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 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות  1010/22מכרז סגור מספר 

 

 פניה למציעים - 1פרק 

 
 כללי .1

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמין" (המכללה האקדמית אשקלון ע"ר  .1.1

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

. מועדים אלו ניתנים לשינוי 31.3.2023ועד ליום  1.4.2022ום  לתקופה שמי

הזכות להשתתף  לכל מי ששילם עבורעל פי הודעה מראש של המכללה 

 .או באמצעות פרסום באתר המכללה ברשת האינטרנט מכרזב

רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון  .1.2

האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח  לפעול במדינת ישראל מאת משרד

 .)להלן: "המציע"( אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה

על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש את הצעתו  .1.3

 בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

אין להגיש הצעה חלקית. אין להוסיף דפים כלשהם ואין לשנות או להוסיף  .1.4

רז זה, המציע אשר יעשה כן, עלולה הצעתו להיפסל והכל מלל כלשהו במכ

 לפי שיקול דעתה והחלטתה של המכללה.

אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של המזמין לביצוע  .1.5

ההתקשרות. כמו כן, המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל 

לקו, או את המכרז, או את חלקו, או לפרסם מכרז חדש בשלמותו, או בח

 הזמנה להציע הצעות, הכול על פי שיקול דעתו. 

 

 הרצ"במסמכי המכרז  .2

את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי  .2.1

 :ובכל מקום אחר במכרז זה המכרז הרצ"ב והמפורטים להלן

 .(1פנייה למציעים )פרק  .2.1.1

 (. 2טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח )פרק  .2.1.2

 (.3הצעת מחיר )פרק  טופס הגשת .2.1.3
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 (.4נוסח חוזה לחתימה )פרק  .2.1.4

 נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה )נספח א'(. .2.1.5

תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח  .2.1.6

 .ב'(

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות )נספח ג'(.  .2.1.7

 עובדים בביטוח כללי )נספח ד'(. 5אישור העסקת  .2.1.8

 .('ה)נספח  זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה .2.1.9

 .( ו'כתב כיסוי ) נספח  .2.1.10

 (.'זמפרט ונוסח פוליסות ביטוח )נספח  .2.1.11

 רקע .3

. המידע המוצג להלן לסייע למצעיםשנועדו  המכללהלהלן מספר נתונים אודות 

מחיר ולא הצעת הינו לצורך קבלת רושם כללי על ידי המציעים לצורך הגשת 

בהצעתו מתחייב המציע כי מהותי לעניין חוזה הביטוח. ו/או מצג יהווה עובדה 

 .במכללה למגונים ולמצב כפי שקיימים היום בפועל תהצעתו במכרז זה מתייחס

המכללה האזורית אשקלון  :קשוריםהמכללה הינה עמותה רשומה ולה גופים 

מ.א אשקלון ניהול ואחזקות בע"מ, דעתר ע"ר, שתי האחרונות עומדות  .ע"ר

 12וס המכללה ברחוב יצחק בן צבי בנוסף לפעילות במתחם קמפבפני סגירה. 

בו לומדים נכון  גן יבנהב, המכללה מפעילה קמפוס לציבור החרדי אשקלון

בו  לכיש אשקלון רחובבוקמפוס לבנות חב"ד  סטודנטים, 220לשנה"ל תשפ"ב 

 תלמידות. 100לומדות בשנה"ל תשפ"ב 

דם במכללה לומדים תלמידים במסלולים שונים: אקדמי. הנדסאים. מכינה ק

אקדמאית. בנוסף למסלולים הפורמאליים מקיימת המכללה בין היתר  חוגים, 

קורסים, לימודי תעודה, הכשרות שונות, ועוד פעילויות חברתיות וציבוריות 

 לרבות הפעלת מרכז כנסים לשימוש הציבור הרחב.

