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 05/2023כרז פומבי משותף מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממ

 מתן שירותי ייעוץ למרכז היתרים לתעשייה 

 

 הבהרה: 

 נוסח להלן:ואליו יתווסף היתוקן  4-נספח ב

 למתן שירותי יעוץ למרכז היתרים לתעשייה להסכם  –נספח ביטוח 

     נותן     דין, מתחייב זה ו/או על פי    הסכםעל פי    נותן השירותיםשל    ומאחריות לי לגרוע  במ       •
זה   הסכםנשוא    השירותיםביצוע  תחילת  מועד  החל מ  ונלערוך ולקיים על חשבו  השירותים

כל  ול  ל  זה  הסכם  נשוא  ותיםהשיר  מתןתקופת  משך  קיימת  עוד   נותן השירותיםוכל 
  נותן השירותים באישור ביטוחי  בנספח זה וכמפורט  ם  וחייט בהאת  דין   פי    חבות על 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המצורף    ור הביטוח" ( : "איש להלן )

סכם ימה על המיום החתימים    7בתוך     המזמיןלהמציא לידי  ,  מתחייב  נותן השירותים
,וכתנאי מתלה ומקדמי    זה כשהוא חתום כדין    הביטוחאישור  את    לתחילת פעילותה 
   .חהמבט די יב

להפקיד את    נותן השירותים   , מתחייבנותן השירותיםביטוחי    ימים לפני תום תוקף  3 •
תוקפהביטוח  אישור   הארכת  נוספת  ובגין  השירותים  .לתקופה  ור לחז  מתחייב  נותן 

ל ש משך כל תוקפו  תקופת ביטוח    קובים, מדידים הנעומב  , הביטוחר  את אישו  ולהפקיד
העתק של פוליסות    המזמיןלהמציא לדרישת    נותן השירותים    מתחייבכן    כמו  .ההסכם
   . המזמיןשל   ודרישתיום ממועד    30בתוך  הביטוח 

ידי   לבדוק את אישור  רשאי  המזמין  • פוליסות הביטוח שיומצאו על  הביטוח ו/או את 
ה לעיל    םשירותינותן  השירותיםוכאמור  שינוי    מתחייב   נותן  כל  תיקון  ו/לבצע  או 

כי   ,מוסכם בזה במפורש  .זה  הסכםא  שונ  ום להתחייבויותילהתאימ  שיידרש על מנת
ו/או בבדיקתם  אי המצאתם ו/או  , המצאתם ו/או  נותן השירותיםאין בעריכת ביטוחי  

כל חובה וכל אחריות     המזמין על  יל  כדי להט,  ומי מטעמ ו/או    המזמיןעל ידי  אי בדיקתם  
 היעדרם, קפם,  ם, ותופכאמור, טיבם, היקהביטוח  פוליסות  הביטוח ו  שהיא לגבי אישור

 נותן השירותים  ותצמצם אחריאו כדי ל/ו  כםהתאמתם למוס  שור בדברלהוות אי  כדי
 . או על פי כל דיןו/זה   הסכםעל פי 

המתחייבים סוי הביטוחי  יקף הכיה וכי גבולות האחריות    ,מען הסר ספק מובהר בזאת ל •
ביטוחי   השירותים  מאישור  על  בבחינת  הינם    נותן  המוטלת  מזערית  נותן  דרישה 

האחריות   את גבולותולקבוע      לחבות  וחשיפת  לבחון את  נותן השירותים, ועל  השירותים
ו/או    מנועהיה  י   היאכי    ומאשר  מצהיר  נותן השירותיםבהתאם.   טענה  כל  מלהעלות 

והיקף הכיסוי  בכל הקשור לגבולות האחריות    ומ עו/או כלפי מי מט  המזמיןדרישה כלפי  
 . כאמור הביטוחי 

 נותן השירותים מביטוחי  איזה כי  ,מזמיןליודיע  נותן השירותיםשל   ובכל פעם שמבטח •
לערוך   נותן השירותים  מתחייבאו מבוטל,  ו/משונה לרעה    אוו/עומד להיות מצומצם  

מאשר לא יאוחר  ח חדש,  אישור עריכת ביטו מזמיןלאת אותו הביטוח מחדש ולהמציא  
   .לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור ימים   3

