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 מועצה מקומית עומר

 45/2022 'מס פומבי מכרז 

   2022/23למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות לשנת 

 

 2022 אוקטובר

 

 

 12:00עד השעה     26/10/2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00ולא יאוחר מהשעה     09/11/2022 מועד אחרון להגשת הצעות

יצוין ע"ג תיבת המכרזים בה יש להגיש   מועד פתיחת מעטפות 
הצעות. יש להתעדכן בדבר המועד בעת  

 הגשת ההצעות.

 

 "(לוח זמני המכרז )להלן: "
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 הזמנה להציע הצעות 

ה "  עומר  מקומיתהמועצה  הצעות    מציעים  בזאת  מזמינה  "(המועצה)להלן:  ביטוח  להציע  שירותי  למתן 

מפרט תנאי הביטוח הנדרשים והצעת המחיר  בהתאם ל  הכל עבור המועצה,    2022/23רכוש וחבויות לשנת  

   (." בהתאמההביטוחים" -ו  "השירותים)להלן: "  א'  כנספחרז זה צורף למכהמ

שירותים להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  כי  ומודגש,  להשתנות    ביטוחים /מובהר  עשוי  אשר  כלשהו, 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לצרכיה ולתקציב העומד לרשותה.

ו/או הקטנה תביא לעדכון   כל תוספת  יביא בהכרח לשינוי בתמורה.  שינוי בהיקף השירותים/הביטוחים 

 התמורה בהתאם להצעת המחיר כפי שהוצעה במכרז זה.

"(   חברת הביטוח" או "המבטח " או "המציע ת כדין )להלן: "הצעת המחיר תוגש ע"י חברת ביטוח מורשי

 "(.  סוכן ביטוחבאמצעות סוכן/ות ביטוח מורשה )להלן: "

כך או כך, ההתקשרות תהא אל מול המציע, קרי, חברת הביטוח. ועל מסמכי המכרז להיות חתומים על  

 . קרי ע"י המציעידיה, 

 דבר ועניין.הצעת המחיר במכרז זה מהווה הסכם התקשרות לכל 

 הכוללת  המכרז חוברת .1

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז.  .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 נספח א'.  –מפרט תנאי הביטוח הנדרשים והצעת המחיר  .1.4

 . נספח ב' -ניסיון תביעות .1.5

 
 . באתר המועצה הורדהללעיון והמכרז יועמדו   מסמכי .2

טלפונית    לרכושניתן   .3 המכרז  מסמכי  ש  אואת  המועצה  תמר  במשרדי  עומר45ברח'  )להלן:    , 

א'המועצהמשרדי  " בימים  לא  אשר     ₪  500סך של    , תמורת 15:00עד    09:00בין השעות  ה'  -"( 

 בשום מקרה.   יוחזרו

למועד האחרון להגשת שאלות עד  כתב  על ה  את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן   לרכזיש   .4

המכרז,   זמני  בלוח  כמצוין  המנכ"ל,   ליידי  בלבד,   Wordבקובץהבהרה  קקון,    גב'ה  עוזרת  הדר 

שמספרו:   michrazim@omer.muni.il:  לדוא"ל בטלפון  המסמכים  קבלת   ולוודא 

08-6291122.   
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יועלו לאתר )ככל ויהיו(,    מציעים  כנסמסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול   .5

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו,  המועצה

 בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

ה  הנכם .6 את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  כל  מתבקשים  את  שתכלול  צעתכם 

בסעיף    המסמכים עליהם  לעיל,    1המפורטים  לחתום  המוסמכים  ידי  על  וחתומים  מלאים  כשהם 

 . עמוד ועמוד בכל

"  תא .7 נכתב  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש   "  45/2022פומבי  מכרז  ההצעה 

ל המכרזעד  זמני  בלוח  לעיל  הנקוב  האחרון  המועצה  ,מועד  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  .  לתיבת 

  .בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם

 .  תתקבלנהלא  ו/או במקום אחר שאינו בתיבת המכרזים, לאחר מועד ההגשה שתוגשנה הצעות 

לפי שיקול דעתה הבלעדי,  שומרת לעצמה את    המועצה  .8 לדחות  לבטל המכרז,  הזכות,  ו/או  לפסול 

מציע,   של  הצעתו  לרבות  לאת  האחרונות  השנים  במהלך  כושל  ו/או  רע  ניסיון  למועצה  היה  גביו 

על ידי המציע, חשד למרמה,    הסכםבמקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת  

 תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    יום  60התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .9

. כמו כן, המועצה שומרת  ביותר או הצעה כלשהיהזולה  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה   .10

לפצל את  השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי והקטין את היקף  לעצמה את הזכות להגדיל או ל

את    השירותיםביצוע   מהזוכה  להזמין  רקם  כול  םהשירותילשלבים,  מה   או  את    םחלק  לפצל  או 

ש  השירותים פי  על  הכל  שונים,  מציעים  דעתה בין  והמציעים  הבל  יקול  בהנמקה,  צורך  וללא  עדי 

במקרה כאמור ייחתם חוזה עם    מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 ישתנו. ם המוצעים לא  מחיריה סכום שונה מן ההצעה, אך 

למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת  על המציע לדאוג   .11

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 כללי  .12

 .להסכם 'אכנספח ידו, בהצעת המחיר המסומנת את המחירים המוצעים על  המציע ינקוב  .12.1

ה  .12.2 הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  למכרז.  ההצעה  שייעשו  מצורפים  תוספת  או  שינוי  כל 

כאמור   שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין  המכרז,  במסמכי 

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  
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שונים   .12.3 בפרקים  המופיע  סעיף  לאותו  שונים  יחידה  מחירי  והגיש  במידה  כי  מסכים,  המציע 

לת רשאית  המועצה  תהא  שונים,  מקומות  המחיר  ו/או  בחשבון  שיילקח  כך  ההצעה  את  קן 

 לאותו סעיף.  המיטיב ביותר עבור המועצה/ ביותר הזול

כי   .12.4 מסכים,  ו/או    שלאבמקרה  המציע  הכמויות  כתב  מסעיפי  כלשהו  בסעיף  מחיר  יוצג 

 בעדכונים לכתב הכמויות, אזי:

הוצאות   .12.4.1 כלולות  כאילו  הדבר  סעיפים /הנדונ  השירות/העבודהייחשב  במחירי  ה 

לבצע   חייב  יהיה  והמציע  הכמויות  כתב  של  תשלום    עבודהשירות/אחרים  ללא  זו 

 עלול  לגרום לפסילת ההצעה. כדבר ה או,נוסף; 

ועדת   .12.4.2 של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  הנ"ל  מהמקרים  מקרה  בכל  ההחלטה 

 המכרזים של המועצה.

 
 בכבוד רב,                                                          

  פיני בדש                                  

    עומר  מקומיתראש המועצה ה                                      
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 המכרז   תנאי

 כללי  .1

המכרז   במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  כולליםההצעות  "  אשר  מסמכי  )להלן: 

 "(:המכרז

 הזמנה להציע הצעות. .1.1

 תנאי מכרז )מסמך זה(.  .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 נספח א'  –מפרט תנאי הביטוח הנדרשים והצעת המחיר  .1.4

 ' בנספח  –ניסיון תביעות .1.5

לפחות   .1.6 המשתתפים  לידי  שהגיע  נוסף  מסמך  להגשת    2כל  האחרון  המועד  לפני  עבודה  ימי 
 ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.   ההצעות

מובהר ספק  הסר  במסמכים    , למען  המפורטים  וההנחיות  ההסברים  התניות,  התנאים,  כל  כי 

 י המכרז. שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנא 
 

 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

מציאו את כל  י ואשר    הבאים במצטבר  הסף  בכל תנאי  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

 על המציע להיות חברת ביטוח מורשית כדין.  .2.1

להצעתו   לצרף  המציע  על  זה  סף  תנאי  מורשי  )להוכחת  ואישור  שמו  על  בתוקף  רישיון 

 חתימה(. 