בתחום המכללה נמצאים מעונות לתלמידים ומחוץ לתחום המכללה ישנן דירות 

 ללה המשמשות למגורים עבור תלמידים ואחרים.בבעלות המכ

ומנחים( נמצאים ופועלים מחוץ , סטודנטים חלק מהעובדים )בעיקר מרצים

לחצרות של המכללה לרבות משתלמים במוסדות רפואה, מפעלים, מעבדות 
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מוסדות חינוך, גופים  הכשרה מעשית, התמחויות, שונות, מרכזים קהילתיים,

 .ובמתחם בשדרות לכיש וחה בגן יבנהמוניציפליים ואחרים ובשל

  .אלפים תלמידים חמשת כבמכללה ובגופים הקשורים אליה לומדים 

 כאלף עובדים. :תשפ"במספר המועסקים לשנת לימודים 

 מיליון שקלים חדשים. ושמונה כחמישים: ב"פשכר צפוי לשנת לימודים תש

 מידע נוסף אפשר לקבל באתר המכללה:

https://www.aac.ac.il 

אתר רשות כמופיע בחלק מהמכללה כפי  המהווים הגופיםנתונים אודות 

 התאגידים:

http://www.justice.gov.il/mojheb/RasutHataagidim/RashamAmutot 

 

 580361996 עמותה מספר
  ע"ר אשקלון  המכללה האקדמית בעברית שם עמותה

 10/09/2000 העמותה תאריך רישום
 מאושרת עמותה עמותה מלל סטטוס

 78211אשקלון ,  ,12 רח' יצחק בן צבי כתובת
 אישור יש סטטוס ניהול תקין 

  
 

 580063659 מספר עמותה
  קלון ע"ראש המכללה האזורית בעברית שם עמותה

 03/11/1983 העמותה תאריך רישום
 מאושרת עמותה עמותה מלל סטטוס

 78211אשקלון ,  ,12 רח' יצחק בן צבי כתובת
 אישור יש סטטוס ניהול תקין 

  
 

 

 580481919 מספר עמותה

לקידום המדע והתרבות בקרב  העמותה -דעתר בעברית שם עמותה
 פעילה לא ותהעמ ע"ר סטודנטים ותושבי אשקלון 

 09/08/2007 העמותה תאריך רישום
 מאושרת עמותה עמותה מלל סטטוס

https://www.aac.ac.il/
http://www.justice.gov.il/mojheb/RasutHataagidim/RashamAmutot
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 78211אשקלון ,  ,9071 , ת"ד12בן צבי  כתובת
 סטטוס ניהול תקין לשנת

 אישור יש 2016

  
 

 

 הגדרות   .4

"המכללה  ."המבוטחים" ."המבוטח" ."המכללה" :"המזמין" יקרא גם .4.1

 לה האזורית אשקלון ע"ר.המכל .האקדמית אשקלון ע"ר "

נציג מטעם המכללה כפי ההגדרה  -"נציג המכללה" יקרא גם  "האחראי".  .4.2

 .13בסעיף 

 "."משתתף במכרז" יקרא גם "משתתפים במכרז .4.3

 ."מגיש ההצעה למכרז"  ."חברת ביטוח" :"המציע" יקרא גם .4.4

שהצעתו תזכה  . המציע"המבטח". המציע ."הזוכה" :"הספק" יקרא גם .4.5

 במכרז.

 .11בסעיף כהגדרתו נציג מטעם "המציע"  -יג הספק" "נצ .4.6

מתקני המכללה לגביהם נדרשים השירותים  –"בניין"  "מבנה"  "מתקן" .4.7

 נשוא מכרז זה. 

מועסקים  –"עובדים"  "מתנדבים"  "חונכים"   "מנחים"  "גמלאים"  .4.8

 ללה.במכללה או פועלים במסגרת המכ

 תקופת ההתקשרות .5

שנים עשר חודשים עם אפשרות תהא לתקופה בת תקופת ההתקשרות  .5.1

תקופת בנות שנים עשר  ארבעה, לעוד על פי דרישת המזמיןלהארכה 

 חודשים כל אחת.

 .  1.4.2022המועד המשוער לתחילת התקשרות הינו  .5.2

 תוקף ההצעות .6

ער לתחילת המשוחודשים מהמועד  2ההצעות למכרז יישארו בתוקף למשך  .6.1

 . 1.6.2022, דהיינו עד ליום תקופת הביטוח
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 תנאי סף .7

תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.  .7.1

 :המכללה תפסול הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף למכרז

אישורים מפקיד שומה מורשה, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות  .7.1.1

תקף  1976 -ים התשל"וורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבורי

 .חברת הביטוח בלבד ליום הגשת ההצעה.