דן או נזק לכל אוב  מאחריות  וו/או מי מטעמ  המזמיןבזאת את    פוטר  נותן השירותים •
 נזק בזדון. לר זה לא יחול טובת אדם שגרם , אולם פטו נותן השירותיםש לרכו

 יכללו את ההוראות הבאות :   נותן השירותיםגרוע מכלליות האמור ביטוחי למבלי  •



 
 
 –  הגלילי  םבית הכרואשכול רשויות    ערים אשכול רשויות גליל מערבי ייגוד א
 למתן שירותי ייעוץ למרכז היתרים לתעשייה  05/2023 מס' מכרז פומבי 

 
 
 

 

 _________________ חתימת המציע
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-לובד© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סבר

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
  

 

 

3 

שינוי לרעה  לו/או  ביטול  ללא יהיה תוקף לצמצום ו/או  נאי מפורש על פיו  ת ✓
   הודעה   זמיןמלנמסרה  בו    יום  מה   םיו30אלא לאחר שחלפו    בפוליסות  

 כן.  שותנתו לעבדואר רשום על כוו

,  נותן השירותיםת הביטוח על ידי  ו תנאי פוליסמ   ה בתום לב של תנאי  הפר ✓
נעשו בתום  ר  שא  ,אי הגשת תביעה , אי מתן הודעה ו/או  רקלרבות, אך לא  

 אלה . יםוחעל פי ביט המזמיןבזכויות  נהלא תפגע , לב על ידי

ול חריג זה  יט הפוליסות אינן כוללות חריג בדבר רשלנות רבתי , אולם אין ב ✓
 דין.  מזכויות המבטח על פי מחובות המבוטח ו כדי לגרוע

מקצועית ✓ אחריות  ממועד    ביטוח  החל  רטרואקטיבי  מועד  תחילת  יכלול 
  אינו כולל סייג  בדבר   ביטוח אחריות מקצועית    זה.  עילות מושא הסכםהפ

 . לב  בתוםוחריגה מסמכות    קניין רוחני למעט הפרת פטנט,אובדן השימוש  ,

 ומנהליהם. לרבות רשויות אשכול בית הכרם עובדיהם   -"   ן המזמי " ✓

של  • מכוחם  לגרוע  באה  אינה  לביטוח  בקשר  זה  בסעיף  הוראה  כל  כי  בזאת,  מובהר 
  הוראות  

 .  נותן השירותים בדבר אחריות  הסכםה              
 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף   פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ

 :שם

ערים   איגוד 

רשויות   אשכול 

 גליל מערבי 

רשויות  ו/או 

 האשכול 

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

למ יעוץ  רכז  שירותי 

 היתרים לתעשיה 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

מועצה אזורית והגופים    ☒

 המשתייכים אליה  

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 :  מען

 קיבוץ כברי 

 ד.נ. 

 מען 
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סוג  

 הביטוח 

 
לפי   חלוקה

  גבולות

אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר  

הפוליס 

 ה

נוסח  

ומהדור 

 ת

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 

 סכום ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 

 ד' 

 רכוש 

 

       

       

       

       

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000     צד ג'

 הרחב שיפוי  304 

תחלוף לטובת  ויתור על     309

 מבקש האישור 

 תביעות מל"ל   315

מבוטח נוסף בגין מעשי      321

 ומחדליו של המבוטח 

מוגדר    322  האישור  מבקש 

 כצד ג' 

 ראשוניות  328

 

אחריות  

 מעבידים 

    20,000,000  

לאירוע  

ולתקופת  

 הביטוח 

 הרחב שיפוי  304 ₪ 

היה    319 נוסף  מבוטח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב 

 המבוטח מעובדי 

 ראשוניות   328

אחריות  

 מקצועית 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000    

והוצאת    303 השמצה  דיבה 

 לשון הרע 

 הרחב שיפוי   304

 קבלנים וקבלני משנה   307

מבוטח נוסף בגין מעשי    321

 ומחדלי המבוטח 

 עיכוב או שיהוי  -327

 ראשוניות  328

 תקופת גילוי  332

 חודשים  6
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        אחר

 

 

 

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 יועצים  038

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

הנכס   )לדוגמא:  סוג 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  

  

  

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא   ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת   של ביטול    או  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 

 חתימת האישור 

 המבטח: 