 

הביטוח(   .2.2 )חברת  המציע  ע"י  מוגשת  שההצעה  ביטוחככל  סוכן/ות  לעמוד   באמצעות  יש 

 בנוסף גם בתנאי סף זה ולצרף את המסמכים הבאים ביחס לסוכן הביטוח:

 צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה; 2.2.1

 אישור ניהול ספרים של סוכן הביטוח.   2.2.2

 תעודת עוסק מורשה של סוכן הביטוח;  2.2.3

סוכן  2.2.4 של  הנוכחית  לשנה  בתוקף  ציבוריים  גופים  עם  עסקאות  ניהול  על  אישור 
 הביטוח;

רו" 2.2.5 לשנה אישור  בתוקף  הביטוח  סוכן  אצל  חתימה  למורשי  באשר  עו"ד  ו/או  ח 
 הנוכחית; 

 ניכוי מס במקור או פטור ממס של סוכן הביטוח אישור תקף על  2.2.6

 יצרף בנוסף גם תעודת התאגדות    -הינו תאגיד  שסוכן/ות הביטוח ככל 2.2.7
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 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 :נדרשה

המכרז .3.1.1 מסמכי  לכל  מפורטים  שהם  כפי  ולאחרעיל,  המקוריים  הטפסים  גבי  על   ,  

בהם   הנדרשיםבדיו  שמולאו  הפרטים  מהכלל  ,כל  יוצא  בחתימה  ו  ,ללא  שנחתמו 

 .מוסמכת כנדרש

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף דלעיל.   .3.1.2

 נספח זה. על גבי   ת מחירהצענספח א' במלואו כולל   .3.1.3

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.4

 . )של המציע=חברת הביטוח( אישור על ניהול חשבון .3.1.5

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או    תנאי מוקדם יסודיווה  שנדרש, מה

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעההגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 אופן הגשת הצעות .4

ל  .4.1 , במלואם ולאחר שמולאו בהם כל את כל המסמכים כמפורט במסמך זה  הגישעל המציע 

 הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.הנתונים והפרטים 

להגיש   .4.2 יש  ההצעה  המקורייםאת  בה,  בטפסים  מולאו  הנדרשים    בדיום  כאשר  הפרטים  כל 

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או    ללא יוצא מהכלל.

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה -כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון  

המוצע על  המחיר    גרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לרשום בהצעת המחיר אתמבלי ל .4.3

   '.אנספח לעיל )הזמנה להציע הצעות( על גבי  12ידו בהתאם לאמור בסעיף 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל   .4.4

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהאופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק   .4.5

למועצה, כך  על  להודיע  עליו  כלשהו,  עניין  לבכתב,    של  להגשת  עד  האחרון  שאלות  מועד 

כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים    ,במידה והמועצה תמצאלהבהרה.  

 .במכרז
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  מי   או/ו  המועצה  מלבד  אחר  גורם   ע״י  או /ו  בע״פ  שניתנו  הסברים  או   הבהרות,  פירושים  כל .4.6

   אחראית   אינה  המועצה  כי,  בזאת  מובהר ,  ספק  הסר  למען .  המועצה  את   יחייבו  לא  מטעמו

  ותיקונים   תשובות,  שינויים  רק.  פה-בעל   במכרז  למשתתפים  שיינתנו,  הסבר  או /ו  פרוש  לכל

  בין ,  סתירה  של  מקרה  בכל.  המועצה  את  יחייבו"(  הבהרות  מסמכי: "להלן)  בכתב   שנמסרו

.  ההבהרות  במסמכי  האמור  יגבר,  המקוריים  המכרז   מסמכי  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור

 . יותר המאוחרת  בהבהרה האמור יגבר, עצמם ובין  ההבהרות מסמכי בין סתירה של במקרה

  מכל,  שינוי  לערוך  רשאי  המציע  אין.  המכרז  מסמכי  את  לשנות  או/ו  לתקן  או/ו  למחוק  אסור .4.7

 בכל(.  בהצעתו   ממנו  הנדרשים  הפרטים  השלמת  למעט)  המכרז  במסמכי,  שהוא  וסוג  מין

  שנמסר   וכפי  המועצה  ע״י   הוכן  אשר,  המכרז  מסמכי  של  הנוסח  הצדדים   את  יחייב  מקרה

 .שבוצעו לשינויים  העירה לא והמועצה המציע י" ע שינויים נערכו בו במקרה  גם, למציעים

  בגוף  בין,  המכרז  למסמכי  ביחס  המציע  ידי   על   שייעשו  הסתייגות  או   תוספת,  שינוי  כל  לעניין .4.8

  לשיקול   בהתאם ,  רשאית  המועצה  תהא ,  אחרת  בדרך  ובין   לוואי  במסמך  בין   המסמכים

 :הבאות  מהדרכים  יותר  או באחת  לפעול, בנדון המוחלט  דעתה

 ; המציע של  הצעתו את  לדחות או לפסול  .4.8.1

 ;כלל השינויים  בה נעשו לא  כאילו המציע הצעת  את לראות .4.8.2

 . שנעשה השינוי בעניין המציע מן הבהרות לדרוש .4.8.3

על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום   .4.9

ללא    וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז"  הספק שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת  

 . יוצא מן הכלל

כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי   או קיומה של חתימה חלקית בלבד,  העדר חתימה 

עלולה לגרום לפסילת  ברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם,  חתימות, העדר חותמת  

 . ההצעה

בכלליות   .4.10 לפגוע  ומבלי  למכרז  ההצעה  בהגשת  עקיף,  או  ישיר  באופן  הכרוכות,  העלויות  כל 

לצרפם  שיש  ותעודות  מסמכים  בגין  הנדרשים  תשלומים  או  אגרות  לרבות  לעיל,  האמור 

יוצא מן וכל הוצאה או עלות אחרת ללא  יחולו על המציע בלבד. למען הסר    להצעה  הכלל, 

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא   ,ספק מובהר בזה

את   מה  השירותיםלבצע  חלק  כל  הוצאות  םאו  או  עלויות  להחזר  זכאי  המציע  יהיה  לא   ,

 כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

להגישעל   .4.11 המכרז  את    המציע  רשום  חלקה  מעטפה  במסמכי  מס'   פומבימכרז  "עליה 

או    בלבד  "45/2022 שליחו,  או  המציע  ע"י  המועצה  של  המכרזים  לתיבת  תוכנס  וזו 

 כחותם. ובנ
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משרדי המועצה עד למועד האחרון  בעל ידי המציע או ע"י שליח מטעמו    ידניתההצעה תוגש   .4.12

 . להגשת ההצעות

לא   מקרה  בדוארה  נתקבל תבכל  ששוגרו  אחרת    הצעות  תיבה  לכל  ו/או  אחרת  בדרך  ו/או 

 .מועד האחרון להגשת ההצעותבחלוף ה לא תתקבל כל הצעה  שאינה תיבת המכרזים וכן

המועד   .4.13 את  לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  וללא  הבלעדי  שיקולה  לפי  רשאית,  המועצה 

על   תעלה  שלא  לתקופה  למכרז  ההצעות  להגשת  להגשת    15האחרון  האחרון  מהמועד  יום 

 משתתפי המכרז.  ההצעות הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל 

 

 פתיחת המעטפות .5

בחלקה, .5.1 או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  כלשהי    חזר  התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או 

  ההצעה לראות את    -אך לא חייבת-  המועצה  רשאיתתהא    –לפי תנאי המכרז  מהתחייבויותיו  

במסגרת    מהחתו  השהוגש הזוכה  את   המכרז ע"י  בו  שהוסיפה  לאחר  מיד  תקף    כחוזה 

ועל פי כל דין לשם אכיפתו    החוזהחתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי  

של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה ו/או על פי  

 . כל דין

 

 זוכה  לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .6

יהא  ,  הסף  בתנאי   המציע   של  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  לאחר .6.1 לזכייה  שיועמד  המציע 

 בעל ההצעה הכוללת הזולה ביותר. 