המעידים כי  2022 -ו 2021, 2020צילום רישיונות של השנים  .7.1.2

היה/יש רישיון של משרד האוצר של מדינת ישראל, בכל למציע 

עסק.  ובתי דירות מקיף ביטוח אחד מענפי הביטוח הבאים:

חברת  וש.רכ מעבידים. אבדן . אחריות'ג צד כלפי אחריות

 .שיבחר לייצג את חברת הביטוח וסוכן הביטוח הביטוח

להבטחת קיום ההתחייבויות של המציע על פי  -ערבות בנקאית  .7.1.3

לצרף להצעתו ערבות אוטונומית ללא  תנאי המכרז, על המציע

 25,000 תנאי, שהוצאה עבורו לטובת המכללה, בסכום של

לי או חברת הערבות תהיה של בנק ישרא₪,  )עשרים וחמש אלף(

ביטוח שאינה המציע. המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום 

תנאי המכרז לבקשת המכללה, עד לקבלת החלטה סופית במכרז 

חודשים מהמועד להגשת הצעות המחיר  2זה ותוקפה יהיה עד 

נספח א'. המציע יאריך את  במכרז זה. נוסח הערבות יהיה כפי

המכללה, עד לקבלת  תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז לבקשת

 .חברת הביטוח בלבד החלטה סופית במכרז זה.

המעיד כי  נספח ב',תצהיר חתום על ידי עו"ד או רו"ח, נוסח  .7.1.4

לכל ולסוכן הביטוח, למציע  והי 2022 -ו 2021, 2020בשנים 

לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח כללי ללא רכב קסקו  3הפחות 

 3מתוך   2ר כאש לקוחכל לשנה ל ₪  500,000וחובה של 

חברת הביטוח  הלקוחות הינם גופים ו/או מוסדות ציבוריים.

 .וסוכן הביטוח

המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות  .7.1.5

 .כנדרש במכרז זה
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 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

מסמכי המכרז כשהם חתומים לרבות מענה לשאלות ההבהרה  .7.1.6

תהינה כאלו(. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בתחתית ש ככל)

כחה לקריאת המסמכים והבנתם ועל טופס הגשת כל עמוד כהו

הצעת מחיר. טופס הצעת המחיר ייחתמו גם על ידי מורשי 

 .חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע

אישור רו"ח / עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה  .7.1.7

המוסמכים להתחייב בשם חברת הביטוח ובו דוגמאות חתימה 

 .זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה - ('ד נספח)מטעם המציע 

 בלבד. חברת הביטוח

תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים  .7.1.8

 בלבד. חברת הביטוח מסוגו.

תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, בתוקף  .7.1.9

 . חברת הביטוח בלבד לשנה הנוכחית.

ניינים חתום נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ע .7.1.10

 בלבד. חברת הביטוח על ידי המציע )נספח ג'(.

מציע אשר לא יעמוד בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו  .7.1.11

אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאי המזמין לפסול את 

הצעתו והכל על פי שיקול דעתו של המזמין ומבלי צורך לנמק 

 תו.את החלט

פות במכרז. הצעת מציע שלא כל האמור לעיל מהווה תנאי סף להשתת .7.2

 .תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי  .7.3

שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מהמציע, לאחר הגשת ההצעות, להשלים מידע 

חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע 

 .ועניין אחר הקשור להצעהוכל דבר 

 הצעת המחיר .8

הצעת המחיר )פרק המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס  .8.1

( ובו פירוט הפרמיות הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד. המחיר יתאים 3

 לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז.  
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 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

מך מס מחירי הפרמיות הנקובים בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על .8.2

זה, יהוו את כלל התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי 

כל תשלום נוסף בגין הוצאות אחרות  המכללההביטוח. לא ישולם על ידי 

 כלשהן.

 שינויים והסתייגויות .9

אין לערוך שינויים כלשהם ברשימת הפוליסות או בכל מסמך אחר  .9.1

ל חדש ו/או ממסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל הוספת מל

מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס 

אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי או בכל דרך 

אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל 

והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. במידה והמכללה תחליט לקבל 

 .הצעת המציע יראו אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כללאת 

המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים מראש שכל מלל חדש ו/או  .9.2

מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס 

אליהם, לא תקף והוא נעשה או נרשם על ידו בטעות ואינו מחייב את 

 .המכללה

 מהות השירות .10

 שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה. למכללהק הספק יספ .10.1

 '. הבנספח נוסח הפוליסות יהיה לפי הרשום  .10.2

הרשום  ', ביחד עם כלהרשימות לביטוח ופוליסות אשר מופיעות בנספח  .10.3

 המכללהמקום במכרז זה, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה לביטוח בין  בכל

 לבין המציע אשר יזכה במכרז. 

