרותצ, סככות

 . וןא , מוזייכת שחייה  ר ב, מבני ספורט 
 
 

   ₪  % _____      ___________                    ₪ ן מיליו  310 כ                                                            
 תכולה וציוד מכל סוג ותיאור

 בהימצאם במבנים או בסמוך להם. 
 

 % _____      ___________ ₪                      ₪ ןו לימי  10כ                                                               
 

 לרבות, ת מוניציפאליותשתיות 
 מקלטים, גדרות, שערים ומדרכות,

 תת קרקעיים ועיליים  גשרים ומעברים
 עמודי חשמל   מתקני חוץ,מגרשי משחקים וספורט, כבישים, שבילים, 

 , לוחות פרסום,םוטלפון, תמרורים, רמזורי
 הסעה,  מיכלי איסוף אשפה,    תותחנ, גנים , גינות

 של מים,  קרקעיות מערכות על קרקעיות ותת 
       מתקני תאורה, ביוב, דלק, גז, חשמל ותקשורת

                                                         
 ₪  ___________       _____ %         ₪   מיליון 15כ                                      ן             ק ראשוע"ב נז

 
 ₪   500,000  – כל הסיכונים הרחבת
   כולל גניבה /פריצה מרכב אף אם נשאר ללא השגחהרכוש בהעברה  הרחבת 

 ₪  ____________       ₪                                                                                     200,000 ל  מוגבל 
 

 ₪  _________ ___                                 ₪                 500,000( מוגבל ל שוןרא קנז) הצשוד ופרי
 

                                                                                                                                                 
 ₪    ______________      סה"כ                                                                                             

 
 השתתפויות עצמיות

 
 ₪   40,000  –ותשתיות  מבנים ותכולה

טח  אתר משמעו ש תר,לא ₪ 200,000סימום  ₪ מק  20,000מנזק, מינימום   5%         –נזקי טבע 
 מרכזו יקבע ע"י המבוטח. ר ו טמ 200 מעגלי ברדיוס של

                                            ר₪ ולא יות 30,000אך לא פחות מ   ,מסכום הביטוח לאתר 10%  -רעידת אדמה 
 ₪. 5,000,000מ                            

 ₪   20,000  -שוד או פריצה 
 ₪   20,000                -כה"ס 

                                               

                   

                                                                                ______                                        _______________________                                               
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                              
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בשינויים ובהרחבות   2016יקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח רכוש ביט ה .1
 מיה ., ללא תוספת פרלהלןהמפורטים 

 ת  כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמי            
 ה. הקבועה בפוליס             

 
 אינה  הפוליסהסף: נו  נזקי נוזלים והתבקעות  -    2.6.    בפרק " הסיכונים המבוטחים " סעיף 2    

 וב ו/או מים  צנרת ניקוז ו/או בי ותאור לרבות  סוגכל רת עצמה )צנרת ממכסה נזקים לצנ           
 הוצאות  שהוא ( וילה וסטנדרטית במבנה מכל סוג מוניציפאלית ו/או עירונית ו/או רג           
 שאינו רכוש צד ג', שנפגע    חלקי צנרת ו/או נזקי כל רכוש מבוטח מכל סוג ותאור,   החלפתל            
 אינו פגיעה  ות הנוזלים עצמם, כאשר גורם הנזק בקעות הצנרת לרב מהנוזלים ו/או מהת           

 התבלות   כי נזקים לצנרת עקבלמען הסר ספק יובהר   י צפויה.מית ובלתחיצונית פתאו            
   יצונית ובלתי צפויה ועל כן אינםלאי ופגם טבעי אינם בבחינת פגיעה חוחלודה ו/או נזקי ב            
 בתנאי הפוליסה לא   בהרחבות לפרק א'  3.2הסיכונים על פי סעיף כיסוי כל , וכי מכוסים           
 ירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש בקשר י זה. מאידך יובהר כי אל כיסויחול ע            
 לתי צפויה". שב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלצנרת ייח            

  
 .   1.2.5בביטוח (  ס"ק  כלול שאינו ושרכ)   1.2.5עיף " בסהגדרות"  א'  רקבפ   . 3     

  קופה.תולה למקר   ₪ 200,000לסך של    דע תבוטלנה המילים " צמחיה ובעלי חיים"      
 
 בכפוף  למען הסר ספק , מובהר בזאת כי הרכוש המבוטח כולל גם קווי תמסורת וחלוקה  .  4     

 בפוליסה  4.5  לסעיף             
 

 ( בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים"    ) נזק בזדון " חים מבוטרק " הסיכונים הבפ  2.11   סע'.   5
 סה :בפולי      