או  /ו  מסמך  כל  ימציאו  כי  המציעים  מאת   לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  רשאית  המועצהיובהר, כי   .6.2

 . ההצעות  להערכת,  מטעמה מיאו / ו  המועצה לדעת, הדרושים, הבהרהאו /ו נתוןאו  /ו  מידע

רשאית   .6.3   כפי ,  בדיקה  כל ,  מהם  חלק  לכל  או  למציעים  לערוך ,  מטעמה  מיאו  /ו   המועצהעוד 

,  כאמור  בבדיקות   מטעמה  ומי   המועצה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד   כל .  לנכון  שימצאו

  המועצה   תהיה,  לעיל  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא.  בדיקות   לערוך  שתבקש  ככל

 . ההצעה  את לפסול, בלבד זה  מטעם, רשאית
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ההצעה  נאינ   המועצה  .6.4 את  לקבל  מתחייבת  המועצה    הזולהה  שהיא.  הצעה  כל  או  ביותר 

גם  במהלך התקשרות והזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים  לעצמה את    שומרת

וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות    תחילתהטרם  

לביצוע.   שאושר  התקציב  תפעוליים  מן  שיקולים  בחשבון  להביא  רשאית  המועצה  כן,  כמו 

 שיקולי יעילות.  ו/או

  הצעתו   את  לדחותאו  /ו  לפסול,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה .6.5

 במקרה  לרבות   האחרונות  השנים  במהלך  כושלאו  /ו  רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו,  מציע  של

  תביעות ,  למרמה  חשד ,  המציע"י  ע  חוזה  הפרת,  מעבודתו  משמעותית  רצון  שביעות  אי  של

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה   המועצה  "ב.וכיו  בעליל  סבירות  בלתי

 . המכרז שבמסמכי לנתונים או  לדרישותבשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות 

 

 

 פיני בדש                           

    עומר מקומיתראש המועצה ה        
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 הצהרת משתתף במכרז 

הח"מ,   .1 בסעיף  אני,  כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  המכרז    1מאשר/ת  לתנאי 

והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם למתן השירותים האמורים, וביססתי הצעתי  

ו/או   השירותים/הצעתי  מתן  על  להשפיע  העשויים  הנדרשים,  והנתונים  המידע  כלל  בדיקת  אחר 

 היקפם. 

ינה מתחייבת להיקף שירותים/ביטוחים כלשהו, העשוי להשתנות ולא תהא לי  ידוע לי כי המועצה א .2

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בעניין. 

הנני מתחייב/ת לבצע את השירותים/לבטח את הרכבים הנדרשים בהתאם לתנאים המפורטים בכל   .3

כי המכרז, והנני מקבל/ת  מסמכי המכרז, כולם יחד, לפי המחירים המוצעים, בכפוף לאמור במסמ

 על עצמי לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.  

בה   .4 הנקוב  הזמן  ובתוך  בחלקה  או  במלואה  לעיל,  המפורטת  התחייבותי  את  אמלא  ולא  במידה 

ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם  

עומד אינני  כי  ו/או התחייבות  /יתברר  פטורה מכל אחריות  למכרז, תהיה המועצה  בתנאי הסף  ת 

 כלפי ותהיה זכאית למסור את השירותים לכל מציע אחר.

כזה,   .5 במקרה  כן,  הסכם  כמו  את  המהווה  שהוגשה,  כפי  בהצעתי  לראות  רשאית  תהא  המועצה 

תה עליו ותהא  ההתקשרות בינינו על כל המשתמע מכך, כחובה תקף ומחייב מיד עם הוספת חתימ 

 רשאית לפעול לאכיפתו ו/או למימוש זכויותיה ע"פ ההסכם וע"פ כל דין. 

ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה   .6

על   כי    30שלא תעלה  היתר,  בין  לי,  ידוע  וכן  להגשת ההצעות  יום מתום המועד האחרון המקורי 

  60רשאית לדחות את המועד לתחילת מתן השירותים/הביטוחים לתקופה שלא תעלה על  המועצה  

לגרוע   ומבלי  זו,  להצהרתי  לב  ובשים  השירותים/הביטוחים  מתן  לתחילת  שנועד  מהיום  יום 

מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי  

 ת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז.ו/או תיקון ועומד

 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. .7

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

מילו  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  הצעתי  מהוראות  הוראה  הפרת  הפרת  או  י 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:  .9
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 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.1

על  .9.2 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  כי 

סייגים   או  הגבלות  כל  אין  וכי  המכרז  תנאי  פי  ועל  המכרז  הסכם  לביצוע  ההתקשרות 

הסכם  ועל  זו  הצעה  על  לחתום  מאתנו  המונעים  המכרז  במסמכי  או  התאגיד  במסמכי 

 ונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכ 

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה   .9.3

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

מחויבים באופן אישי   לראות אותנו   -אך לא חייבת  -פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה 

 כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' ח.פ.: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ___________________  ת.ז.  שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 * חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.
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 נספח א' 

 תנאי הביטוח הנדרשים והצעת המחיר/הסכם ההתקשרות 

)להלן: " וחבויות,    "(המועצההמועצה המקומית עומר  כמפורט    הכלנדרשת לקבלת שירותי ביטוח רכוש 

   (." בהתאמההביטוחים"  -ו  "השירותים)להלן: "במסמך זה ויתר הוראות המכרז 

 חלק ראשון 
 

 (  500206669)ח.פ. מקומית עומר מועצה  :הראשי שם המבוטח
 

ו/או   מבוטחים נוספים: המועצה  של  /עירוניות/בנות/עמותות  כלכליות  חברות  ו/או  תאגידים 
כל   ו/או  ו/או המתנ"ס  הפועל בשמם/עבורם  המועצה הדתית  כל אדם  ו/או  גוף 

 . 25%שלמועצה יש שליטה בהם ומשתתפת בתקציבו בשיעור של לפחות 
 
 8496500מיקוד  1, עומר, ת.ד 45 תמררח'  :ההמועצ כתובת משרדי -
 

          
   30.11.2023עד          01.12.2022 –מ  תקופת הביטוח: 

 
 , 30.11.2027, ובתוקף עד המועצה מעת לעת, ולתקופות כפי שתקבע תהא הזכות לחדש ביטוחים מועצהל

          
 . לכל חידוש בנפרדם  הצדדי בהתאם לתנאים שיסוכמו בין ,בחברה שתזכה בביצוע הביטוחים

 
 יבוצעו בנוסח ובתנאי הפוליסות          1.1-1.7כל הביטוחים הנזכרים בסעיפים  .1 הביטוחים :

    ובכפוף למפורט במסמך זה ובנספחים המצ"ב.  )שקלית( "2016ביט הידועות בשם "
 

 ביטוח הרכוש.  1.1

 ביטוח כספים.  1.2

 ביטוח ציוד אלקטרוני.  1.3

 ביטוח שבר מיכני.  1.4

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 1.5

 ביטוח אחריות מעבידים.  1.6

 ביטוח  נאמנות.  1.7

 

 להצעתה כריכת פוליסה(. ביטוח אחריות מקצועית. )על חברת הביטוח לצרף  .2
 
 

חריג "רשלנות רבתי" מבוטל, אך מובהר בזאת כי אין בביטול החריג כאמור לגרוע מחובת הזהירות של  
 המבוטח ו/או מזכויות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח. 

על   הפיקוח  ע"י  המאושרים  בנוסחים  וסייבר,  קורונה/מגפות  סייגי:  מתווספים  מהפוליסות  אחת  לכל 
 הביטוח .