 נציג הספק  .11

נציג הספק יהיה איש  "נציג הספק"(. )להלן:מו נציג הספק יעמיד מטע .11.1

בכל הקשור למתן השירותים על פי  המכללההקשר בין הספק לבין נציג 

 המכרז/החוזה.

סוכן ו/או סוכנות  על .סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח נציג הספק יהיה .11.2

 לעמוד בדרישות הבאות: ביטוח 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

ם לפחות כי סוכן / סוכנות הביטוח מעסיק/י אישור/הוכחה .11.2.1

 .( האלמנטאריהכללי ) עובדים בתחום הביטוח  חמישה 

שומה או רואה חשבון של המציע על ניהול ספרים  אישור פקיד .11.2.2

ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 .חברת הביטוח בלבד .1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 

ה בשעות העבוד המכללהנציג הספק יהיה זמין לפניות  .11.2.3

המקובלות בכל ימות השנה ולמעט בימי מנוחה רשמיים של 

 מדינת ישראל.

למכללה שמורה הזכות לא לאשר את הנציג של הספק והכל לפי  .11.2.4

שיקול דעתה הבלעדי של המכללה ומבלי שיהיה צורך לנמק את 

 חלטה.הה

לדרוש מהזוכה בכל עת את החלפתו של  תהא רשאית המכללה .11.2.5

הנציג החדש  .מיד נציג חדשנציג הספק. הזוכה מתחייב להע

 המכללה. אין המכללהיתחיל בתפקידו רק לאחר אישור נציג 

זו. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין  הלנמק דריש תחייב

הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו 

 כאמור.  למכללהנציג הספק במתן השירותים 

 שמאים מטעם הספק .12

)להלן: "שמאים"( ו/או מעריכים ומומחים נוספים הזוכה יעמיד שמאים  .12.1

ועבור ביצוע הערכות במקרה של תביעה  המכללהעבור ביצוע הערכת נכסי 

 בלבד. המכללהכלשהי, על חשבונו. השמאים יפעלו לאחר אישור נציג 

 יבקש זאת ) המכללה ( הערכת נכסי המכללה תעשה רק אם המזמין

 .מחברת הביטוח בכתב

 המכללהנציג  .13

לכל עניין  האחראי"(" -"  המכללה) להלן: "נציג  המכללהציג מטעם הנ .13.1

טלפון:   shlomo@aac.ac.il שלמה בן שלום רו"ח    אוהקשור למכרז זה ה

08-6789106 

 שאלות והבהרות .14

שאלות והבהרות הנוגעות לפרטי המכרז. אפשר לפנות בכתב לנציג  .14.1

אמצעות ד"א )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(. הפניה המכללה ב

mailto:shlomo@aac.ac.il
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

תכלול את פרוט השאלה, מספר העמוד במכרז ומספר הסעיף המתייחס 

וכתובת דואר אלקטרוני. השאלה תועבר  לשאלה, פרטי השואל, מס' טלפון

במקביל גם ליועץ הביטוח של המכללה באמצעות ד"א 

 shimon2525@gmail.com   

. לא 12:00בשעה   17.2.2022שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך:  .14.2

 יתקבלו שאלות לאחר מועד זה. 

 להלן:ש הפי הדוגמ-לע )וורד( בלבד wordבפורמט קובץ ישלחו  פניותה .14.3

 תשובת המכללה השאלה במכרז סעיף במכרז העמוד שאלה מס'

   
  

 
 

או מועד אחר כפי שתקבע  23.2.2022עד  התינתנבהרה תשובות הה .14.4

התשובות ימסרו באמצעות אתר האינטרנט של המכללה בסעיף  המכללה.

מכרזים או בפנייה ישירה אל המשתתפים במכרז באמצעות הדואר 

האלקטרוני.  מובהר בזאת כי המכללה אינה חייבת במתן תשובות או 

ן וכן המכללה תהיה רשאית מענה לכל השאלות ו/או בקשות או חלק מה

 לנסח את השאלות מחדש כפי שיראה לה ללא צורך בנימוק כלשהו.