 
 יסיון לכך. וך כדי פריצה ו/או שוד או כל ננה שנגרם תמבל  מורחב לכסות נזק      
 ך. או כל ניסיון לכ ודש  מורחב לכסות נזק פיזי שנגרם לתכולה תוך כדי או עקב פריצה ו/או      

 
 ( יכלול את עלות רכישה מחדש    מידע/ )  הוצאות שחזור מסמכים   בות" ל"הרח   3.11.4' סע . 6

 קו ו/או  אמו  לשימוש המבוטח, אשר ניזוות אשר הותחרא  מדף/ואו תוכנות של תוכנות      
 מאחד הסיכונים  המבוטחים בפוליסה. אבדו כתוצאה      
 
 ומחים  עצים ומט יו שכ"  נת תביעה, לרבותכדרושות לההוצאות ה ת לכסותחבורפוליסה זו מ . 7

   ראשון זקנ  ₪ , על בסיס 400,000עד לסך שונים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו      
 . בפוליסה 3.12  הרחבהבהתאם ל      
 
 יבית  מאס הכיסוי הביטוחי לא יחול על קריסת מבנים ו/או חלקי מבנים שאינם בנויים בניה. 8

 רות תומכים לסוגיהם אלא כתוצאה מאירוע  וב( וקיריסת מערכות )מים, חשמל, ביו קו/א      
 בלבד.י חיצוני תאונת    

 
   . ₪ 17,000,000אתר אחד ל  מקסימאליה  וחסכום הביט.  9      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       _____________________________                                                         
 ורשי החתימה ח וחתימת מבטחותמת המ
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 
 :  שם המבוטח

 
 " במכרז . טחבו "המכל מי שנכלל בהגדרת 

 
 חבות המבוטח:  

 
  קידיהה ותפעולותיפחבותו החוקית של המבוטח עפ"י כל דין כרשות מקומית , על כל עיסוקיה,  

  מתנדביםלרבות ע"י   ו מי מטעמה,א/ו בעקיפין , על ידי עובדיה וא/דה במישרין ו ם על יהמבוצעי
יסוקים  ע לרבות  דה.י  עלים  המועסק  ות לתועלת הציבור, ו/או עובדי שירקבועיםומתחלפים 

   ." מבוטח" במכרז  בהגדרת  פעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכלליםו
 

 :  יטריטוריאלתחום 
 

אחריותו, וכל פעילויותיו  ב בין אם בבעלותו ובין אםמבוטח, ל רכושו של הר עם כהכיסוי חל בקש
  יטחונית שלב  טהשליהודה ושומרון הנכללים בי של המבוטח בכל שטח מדינת ישראל , שטחי 

 צה"ל. 
 

 היקף הכיסוי :    
 

 .לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2016על בסיס פוליסת ביט 
 

 ה: פוליס הרחבות ל
 

נות לרבות, שיפוץ,  שו גם עבודות קבלניות מבוטח כולל עיסוקו של ה  ספק , למען הסר .1
 ון וכד'.בניה, אחזקה, פיתוח , גינ

 
וגים, בריכות שחייה והדרכת ח תרבותית,   ותיל פע וי חל גם על כלספק, הכיס למען הסר  .2

או  /וטח וי המב צעדות, אירועים ומופעים  המאורגנים ע" מטווח ,  חדר כושר, שחייה,  
 ו. עבור

 
טח "  בפוליסת ביט,  לא יחול על  מבה לפרק " סייגים לחבות 3.2.3ע' ס הסר ספק,   עןלמ .3

כב מנועי רודת ביטוח פקי עפ"אינו חייב  בביטוח חובה ציוד מכני הנדסי  לסוגיו אשר 
 . ₪ 1,000,000לסך עד  וחוק הפלת"ד.

 
  חריג אזי ר, מים גדול אח  המקוואם בתחום הרשות המקומית נמצא חוף ים, אגם ו/או  .4

ירות הצלה שיט מנועי ( לא יחול על שימוש בס לילפוליסת ביט ) חבות בגין... כ  3.2.4
 טיחות בשיט (. בהנמלים )  ותקני תטחם בביטוח צד שלישי עפ" ובתנאי שאין חובה לב

       

מעט  ל   למען הסר ספק, הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי .5
 ביטוח לאומי  דמי  ינם תשלום טח חייב בגבוהמים ש ן עובדבגי

 
 
 ₪ .  5,000,000ופת הביטוח  ולתק   אירועול אחריות לבג
 
 

 _____ש"ח _________     - מיהפר        ₪  40,000   –ת השתתפות עצמי
 
 

 
 
 

 ______________ _______________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה 
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 מעבידים  חבות ביטוח

 
 

 שם המבוטח : 
 

 טח" במכרז . בהגדרת "המבו כל מי שנכלל 
 

 :עסקו של המבוטח
 

בין  ים, ידים מכל סוג ותיאור המבוצערשות מקומית על כל עיסוקיה, פעילותיה, פעילויות ותפק 
ם  טעמה , לרבות עיסוקים ופעילויות של גופיבמישרין ובין בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מ 

 אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" שבמכרז. ים טימשפ
 

 : המבוטחיםהעובדים 
 

 סוקו של המבוטח. העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעי  כל עובדי המבוטח
 

 :  ליוריאטריטתחום 
 

טה ביטחונית של צה"ל. בעת שהיית  שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשלי
 לצורכי עבודתם. בהם  עובדי המבוטח

 
 : שכר עבודה משוער

 
  תאמות במהלך תקופת המכרז ללא אישור הרשות (אין לעשות ה ) משוערבודה שנתי כולל  שכר ע

 .₪מיליון   51  כ ביטוחהלתקופת  
 

 : האחריות ות לגבו
 

 . ביטוח התקופת מקרה ול₪  ל 20,000,000
 

   :עצמיתהשתתפות  
 

 נפגע ל  ₪  20,000 –לאירוע. מחלות מקצוע ₪   10,000
 

 היקף הכיסוי :    
 

 . לביטוח אחריות מעבידים  2016סת ביט על בסיס פולי
 

 : התעריף
 

 ______ % 
 

 חישוב הפרמיה:  
 

   ________________ ₪                         __   =   _ __ %    X)שכר עבודה ( ₪   __ ____________
 

                                                                
 ______________ש"ח   סה"כ                                                                                                          

 
 
 
 
 

 
_ _________ ___________________ 

 י החתימה חותמת המבטח וחתימת מורש
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 חבות מוצר ( ה להרחב) עם  ברשות מקצוע  בעלי של מקצועית אחריות

 שם המבוטח : 
 

עלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם  ב מכל אחד  בגין בהגדרת "המבוטח" במכרזכל מי שנכלל 
 דתם אצל המבוטח. קשר עם עבובו שאו מחדל שנע  בגין מעשה  ,עובדי המבוטח

 העיסוקים המבוטחים:

 קצועית: אחריות מ

ועסקים ע"י המבוטח ו/או פועלים  המ וניםחבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע הש
 : דלקמןכמטעמו 

, מדבירים,  ם סוציאלייגזברים, פסיכולוגים, עובדים אדריכלים,  ,םיפקח   עורכי דין, רואי חשבון,
 .  ה על הבטיחות, תברואניםממונ ים , ר ינרוטחשמלאים, 

 המפעילים ידע  מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י דין.  עובדים אחרים

  שירה בגין עבודתם של נותני שירותיםמורחבת לכסות גם אחריות שילוחית ו/או יסה פוליה
 קצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות. מ

 :חבות המוצר

בה ואספקה  שר עם פעילות ייצור, תיקון, התקנה, הרכהמבוטח בק  של חבותו החוקית על פי דין
, לרבות מזון ומשקה   1981 –"א תשמ של המוצרים  כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים

 ולרבות מים 

 :  טריטוריאליתחום 
 

 צה"ל.   , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של ל שטח מדינת ישרא
 

   1120.1.1          י:ב תאריך רטרואקטי
 

 :היקף הכיסוי

ף                                כפו 2018  מהדורתכלל לביטוח אחריות מקצועית  בהתאם לנוסח פוליסה   – אחריות מקצועית
 ויים המפורטים להלן.     לשינ

 בתוקף  - הוצאת דיבה או לשון הרע או פגיעה בפרטיות "    - 4.1ה הרחב"  .1

 בתוקף   -יושר"   יא "   - 4.4   הרחבה .2

 בתוקף  –"אובדן מסמכים"    - 4.6הרחבה    .3

 חודשים.   12 בתוקף עד" תקופת גילוי"  -  4.2הרחבה  .4

למקרה  ₪ 500,000עד לסך  סה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פלילייםמכ  ליסההפו .5
 כלפי צד שלישי. של פוליסת אחריות   2016נוסח ביט ב הבתאם לתנאי ההרחבהותקופה 

 

                                                                                            ___ ________________________ __ 
 ה מחותמת המבטח וחתימת מורשי החתי                                                                                           

                                         



6 

 

 

 בפוליסה  3.22סעיף בהתאם ל בגין זיהום תאונתית סיכוי כוללהפוליסה  .6

החוקית של המבוטח , ישירה ושילוחית, בגין  תו  חריוהפוליסה מורחבת לכסות את א .7
ם, אחיות, חובשים ועובדי רפואה ימטה של רופאהשחדל רשלניים, טעות או מעשה או מ

 הרשות.   ורבבמהלך עיסוקם במקצועם ע אחרים
הרחבה זו אינה חלה על פעילות בתי חולים, קופות חולים, מוסדות רפואיים של מדינת 