-  
למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת    הגורמים המפורטים להלן,  המבטחים מוותרים על זכות השיבוב, כנגד

 זדון : 
 הקשורות למבוטח.  ו/או לאגודות  חברות בנות, שלובות וקשורות למבוטח ו/או לעמותות -
 בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות. -
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 השוכרים רכוש מהמבוטח או ברי רשות ברכוש של המבוטח. אנשים או גופים  -

 . ו/או נותני שרותים למבוטח  אנשים ו/או גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי מסחר -

 . לפני קרות מקרה הביטוח –גופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי  -
 

 מס ערך מוסף -
 

 הן סכומי הביטוח והן תגמולי הביטוח יכללו מע"מ.  -לקזז מע"מ  המועצה וגופים נוספים שאינם זכאים 
שהינם גופים  וכן  הכלכליות/העירוניות  מורשה  החברות  הביטוח    -  עוסק  תגמולי  והן  הביטוח  סכומי  הן 

 אינם כוללים מע"מ. 
 
 

 :נוספיםתנאים 
בביצוע הביטוחים, לבצע על חשבונה סקר  המבוטח יהא זכאי לדרוש מחברת הביטוח שתזכה  .1

. קביעת הסוקר ועריכת הסקר ייעשו בתאום בין המבוטח  , כולל ציוד אלקטרוני ושבר מיכנירכוש
 לבין חברת הביטוח.

 
  בתיאוםלפוליסות לא תתווספנה התנאות ו/או דרישות כלשהן, כולל בדבר אמצעי מיגון, אלא   .2

 מראש 
 .והסכמתו בכתב  המבוטח עם

 אמצעי המיגון הינם מידע חיתומי ואינם התנאה לכיסוי.  –בכל מקרה  
 

 חישוב הפרמיה יעשה באופן יחסי.  –בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח  .3
 

 מידע על תביעות 
חברת הביטוח תמציא למבוטח לפי בקשתו מעת לעת, מידע על תביעות ובכלל זה ניסיון תביעות מפולח  

 לפי  
  ענפי ביטוח, שנות חיתום, תביעות משולמות וסה"כ משולמות + תלויות. 

 
 

ומפורטת ולא לשנות את תנאי הביטוח והפרטים, כפי  על המציע להקפיד למלא את הצעתו בצורה מדויקת  
 שהם כתובים במסמך זה ובנספחיו.

 
 . חברת הביטוחההצעה תוגש אך ורק ע"ג מסמך זה והנספחים הנלווים כשכל אחד מהדפים חתום ע"י 

 עלולה להיפסל. –הצעה שתוגש בדרך אחרת ו/או תכלול שינויים במסמך זה
 

כל   ספק,  להסיר  מנת  בגוף  על  סותר את הכתוב  הוא  גם אם  הוא הקובע,  ובנספחיו  זה  הכתוב במסמך 
 .הפוליסות

 

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

 כתב כיסוי 
.......................... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי עם קבלת הודעה מהמבוטח על   אנו הח"מ, 

ויהיו בתוקף עד     01.12.2022 הביטוחים המפורטים במכרז זה יכנסו לתוקף החל מיום  זכייתנו במכרז,  
 הפקת פוליסות תקינות על ידי המבטח. 

 
 

            
 חתימה      שם החותם           הביטוח חותמת חברת 
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 חלק שני
 ביטוח  רכוש  .1

 :  השתתפות עצמית 1.1
 רכוש  מערכות קול ושמע, ציוד צילום והסרטה, דברי אומנות, זכוכית, כלי נגינה,  -

 . ש"ח 10,000והרחבת כה"ס:   ר  במעב      
 . ש"ח  20,000   שוד או פריצה:   -
  -אך לא פחות מ  ביטוח המגיעים בגין אותו נזק,מתגמולי ה   10%לתשתיות: נזקי טבע    -

 . ש"ח  250,000   -, ולא יותר מ₪  100,000
אחר: - לרכוש  טבע  מ  10%נזקי  פחות  לא  נזק  אותו  בגין  הביטוח,   20,000  -מתגמולי 

 ש"ח    200,000  -ש"ח  ולא יותר  מ
של   - זמן  פרק  תוך  שיארע  טבע  נזק  או  המועצה    72אובדן  רחבי  בכל  רצופות  שעות 

 ייחשב כאירוע אחד. 
 . ש"ח   5,000,000  -, ולא יותר מש"ח 40,000  -אך לא פחות מ  10%רעידת אדמה: -
 ימים .  7 -אובדן הכנסות ממערכות סולריות  ,דמי שכירות ודמי ניהול    -
               . ש"ח   20,000:  ל נזק אחרכ -

                    
 וכן חישוב פרמיה נטו.  זקי טבע ורעידת אדמה נ כולל פרומילתעריף ב

 
                                      :הרכוש 1.2 
 , כולל, בין השאר, כולל מט"ש מכל סוג ותאורוצמודותיהם מבנים    -  
 וכן תכולה מכל סוג ותיאור בהימצאה    שערים וגדרות      

 ש"ח.           ……………….…  %0    ש"ח  190,000,000  -כ  או בסמוך להם,  במבנים     
 

 המועצה  מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור ברחבי -  
 ....          .....................ש"ח  %0                                 ₪   2,000,000ע"ס        

 
 ₪ לשנה  1,000,000אובדן הכנסה ממערכות סולאריות ע"ס  -                           

 ....         ......................ש"ח  %0                   על בסיס נזק ראשון למקרה ולשנה.                  
 

 הכוללים, בין השאר :   ציוד חוצות ותשתית מונציפלית  -  
 קרקעיות של מים, ביוב,  -מערכות על קרקעיות ותת       
 מתקני ספורט ומשחק,  מגדלי מים, דלק, גז, חשמל ותקשורת,       
 גינות, גנים, גדרות, מדרכות, כבישים ומשטחי בטון        
 ואספלט, תחנות הסעה, מיכלי איסוף אשפה, גשרים       
  ₪, על בסיס נזק ראשון.   5,000,000ע"ס   הכוונה ופרסוםומנהרות, שלטי        

    
 ש"ח .……………… . … %0     

 
 -  ודברי אומנות  כלי נגינה, מערכות קול ושמע, ציוד צילום והסרטה  -  
 ₪, על בסיס נזק ראשון.  400,000ע"ס   כיסוי כל הסיכונים      

 ש"ח  ………………  
 צה" מרכב אף אם פרי"הכיסוי חל גם בעת העברה וכולל       

 הרכב נשאר ללא השגחה.     
 הכיסוי מוגבל לסך  –ריצה" מחוץ לחצרי המבוטח "פלגבי כיסוי       

    . ש"ח לתקופת ביטוח שנתית 200,000  -מקרה ול ש"ח 100,000    
 

 כולל מערכות סולריות  )נזק ראשון( ש"ח  1,000,000שוד ופריצה     -  
 

 ש"ח  ………………              
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 אובדן דמי שכירות ו/או דמי ניהול מנכסים מניבים המושכרים ע"י המבוטח,  -                           
 ש"ח  על בסיס נזק  ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית  1,000,000 - 

 
ש"ח ..................... .       

   
    

     
 ש"ח ……………… סה"כ ברוטו )מזומן( 

 
 =========== 

 מיליון ₪.  30ום ביטוח מירבי למבנה אחד ולתכולתו  =   סכ
 
 

לביטוח   1.3 מורחב"הפוליסה  "  "אש  כפופה    )שקלית(  " 2016ביט  מהדורת  תהא 
 לשינויים/הרחבות  

 :ללא תוספת פרמיהדלהלן,               
 

 ב"הרחבות" )רכוש בהעברה( יחולו השינויים הבאים :  3.5בסעיף  1.3.1

בגין "התנגשות  כן חלהכיסוי  1.3.1.1
 ואימפקט". 