 הגשת ההצעות:  .15

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני  .15.1

עותקים במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה 

על  ותי ביטוח למכללה.לאספקת שר  1010/22מכרז סגור מספר ייכתב 

 שתי המעטפות הפנימיות ירשם: מקור. העתק.

על המעטפה להגיע לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי מנהל רכש  .15.2

  22.203.2  רביעילא יאוחר מיום ולוגיסטיקה, בניין המנהלה של המכללה    

 ההצעות יוגשו במסירה ידנית.  . 12:00בשעה 

ועד ובשעה הנקובים לעיל לא מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במ .15.3

 תובא בחשבון.

יש בתמורה למסירת הצעתו יבקש המציע אישור על מסירת ההצעה.  .15.4

 להקפיד על קבלת  אישור זה.

 כל עמוד במסמכי המכרז והחוזה ייחתם על ידי המציע.    .15.5

mailto:shimon2525@gmail.com
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

טופס הצעת  -3טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח , פרק  – 2פרק  .15.6

וזה; יחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, הח - 4המחיר וסיום פרק 

 בצירוף חותמת רשמית של המציע.

ישלח המציע את הצעתו בקובץ אלקטרוני אל נציג  3.3.2022בתאריך  .15.7

  המכללה ויועץ הביטוח שלה באמצעות דואר אלקטרוני:

 . shlomo@aac.ac.ilשלמה בן שלום רו"ח    .15.7.1

יועצים לניהול סיכונים בע"מ  שחר .15.7.2

 shimon2525@gmail.com 

 

. בלבד באמצעות סוכן אחדמודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת  .15.8

המכללה לא תתחשב בהצעות של אותו מציע שהוגשו בשמות שונים או 

של המכללה מבלי מספר סוכני/סוכנות ביטוח והכל על פי שיקול דעתה 

  .צורך לנמק נימוק כלשהו

 הערכת הצעות .16

 בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .16.1

 .מחיר - 80% .16.1.1

 התרשמות של המזמין מסוכן הביטוח מטעם המציע. - 20% .16.1.2

 הבחינה תעשה בשני שלבים: .16.2

כל הצעה  -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(   -שלב א'  .16.2.1

לעיל. הצעה שאינה  7תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיף 

 עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

הגשת  טופס 3בפרק בדיקת הצעת המחיר הרשומה   -שלב ב'   .16.2.2
 הצעת המחיר.

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים  .17

ק חובת , )להלן: "חוי חוק חובת המכרזים"המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .17.1

, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו המכרזים"(

 במידה ויזכה. 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה  .17.2

 )סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע בהצעתו  ילמציעים אחרים מטעמ

פרטים  במפורש אלו (טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח  - 2פרק 

שכאלה,  בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים

mailto:shlomo@aac.ac.il
mailto:shimon2525@gmail.com
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון 

סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית עפ"י 

שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד 

רוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת מסחרי והוא ד

הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות 

 . בעניין זהבגין כל החלטה  מכללהאו תביעות כנגד ה

 ושימוש בהבעלות על המכרז וההצעה  .18

מכרז זה הוא קניינה הרוחני של המכללה אשר מועבר לרוכש אותו לצורך  .18.1

שת ההצעה בלבד. אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הג

הצעת המציע והמידע שבה הם קניינה הרוחני של המכללה. . הגשת ההצעה

למציע לא תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות 

לגורמים אחרים. המכללה מתחייבת לשמור את תוכן הצעת המציע, 

הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא במסגרת חובת הסודיות 

לצורכי מכרז זה )למעט מסירת מידע, הקשור להצעות, כמתחייב מחוק 

 .ותקנות חובות המכרזים(

 הפסקת ההתקשרות  .19

להפסיק את ההתקשרות עם המציע במהלך כל  תהיה רשאית המכללה

במקרה שכזה יחזיר המבטח את הפרמיה היחסית . הביטוח/תקופת החוזה

 רורטה ( שנותרה להמשך תקופת הביטוח.) פ

 :המכללהזכויות  .20

לפנות למציעים לקבלת הסברים  יהיו רשאים הוכל מי מטעמ המכללה .20.1

והבהרות באשר להצעתם, ניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים 

לברר פרטים  תרשאי המכללההיה תכמו כן,  מצא לנכון.תאחרים ש

 ות דומה.במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שיר

המכללה וכל מי מטעמה יהיו רשאים לפנות למציע ולסוכן הביטוח על מנת  .20.2

 או מכל סיבה אחרת.בהליך הגשת ההצעה להשלים מסמכים שלא נמסרו 

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  תמתחייב האינ המכללה .20.3

להרחיב או לצמצם את היקף המכרז או לבטלו  תרשאי המכללהשהיא. 

גוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה מסיבות אר

, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. הבמכרז, ללא צורך בנימוק החלטת

 מתאימה למציעים. במקרה זה תימסר הודעה
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  תרשאי המכללה .20.4

סות מפורטת לסעיף המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייח

מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או  המכללהמסעיפי המכרז, שלדעת 

. היה במכרזשתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור 

בחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות ת המכללהו

 .המכללהיראו אלו כבטלים ולא יחייבו את  במכרזמעבר לאמור 

את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן שהוא, לפני או  הלעצמ תשומר מכללהה

 .האחרי הגשת ההצעות, לפי שיקול דעת
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח - 2פרק 

 לכבוד

 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות     22/1010מכרז סגור מספר  הנדון :

 ללים:פרטים כ .1

 ______________________         (  המציע   ) חברת הביטוחשם  .א

 ______________________        מציעכתובת ה .ב

 ______________________       מס' הטלפון   

 ______________________     מס' הפקס   

   E. MAIL        ______________________ 

 ______________________                      מס' תאגיד .ג

 ______________________       שמות הבעלים .ד

 ______________________            מציע   שמות הרשאים לחייב בחתימתם את  .ה

   ______________________ 

   ______________________ 

 ______________________          שם איש הקשר לנושא מכרז זה .ו

 ______________________       סלולאריטלפון  .ז

 _______________________                                                    דואר אלקטרוניכתובת   .ח

 

: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם ניגוד עניינים .2

 למכללהיהם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירות

 בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________ 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עימנו  .3

כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן 

בהתאם להצעה זו, ובמידה כי יתגלה חשש לניגוד עניינים  למכללהשירותינו 

 . המכללההאפשרי לאחראי מטעם כאמור, אודיע על כך בהקדם 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן  .4

 הנימוק למניעת החשיפה:  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________ 

סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל 

. בכל מקרה ידוע לי כי להוראות הכלליות של המכרז 17סעיף בבכפוף לאמור 

הו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של הסמכות להחליט אם מסמך כלש

  אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המכללה
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 הצהרת המציע והתחייבויות כלליות .5

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז,  .5.1

ומצהירים שקראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו 

איו, הבנו ואנו מסכימים לתנאים, לדרישות ולתנאים הכללים ותנ

והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיעים בזה, שהצעתנו 

 ערוכה על פי דרישותיו.

הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור  .5.2

 למכרז.

ל תביעות או אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כ .5.3

דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי 

 החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון  .5.4

ועל פי מפרט הדרישות ושאר תנאי המכרז והסכם ההתקשרות,  המכללה

 (.3בהצעת המחיר )פרק וזאת בתמורה לסכומים שיפורטו להלן 

אנו מצהירים כי אנו יודעים כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת  .5.5

 בפועל. מכללהבלמגונים ולמצב כפי שקיימים היום 

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע  .5.6

את השירות עפ"י מסמכי המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים 

צועיים, הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה ועפ"י האמור במפרט המק

 השירותים.

אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות,  .5.7

לעמוד בדרישות אלו. אנו  נושיש ביכולת יםמקצועיות ודיוק רב ומצהיר

מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן השירות במועד, ללא זכות 

ת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות בגין העדר כוח אדם מיומן לטענ

 ו/או כוח אדם בכלל.

, אנו מתחייבים בזה להמציא מכללהבמידה והצעתנו תתקבל ע"י ה .5.8

 ואישורים כפי שיידרשו.  ערבויות

אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים  .5.9

 ן השירות, למשך כל תקופת ההסכם.להם אני נדרש או אדרש לצורך מת
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה  .5.10

כאמור בתקנות חובת המכרזים להנחיות  מכללהאת מרב היתרונות ל

הכלליות במסמכי המכרז, וכי תהיו רשאים, למיטב שיקול דעתכם, לבטל 

קציביים ו/או את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטעמים ת

מנהליים ו/או ארגוניים, וכי לא תהיינה לנו טענות ו/או דרישות ו/או 

 תביעות כלשהן במידה ויבוטל המכרז.