 ית של הרופאים". צועהמק אחריותם אתכן ישראל ו

 .סוג שהוא ואכיפתם מכל ם מתן/אי מתן רישוי עסקיאובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע מ .8
לרשותה כלפי החייבים   םדימהאכיפה העו ה בכל אמצעיטיוכח כי הרשות נק  למעט אם 

 בסמכות הרשות בכלל  ברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם

ם יואי עמידה בלוח הזמנים הנובעים מהליכ  כוב, עיאובדן שימושנזקים כספיים עקב  .9
 . מתמשכים יםפרוצדוראלי

 

 אחריות המוצר  2016ליסת ביט  ובהתאם לפ – צרחבות המו

 

   תות מקצועיריחא גבול 

 ₪  30,000  –השתתפות עצמית  -₪  4,000,000   ולתקופת הביטוחתובע ,למקרה ל ות יגבול אחר
 

                                                                
 ______________ש"ח                  סה"כ     

 
 

 
 חבות מוצר  ות אחריגבול 

 ש"ח  20,000  –השתתפות עצמית  - ₪ 2,000,000וח   קופת הביטתגבול אחריות לתובע ,למקרה ול
 

                                                                
 ______________ש"ח              סה"כ         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ___________________ ___ _______ 
 חתימת מורשי החתימה ח ו חותמת המבט                                                                                           
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 כל הסיכונים –ביטוח כספים 
 

 שם המבוטח : 
 

 מבוטח" במכרז. הדרת " לל בהגי שנכ כל מ
 

 מקום המצא הכספים: 
 

וסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים, או שמתקיימת  מו  ךבוטח,  מוסדות חינוי המדמשר
 בהם פעילות המקומית. 

 
מו ו/או  י ע"י עובדי המבוטח ו/או שליחים מטעיאלם בכל התחום הטריטורבהעברה ממקום למקו

 בוטח. ע"י המסקות חברות להעברת כספים המוע
 

 תחום טריטוריאלי : 
 

 בשליטה ביטחונית של צה"ל.   םליליהודה ושומרון הנכ  שטחי שטח מדינת ישראל ,
 

   סכום הביטוח:
 

 ש"ח על בסיס נזק ראשון.  100,000
 

   היקף הכיסוי :
 

              כפוף                      2016 מהדורת -כספים  -כל הסיכונים  -ביט סת בהתאם לנוסח פולי
 יים המפורטים להלן: ו לשינ

ות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת  אמחהוף חלקי או מלא של ל זישהכיסוי יכלול מקרה 
 מבוטל.  –לפרק חריגים בפוליסת ביט  2.10התמורה.  סע' 

 זקי טבע ורעידת אדמה. ל נהסר ספק, הכיסוי כול למען  

ע"י השגה שלא כדין    רם סגולים במקונעו סות גניבת כספים בהיותם סגורים והביטוח מורחב לכ
או ע"י שימוש בקוד , אף ללא סימני פריצה  /ום  אמורשה במפתח מות שאינו יו/או שימוש ע"י מ 

 ואלימות הגלויים לעין.

 השתתפות עצמית: 
 

 לכל מקרה ביטוח. ש"ח  3,000
 
 יף : % ______ תערה
 

 
  

                                                                
 _ש"ח _ "כ                     ____________הס
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 שיורי לביטוח אש מורחב ניטרושבר מכני וציוד אלק  ביטוח
 

 שם המבוטח: 
 

 ז. כרכל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במ
 

 ח: טהמבו הציוד
 

ד ובקרה. גנראטורים,  יקופ ת ואוויר, לוחות חשמל ולוח  מערכות חשמל וכוח, מערכות מיזוג 
 טורבינות, טרנספורמטורים, ציוד בריכה ומרכזי ספורט וכד'.

 ילווה.ד נשבים ניידים וכל ציומחשבים, מח
 

   סכום הביטוח:
 

 לשבר מכני.  ש"ח  1,500,000
 רוני. לקט₪ לציוד א 1,000,000

 שחזור מידע.  - ₪ 500,000
 

 היקף הכיסוי :  
 

כפוף                                  2016מהדורות   -אלקטרוני ות )שבר מכני( וביטוח ציוד נ כומ –אם לנוסח פוליסת ביט  תבה
 לן: שינויים המפורטים להל

 . מידע  ותורעידת אדמה, ושחזור נתונים ותוכנלמען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע 

 : לשבר מכני ולציוד אלקטרוני  עצמית  תפוהשתת
 

 ח.ו ש"ח לכל מקרה ביט 5,000
 יטוח. ש"ח למחשב נייד למקרה ב 750

 
 

 התעריף : % ______ 
 
 

 
  

 

 
 __________ש"ח סה"כ                     ____

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             ________________________ ____ 
 

 מורשי החתימה חותמת המבוטח וחתימת                                                                                              