 ₪(. ₪200,000  )במקום   250,000הכיסוי הוא ע"ס   1.3.1.2

 

  2,500)במקום :    ש"ח  4,000ב"הרחבות" )חפצים אישיים( יבוא :   3.6בסעיף  1.3.2
 (.ש"ח

 
  20%הכיסוי הינו בשיעור של    -ב"הרחבות" )הוצאות פינוי הריסות(3.11.1 סעיף  1.3.3

 מהנזק  
 (.  10%)במקום 

 

 גבול אחריות המבטח יהא :   –ב"הרחבות" )שחזור מסמכים(  3.11.4בסעיף  1.3.4
 (. ש"ח 300,000)במקום  :     ש"ח  1,500,000

 

   ... או20%"...יבוא : נוספות והכרחיות(  ב"הרחבות" )הוצאות    3.11.6בסעיף  1.3.5
 "(. ש"ח  1,000,000או   … 10%…)במקום :  "   ש"ח".  1,500,000

 

 ₪.  500,000ב"הרחבות" )הוצאות הכנת תביעה( תקף ע"ס   3.12סעיף  1.3.6
 3.12.2מבוטל  סעיף משנה    

 

  3.13.3מתווסף סעיף קטן חדש   –( חלופיים ב"הרחבות" )דמי שכירות3.13לסעיף   1.3.7
: 

 "  הוצאות העברה למבנה החילופי ובחזרה." 
 

  -מהנזק ולא יותר מ  20%הפוליסה מורחבת לכסות סכום של עד  1.3.8
  השתידרשנעל בסיס נזק ראשון, עבור הוצאות  "חש  1,500,000

לשיפורים במבנה ו/או בציוד, לרבות רכישת דגמי ציוד משופרים,  
 במקרה של נזק המכוסה עפ"י הפוליסה. 

 
 יחולו השינויים הבאים :  –ב"הרחבות" )נזק ללוחות חשמל(  3.18בסעיף  1.3.9
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 ₪(.  ₪200,000  )במקום  1,500,000גבול אחריות המבטח הינו :   1.3.9.1

"לוחות חשמל" משמע גם : "לוחות פיקוד ובקרה ,שנאים וכבלי   1.3.9.2
 חשמל ותקשורת". 

במקום המילים: ")למעט   -)רכוש שאינו כלול בביטוח(  1.2.4בסעיף  1.3.10
ייכתב: ")למעט מלגזות, ציוד שינוע נייד, מכשירי הרמה   –מלגזות(" 

 ומנופים(", בערכי שיפוי.

 

תבוטלנה   1.2.5בביטוח( בתת סעיף  אינו כלול רכוש ש)ב"הרחבות"  1.2בסעיף  1.3.11
 המילים : 

   "צמחיה ובעלי חיים".
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  500,000הרחבה זו מוגבלת לסך 

טבע   נזקי  של    –בגין  לסך  מוגבל  ביטוח    250,000הכיסוי  ולתקופת  למקרה   ₪
 שנתית. 

 סכומי ההשתתפות העצמית.  מעל הסכומים הנ"ל הינם 
 

 ₪"    600,000יבוא: "   (כל הסיכונים ב"הרחבות" )השלמת 3.20בסעיף  1.3.12
 לתכולה . ולמבנה   משולב הוא כיסויוה, ₪( 200,000)במקום : 

 
 

   –)נזק לקווי תמסורת וחלוקה(ב"סייגים לחבות המבטח"  4.5לצורך סעיף  1.3.13
 . 4.5.1בפוליסה כנדרש עפ"י סעיף משנה  הרכוש מבוטח 

 
 

פס"ח  שבאחריות  המבוטח ,    -הרכוש המבוטח  כולל רכוש של הג"א ,מל"ח  ו 1.3.14
 אך ורק בגין רכוש זה מתווסף  שמם  לשם המבוטח. 

 

הכיסוי  אינו חל  על קריסת מערכות )מים, חשמל, ביוב(וקירות תומכים   1.3.15
לסוגיהם, אלא כתוצאה מאירוע תאונתי חיצוני בלבד. מובהר בזאת כי נזקי טבע  

 מה יחשבו כאירוע חיצוני תאונתי. ורעידת אד
 

בסיכונים המבוטחים : הפוליסה אינה מכסה נזקים    2.6לעניין נזקי נוזלים סעיף  1.3.16
לצנרת עצמה) צנרת מכל סוג ותאור לרבות צנרת ניקוז ו/או ביוב ו/או  מים  

מונציפלית ו/או עירונית ו/או רגילה סטנדרטית במבנה מכל סוג שהוא( והוצאות  
נרת כאשר גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית ובלתי  להחלפת חלקי צ

 צפויה. 
לשם הסר ספק, על אף האמור לעיל, הכיסוי   כן חל על רכוש של המבוטח ו/או  

  שנפגע מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת.  של צד ג'  
בבחינת    אינם  וחלודה   התבלות  עקב  לצנרת  נזקים  כי  יובהר  ספק   הסר  למען 

ובלתי צפויה ועל כן אינם מכוסים וכי הרחבת כל הסיכונים על פי סעיף    חיצונית פגיעה  
 מפרק הסיכונים המכוסים בתנאי הפוליסה לא יחול על כיסוי זה.    3.20

לצנרת   בקשר  אש  ו/או  אדמה  רעידת  ו/או  טבע  נזקי  אירוע  כי  בזאת  מובהר 
 ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה. 

 
 

 בכספת, בעת הטיפול בהם  במשרדי המבוטח ובהעברתם  – ביטוח  כספים .2
 

מזומנים    ₪,  100,000    :ביטוח  םסכו 2.1 )מזה  ראשון  נזק  בסיס    –על 
 (. 50%עד

 נזקי טבע ורעידת אדמה.  כולללמען הסר ספק, הכיסוי  2.2
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 (. 20%)במקום   50%ב"הרחבות" הינו עד  3.1.2הכיסוי עפ"י סעיף   2.3

 
 ₪, ללא תוספת פרמיה. סכום זה הוא          15,000)נזק לכספת( תקף ע"ס  3.4סעיף  2.4

 לעיל.  2.1בנוסף לסכום הביטוח הנזכר בסעיף               

 
 השתתפות עצמית:  2.5

 
 אך לא פחות  –מתגמולי הביטוח  5%נזקי טבע:    2.5.1

 . רועילא ש"ח  20,000   -מ       

 
 מסכום הביטוח אך לא פחות 10%רעידת אדמה:       2.5.2

 . ש"ח 30,000 -מ              

 
 . ש"ח 5,000כל נזק אחר:   2.5.3

 
 הפרמיה  2.6     

 . ……%    -התעריף  
 ש"ח  ……………… ברוטו )מזומן( סה"כ 

  
     

 
 )לא שיורי(  ביטוח ציוד אלקטרוני .3
 

 מחשבים ניידים.  למעט, מחשבים וציוד נלווהציוד אלקטרוני,   – הרכוש המבוטח 3.1
 

 פרמיה נטו כולל 
 נזקי טבע ור.א. 

 
 וכן פירוט הציוד   ₪  300,000 -ביטוח הרכוש  – 1לפרק   הביטוח סכום   3.2

 בתיאום עם   –שיבוצע ע"י סוקר מטעם המבטח  יעודכנו עפ"י סקר
    ע"ח המבטח.  –המבוטח 
 ש"ח  ………………  … %0תעריף :  

 
 

 . 6.2ף כיסוי עפ"י סעיכולל  – )הוצאות שיחזור נתונים ותוכנה( 2פרק    3.3
    .               ש"ח 100,000  סכום הביטוח :  

 ש"ח  ………………  … %0תעריף :  
       

 : )הוצאות תפעול נוספות( 3 פרק    3.4
 יום.    ₪90 על בסיס נזק ראשון. תקופת שיפוי:     100,000  סכום הביטוח

 ש"ח            ………………… %0תעריף :    
 

                       )ביטוח אובדן תוצאתי(: 4פרק  3.5 
 ש"ח  ………………  … %0תעריף :  

 
 חודשים. ₪6 על בסיס נזק ראשון. תקופת שיפוי:    200,000  
 בכריכת הפוליסה.  18.5+  18.4+ 18.3כולל כיסוי עפ"י סעיפים   

 
 נזקי טבע ורעידת אדמה.  כולללמען הסר ספק, הכיסוי  3.6
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וכיסויים בתאום בין המבוטח לבין     3.7              על בסיס הסקר ישובצו בפוליסה הרחבות 

 המבטח.
 
 השתתפות עצמית:  3.8  

 רוע. ילא  ש"ח 20,000   -אך לא פחות מ –מתגמולי הביטוח  5%  נזקי טבע:  3.8.1
 

 . ש"ח  30,000  -מסכום הביטוח אך לא פחות מ  10%   :רעידת אדמה 3.8.2
 

 ש"ח. 5,000 : 2 -ו 1לפרקים     :כל נזק אחר 3.8.3
 ימי עבודה .  5: 3+4לפרקים    
   

    
 

 ש"ח  ……………… סה"כ  ברוטו )מזומן( 
 

       
 ביטוח שבר מיכני  4
 
 

 ים, גנרטורמעליות,  וג אויר, ז י מחשמל , מערכות  מכוני ומערכות מים, ביוב ושאיבה,  –הציוד   4.1
 . ציוד בריכה וכו'

 
 

 ₪ .    750,000    - הביטוח  סכום  4.2
 
 

  –שיבוצע ע"י סוקר מטעם המבטח   עפ"י סקר  נו יעודכ  וסכום הביטוח  פירוט הציוד  4.3
 ע"ח המבטח.  –בתיאום עם המבוטח 

 
 

לבין      4.4        המבוטח  בין  בתאום  וכיסויים  הרחבות  בפוליסה   ישובצו  הסקר   בסיס  על 
 המבטח.

 

 
 רוע. ילא  ש"ח   20,000  -מתגמולי הביטוח ולא פחות מ 20%השתתפות עצמית :  4.5

 
 

   …  %0   -התעריף   4.6
 

 ש"ח  ……………… סה"כ ברוטו )מזומן( 
 

 ביטוח צד שלישי  5

  -  ש"ח 250,000לצורך ביטוח זה, ולגבי עבודות שערך כ"א מהן אינו עולה על   .5.1
 המבוטח:   מתווסף לשם

 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה."  …"
 הרחבה זו  תקפה רק למקרי ביטוח אשר לקבלן אין בגינם כיסוי ביטוחי מתאים . 

 האחריות הכללי. ש"ח הנכלל בגבול  2,000,000הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני ע"ס  
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הפוליסה מכסה גם את אחריותם החוקית של מפעילי משפחתונים עצמאיים ו/או   .5.2
משפחות אומנה עבור המבוטח וכן של מפעילי/מדריכי חוגים עבור המבוטח אך ורק  

בקשר לעבודתם עבור המבוטח ולצורך כך בלבד מתווסף שמם כמבוטח נוסף  
 לפוליסה. 

 

מדינת ישראל   רחביוכל פעילויותיו של המבוטח בכל הכיסוי חל בקשר עם כל רכושו  .5.3
        המוחזקים. והשטחים

 
הפעלת אתרי תיור, נופש   ,הכיסוי חל גם על פעילות תרבות, חוגים   –לשם הסר ספק  .5.4

 וספורט לרבות ספורט אתגרי.

 

בגין פעילות המבוצעת במימון או עבור מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים,   .5.5
מורחבת לכסות את מדינת ישראל/ משרדי הממשלה השונים וחברות  הפוליסה 

 ממשלתיות ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח. 
 

הפוליסה מורחבת לכסות גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים   .5.6
 שאינם "בני רישום". 

 
חדלי  הפוליסה מורחבת לכסות את הגורמים הבאים בגין אחריותם למעשי ו/או מ  .5.7

 המבוטח : 
ותרבות   5.7.1  חינוך  מוסדות  ו/או חברת  היהודית  ו/או הסוכנות  לישראל  המגבית המאוחדת 

 מיסודה של הסוכנות היהודית בע"מ. 
 פס"ח.  -הג"א , מל"ח ו 5.7.2 

  –ג' ב"סייגים" של הפוליסה 2"כלי שיט מנועי" בסעיף  -ים : "רכבת" והמיל  .5.8
טיולים וסיורים  ת של המבוטח בגין אך ורק בקשר לאחריותו החוקי  מבוטלות 
 . על ידוהנערכים 

 הרחבה זו הינה רק בגין הוצאות משפטיות ואחרות לצורך הגנה בפני תביעה.  
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 1,000,000הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך   

יעה  )אחריות מקצועית( ב"סייגים" של הפוליסה אינו חל בגין פג 3.3.2סעיף  .5.9
גופנית/נפשית הנובעת מעיסוקו של המבוטח. כמו כן בסעיף זה מבוטלות המילים  

 "ו/או   פיקוח". 
₪   2,000,000ב"הרחבות" )פגיעה אישית( הינו  4.8גבול האחריות עפ"י סעיף   .5.10

₪(. בסעיף זה מבוטלות המילים : "אולם פגיעה אישית לא   200,000)במקום 
ו כן בסעיף זה מבוטלות המילים "והטרדה  תכלול... זכויות קניין רוחני". כמ

₪ למקרה ולתקופת   1,000,000מינית". הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני בסך 
 ביטוח שנתית. 

המבוטח בגין נזק שיגרם  הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו החוקית של   .5.11
צד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות מוסד  לאו  אחר  תלמיד ע"י תלמיד ל 

 שבאחריותו של המבוטח. חינוכי
 

למען הסר ספק, הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח   .5.12
 לאומי למעט בגין תביעות בגין עובדים שכירים של המבוטח.

 

למען הסר ספק ,כלי רכב וציוד מכני הנדסי אשר אינו חייב  ב"ביטוח חובה"   .5.13
₪   4,000,000עפ"י חוק הפלת"ד  לא ייחשב כ"כלי רכב". כיסוי זה מוגבל לסך של  

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית הנכלל בגבול האחריות הכללי. 
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דלי  הפוליסה  מורחבת לכסות "מזמיני עבודה" מהמבוטח בגין מעשי ו/או מח .5.14
 המבוטח. 

 
לשם הסר ספק , הפוליסה מכסה את אחריותם של המבוטח בגין הפעלת בתי   .5.15

 עלמין . 
 

הכיסוי עפי ביטוח זה חל גם  בגין הפעלת מטווח ואימון ושימוש בנשק בתנאי   .5.16
 שנעשה כחוק. 

 

 הכיסוי חל גם בגין הפעלת המט"ש. .5.17
 

הפוליסה מכסה את תושבי המועצה בגין חבותם בקשר עם אירוע או פעילות   .5.18
 הנערכת על ידם בחסות המבוטח ו/או מטעמו. 

 
הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על אחריות המבוטח בגין משלחות הנשלחות ו/או   .5.19

 האנשים הנשלחים על ידו ו/או מטעמו לחו"ל. 
 

מבוטח כלפי מתנדבים  לשם הסר ספק, הפוליסה מכסה את אחריותו של ה .5.20
ומקבלי מלגות  וכן את חבותם של המתנדבים  ומקבלי המלגות  כלפי צד שלישי  

 בגין מעשה ו/או מחדל שנעשה על ידם במהלך פעילותם עבור המבוטח. 
 

הפוליסה מורחבת לכלול את חבותו של המבוטח בגין הפעלת רחפן. כיסוי זה   .5.21
כלול בגבול האחריות הכללי של  ₪. ה 5,000,000הינו בגבול אחריות משני ע"ס 

 פוליסה זו. 
 

הפוליסה מורחבת לכסות הפעלת בריכת שחייה ע"י המבוטח ו/או ע"י קבלן   .5.22
 מטעמו כולל שרותי הצלה ,הדרכת שחייה והפעלת מזנון ומסעדה בשטח הבריכה. 

השחייה   בריכת  וכן    -בגין  הבריכה",  מפעילי  ו/או  המצילים  "ו/או  המבוטח:  לשם  מתווסף 
 מבוטל סייג  אחריות מקצועית.

הבריכה   בשטח  והמסעדה  המזנון  מפעיל    –בגין  "ו/או  המבוטח:  לשם  מתווסף 
 המזנון/המסעדה", והפוליסה מורחבת לכסות הרעלות מזון. 

 
ב"הרחבות" )הגנה בהליכים פליליים ומנהליים(   4.16גבול האחריות עפ"י סעיף   .5.23

 יהא:  
  ₪( לתקופת ביטוח  ₪400,000 )במקום    1,000,000  -₪( למקרה ו  ₪200,000 )במקום    500,000
 שנתית.  

 
 :ביטוח צד שלישי –בטבלה דלהלן בקש להגיש הצעותיכם נ .5.24

 
 ש"ח  למקרה ביטוח  12,500,000 גבול אחריות 

 ש"ח לתקופת ביטוח שנתית  25,000,000
 השתתפות עצמית 

מתשתיות כתוצאה מנזקי    י טבע  וכן  בגין נזק 
 .טבע

 כתוצאה מנזקי טבע  שלא בגין נזק מתשתיות 
 בגין כל נזק אחר 

 
 ש"ח  למקרה ביטוח  150,000

 ש"ח  למקרה ביטוח    50,000
 ש"ח  למקרה ביטוח    50,000
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 סה"כ ברוטו )מזומן( 
 

 
 
 

 ..   ש"ח …………………
 

 
 
 

 חבות מעבידים  .6
 

 . של המבוטח ופעילויותיו  וי עיסוקהכיסוי הוא בגין כל     6.1
 

לצורך ביטוח זה מתווסף לשם המבוטח ו/או מפעילי משפחתונים ו/או משפחות   6.2
זו.    אומנה פעילות  לצורך  ידם  על  עובדים  העסקת  בגין  ורק  אך  המועצה,  עבור 

 שכרם כלול בשכ"ע המדווח. 
 

 המבוטח עשוי להעסיק עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או חברות לאספקת כ"א.  6.3
 כלפיהם.  המבוטחהפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של  –לגבי עובדים אלו 

 
 עובד, למקרה ביטוח וסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.ל ש"ח  40,000,000גבול האחריות :     6.4

 
 ₪   2,000,000ב"הרחבות" )פגיעה אישית( הינו :   4.10גבול האחריות עפ"י סעיף     6.5

 ₪(.   200,000)במקום :  
 "והטרדה מינית". הרחבה זו הינה בגבול אחריות משני   בסעיף זה מבוטלות המילים :

 ₪.  1,000,000ך בס
 

 ב"הרחבות" )הגנה בהליכים פליליים ומנהליים( יהא:   4.11גבול האחריות עפ"י סעיף   6.6
)במקום    500,000 ו  ₪200,000  למקרה  )במקום    1,000,000  -₪(  סה"כ    ₪400,000   )₪

 לתקופת ביטוח שנתית. 
 

 ₪  36,000,000,כולל עובדי שטחים ועובדים כנגד חשבוניות   שכר עבודה שנתי משוער 6.7
 

 השתתפות עצמית:     6.8
 

 ₪ לכל נפגע.  20,000במחלת מקצוע :   6.8.1  
 

 ₪  למקרה ביטוח.   12,000בכל אירוע אחר:    6.8.2  
 

     . …%    -התעריף   6.9
  

 ש"ח  ……………… סה"כ  ברוטו )מזומן( 
       

 ביטוח  נאמנות  .7
 

 ולתקופה.  למקרה  ₪    200,000  גבולות האחריות :    7.1
 

 למקרה.  ש"ח    10,000השתתפות עצמית :       7.2
 

 . 1.1.2007תאריך רטרואקטיבי :    7.3
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 הפרמיה המבוקשת: 7.4
 

   
 ש"ח  ……………… סה"כ  ברוטו )מזומן( 

       
 
 )על חברת הביטוח לצרף להצעתה כריכת פוליסה(  ביטוח אחריות מקצועית .8
 

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית של המבוטח בגין כל עיסוקיו ופעילויותיו בכל            8.1              
 רחבי ישראל  והשטחים המוחזקים. 

 
   :דלהלןעיסוקים לעיל, הפוליסה מכסה את ה  8.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף    8.2

זו אחיות,   הגדרה  מכלליות  לגרוע  ומבלי  רפואיים  פרא  שירותים    -חובשים, 
ומחולבעיסוק,    מרפאים תנועה  באומנויות,  וטיפול  עובדים    -ריפוי  פסיכולוגים, 

ווטרינר  ווטרינריים,  ,  יםסוציאליים,  משפטייםיועמפקחים  דין,  ,  צים  עורכי 
המועצ מהנדס  מחלקת  בצוות  שאינם  והנדסאים  מהנדסים  והועדה  רו"ח,  ה 

בטיחות   קציני  בטיחות,  ממוני  מגשרים,  גזבר,  ולבניה,  לתכנון  המקומית 
ומבצעיתברוא, והדברה  נים  ריסוס  ואווירי    עבודות  חקלאי  ריסוס    –)בגין 

בלבד( שילוחית  עירוניים,  ,  אחריות  התעמלות  פקחים  ספורט  מדריכי  מצילים, 
המועצה ושחיה,   של  צוותים  וכלבים,  נחשים  מזיקים,  חברתי  לוכדי  ,  לסיוע 

   שירות יעוץ לאזרח )שי"ל(.
 אחריות שילוחית בלבד.   –לגבי ייעוץ משפטי חיצוני 

 
הפוליסה מכסה גם את מחלקת מהנדס המועצה וגם את הועדה המקומית לתכנון    8.3

 ולבניה.
 

 מעובדי  המבוטח        שם הסר ספק, הפוליסה מכסה גם את אחריותו האישית של כל אחד ל 8.4
סקים בעיסוקים  הנ"ל, בין אם הוא שכיר של המבוטח , בין אם הוא מתנדב  העוושל כל                

אך ורק ביחס לעבודתו    ובין אם ההתקשרות בינו לבין  המבוטח היא כנגד חשבונית מס,  
 .  מבוטחעבור ה

 
 -לשינויים הבאים : הפוליסה כפופה 8.5

 . "פגיעה בפרטיות הוצאת דיבה או שם רע, או"  הפוליסה מכסה 8.5.1 
 
 . עובדיםיושר -אי הפוליסה מורחבת לכסות    8.5.2 

 
 אבדן מסמכים.הפוליסה מכסה  8.5.3 

 
 . " כתוצאה ממקרה ביטוחאבדן שימוש ו/או עיכובהפוליסה מורחבת לכסות " 8.5.4 

 
 הפוליסה מכסה  חריגה מסמכות בתום לב .  8.5.5 

 
 חודשים.   12הפוליסה כוללת "תקופת גילוי" של  8.5.6                             
                              

             .1.1.2003 : תאריך רטרואקטיבי 8.6
 

המוצר  8.7 אחריות  לביטוח  הפוליסה  עפ"י  המוצר"  "אחריות  לכסות  מורחבת  הפוליסה 
 מהדורת  

   לעבודות ייצור, תיקון וכד' המתבצעות ע"י המבוטח.", ביחס 2016ביט " 
 1.1.2003תאריך רטרואקטיבי   
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זו, תוגש כנגד המבוטח תביעה פלילית,   8.8 אם בעקבות "מקרה ביטוח" המכוסה בפוליסה 

יצטרך לשאת בהן להגנה   גם את הוצאות ההגנה המשפטית שהמבוטח  תכסה הפוליסה 
 בפני תביעה כזו. 

  1,000,000  -ו  מקרה ביטוח ל  ש"ח  500,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך   
 ש"ח  

 .סה"כ לתקופת ביטוח שנתית
 הכיסוי אינו חל על קנסות שיוטלו על המבוטח בתביעה כזאת.

 
 חריג "זיהום" אינו חל בגין "נזק תאונתי".  8.9

 
הכיסוי  מבוטל    8.10 החרגת  שעינינו  בפוליסה  סייג  שנעשו    כל  מחדל  ו/או  למעשה  בקשר 

ברשלנות, פזיזות ו/או אי אכפתיות, סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר, 
מכוון    / במתכוון  מעשה  ו/או  מסמכות   : הבא  הנוסח   יבוא  ובמקומו  –חריגה 

 
 : מכסה אינה הפוליסה

או    נזק .א לגוף  פיזי  נובע מנזק  )שאינו  עקב אובדן או שימוש,  לרכושכספי טהור   )
עיכוב ושיהוי הנובעים מאי עשייה בכוונה ו/או מתוך עצימת עיניים מכוונת של  

 הליכים פרוצדוראליים מצד הרשות.  
נזק    נזק .ב ו/או  אובדן  עקב  לרכוש(  או  לגוף  פיזי  מנזק  נובע  )שאינו  טהור  כספי 

נובע ממתן/אי מתן רישוי לעסקים ואכיפתם, בגין מעשה או מחדל  הקשור ו/או ה
 שנעשו בכוונה ו/או מתוך עצימת עיניים מכוונת.  

ו/או    יובהר . ג בצעדי אכיפה  נקטה  אינם חלים במקרה שהרשות  סעיפים א+ב  כי 
צעדי   שנקיטת  ו/או  ברישוי  החייבים  העסקים  כלפי  וצעדים  אזהרות  נקיטת 

 .  המבוטחבסמכות  האכיפה כאמור כלל אינם
 

 (  ביטוח אחריות מקצועית)   להגיש הצעתכם כדלהלן:בקש נ  8.11
 

 חלופה ב'          חלופה  א'                                                                                     
 ש"ח  למקרה ביטוח 5,000,000 גבול אחריות 

 ביטוח שנתית ש"ח  לתקופת  5,000,000
  

 ש"ח  למקרה ביטוח 10,000,000
ש"ח  לתקופת ביטוח   10,000,000

 שנתית 
 

 השתתפות עצמית  
 בגין העיסוקים   -
 לעיל  8.2המפורטים בסעיף   
 למעט בקשר עם  נזקי טבע.   
 
המועצה  - מהנדס  מחלקת  בגין 

)סעיף   ולבניה  לתכנון    8.3והועדה 
 למעט בקשר עם נזקי טבע .לעיל(

 
 בקשר עם נזקי טבע    -
 
 בגין כל נזק אחר  -
 

 
 
 

 .ש"ח למקרה ביטוח    40,000
 
 
 

 ש"ח למקרה ביטוח    80,000
 

 ש"ח   למקרה ביטוח    150,000
 

 ש"ח למקרה ביטוח   100,000
 
 
 
 

 
 
 

 .ש"ח למקרה ביטוח  40,000
 
 
 

 ש"ח למקרה ביטוח   80,000
 

 ש"ח למקרה ביטוח   150,000
 

 ש"ח למקרה ביטוח  100,000
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 סה"כ ברוטו )מזומן( 
 
 

 
 

 ..   ש"ח …………………
 

 
 

 ..   ש"ח …………………

 
 

 תנאי תשלום .1
 

 . במזומן, ללא דמי אשראי
  

 יום מיום תחילת הביטוח.  14 –תשלומים נומינליים חודשיים, שווים ורצופים, החל מ  6 –ב 
 
 
 כללי  .2
 

   שבכל אחד מהםמערכים מלאים,  2 –הפוליסות, ב  כל, את במרוכז מועצההחברה הזוכה תעביר ל
 

מ  כל  נמצאות   יאוחר  לא  מלא,  חשבון  בצרוף  המלאות,  המקוריות  ממועד    21  –הפוליסות  יום 
 תחילת הביטוח. 
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 הצעת המחיר  / דף ריכוז פרמיות -
 
 

 חברה לביטוח בע"מ  ………………   החברה המציעה:
 
 
 

 
 ה נ ו ש א 

 
 ב ר ו  ט  ו  )מזומן( 

 
 

 ביטוח רכוש 
 

 ביטוח כספים 
 

 ביטוח ציוד אלקטרוני 
 

 ביטוח שבר מיכני 
 

 ביטוח צד שלישי  
                      

 ביטוח חבות מעבידים 
 

 ביטוח נאמנות 
 

 ביטוח אחריות מקצועית 
 )חלופה  א'( 

 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 

………………₪    .. 
 
 ..............  ₪    ........... 

 
 

        
 
 

 
 ס ה " כ     

 

         
……………… ₪    .. 

 
 

 הערות לעניין הצעת המחיר 

 לעיל. המחירים המוצעים/הפרמיות המוצעות, במקומות המיועדים  יש למלא את -

הפוליסות    המציעעל   - תנאי  את  לשנות  ולא  ומפורטת  מדויקת  בצורה  הצעתו  את  למלא  להקפיד 

   .נקבעו ע"י המועצהוהפרטים, כפי שהם 

הכרוכות   - העלויות  כל  את  בהצעתו  בחשבון  לקחת  המציע  השירותיםעל  בין    במתן  המכרז,  נשוא 

 . שנכתבו במפורש ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים

 ום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.המועצה לא תכסה ש -

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל ולהלן עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -
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המכרז   .1 תנאי  כל  את  זהירה  בחינה  שבחנו  למועצה אחר  הנדרשים  השירותים/הביטוחים    ומפרט 

 :  להלן הצעתנו ,ים נשוא המכרזידועים לנו כל תנאי מתן השירותו

 

ומחייבת   .2 והיא עומדת בתוקפה  ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון,  זו היא בלתי חוזרת  הצעה 

   אותי כאמור דלעיל.

 

להיקף   .3 מתחייבת  אינה  המועצה  כי  הצעתי,  את  ביססתי  לכך  ובהתאם  עליי  מוסכם  לי,  ידוע 

וכי    בהתאם לצרכיהו  לשיקול דעתה הבלעדי, אשר עשוי להשתנות בהתאם  ביטוחים כלשהו/שירותים

 . התמורה תשולם בהתאם

 

ידוע לי כי הצעתי זו מהווה הסכם לכל דבר ועניין המחייב אותי מעת הגשת הצעתי כשהיא חתומה.   .4

 עם זאת, הסכם זה יחייב את המועצה רק לאחר הוספת חתימתה. 

 

א רשאית להאריך את תקופת  ידוע לי ובעת הגשת הצעתי אני נותן את הסכמתי לכך שהמועצה תה .5

ב בנות    4  -ההתקשרות  נוספות  "   12תקופות  )להלן:  מהן  אחת  כל  האופציהחודשים  "(,  תקופות 

 באותם תנאים ובפרמיות כפי שיסוכם בכתב בין הצדדים לקראת כל חידוש.

 

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  .6

 

לא ייחשבו    חברת הביטוחנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או  שום ויתור, ארכה, ה .7

 לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. חברת הביטוחכוויתור על זכויות המועצה או 

 : חתימת המציע

 __________________________________________________  שם המציע: 

 ____________/_____________  ח.פ:

 __________________________________________________  כתובת:

 __________________________________________________  טלפון: 

 _______________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:  

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 ____________________________________________________________ 

 

  חתימות + חותמת המציע:__________________________________________________ 
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 ___.__________________ תאריך:

 

 חתימה:   אימות

  

נחתם   דלעיל  המסמך  כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,_________________ הח"מ  הנ''ל  אני  בפני 

 : המוסמכים לחתום בשם המציע

 
 _____________  __________________  _________________ 

 חותמת                                        חתימה                     תאריך         
  

 
 חתימת המועצה המאשרת ומקבלת את הצעת המציע )לאחר זכיה בלבד(:

 תאריך: ______________ 

 חתימת מורשי החתימה במועצה: _________________________ 
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 נספח ב'  

 ניסיון תביעות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