ידוע לנו, כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם  .5.11

יום מראש, ומבלי שתצטרכו  30וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 .לתת נימוקים לכך 

מהמועד ( חודשים שני) 2 -ייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף לאנו מתח .5.12

כי  נו, וידוע ל1.6.2022המשוער לתחילת תקופת הביטוח, דהיינו עד ליום 

, באם נולחלוט הערבות הבנקאית שצורפה להצעת תהא רשאית המכללה

 עמוד בהתחייבות זו.נלא 

לא הגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל ב .5.13

 שינוי ו/או תוספת.

 אסמכתאותומסמכים  .6

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת  שינוי ותוספת  .6.1

 ע"י ועדת המכרזים.נו במסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעת

 ( √ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .6.2

 (אם צורף  ) בטבלה Vלסמן  יש .7

√  /X __________סוכן ביטוח __חברה לביטוח___________ 

 המסמך סוכן חברה

על נכון ליום הגשת ההצעה, אישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע  == 

 חברת ביטוח. 1976 –ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים התשל"ו 

 .של מדינת ישראלם רישיון תקף ליום הגשת המכרז מאת משרד האוצר תצלו  

 .וח וסוכן ביטוחחברת ביט

מאת משרד האוצר רישיונות   2019.2020.2021. של השנים תצלומי רישיונות  

הצהרה של עו"ד לכך שהיו רישיונות בתוקף במהלך  אושל מדינת ישראל. 

 .חברת ביטוח וסוכן ביטוח שלוש השנים האחרונות .

 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח – 2פרק   

 חברת ביטוח. ס הגשת הצעת המחירטופ - 3 פרק == 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 חברת הביטוחחוזה התקשרות, חתום על ידי מורשה חתימה.  – 4 פרק == 

 סוכן ביטוח תצהיר העדר קרבה.. 5נספח   ==

 חברת ביטוחנוסח כתב ערבות.  – א'נספח  == 

חברת  .תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים .ב'נספח  == 

 ביטוח

חברת . נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים -ג' פח נס == 

 ביטוח

 סוכן ביטוח עובדים בביטוח כללי. 5אישור העסקת  -נספח ד'   ==

 חברת ביטוח. זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה -  ה'נספח  == 

 חברת ביטוח כתב כיסוי. -ו' נספח  == 

 חברת ביטוחליסות. מפרט ונוסח פו  -ז' נספח  == 

רק סוכן הביטוח שמגיש אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה, כי  == 
 חברת ביטוח .צגהימורשה ליאת ההצעה 

 חברת ביטוח. מקומות המיועדים לכךבכל דף וב חתומים –מסמכי המכרז   

 סוכן ביטוחו

 חברת ביטוח. ם על ידי המציעחתו –שאלות הבהרה קובץ  == 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 מכללה האקדמית אשקלון ע"ר ה

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות    22/1010מכרז סגור מספר 

 
 

 טופס הגשת הצעת המחיר - 3פרק 

 

הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל  .1

 שרותי הביטוח הרשומים  במסמכי המכרז המצ"ב. 

עדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. ו .2

 הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

 .פרטים לגבי הצעת מחיר .3

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו  .א

, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותי המכללהעל ידי 

 הביטוח כמפורט במסמך זה.

מכרזים תתבססנה על האמור בהצעת ידוע לי כי החלטת ועדת ה .ב

המחיר ויתר המסמכים שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי 

 שפורטו במסמכי המכרז.

לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי  .ג

 להלן. ההטבלהמציע בסעיפי 

נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוח בנפרד.  המציע .ד

לתקופת ) אין לרשום בשום מקום הנחה נוספת (  טו הסכום יהיה ברו

הביטוח בהתאם לתנאי התשלום. יש לכתוב את הצעת המחיר 

  במספרים ובכתב בטבלה להלן. 



21 
 

 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
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 טבלת הצעת המחיר .4

 טבלה בה ירשמו הפרמיות הנדרשות על ידי המציע

 כל הסכומים בשקלים חדשים 

הביטוח או הכיסוי 
 הביטוחי

 סכום ביטוח  או
 יותגבול אחר

 פרמיה ברוטו
 לתשלום

פרמיה ברוטו 
 לתשלום
 )במילים(

    אש מורחב:
מבנים , מתקנים 

לרבות צמודותיהם 
ודירות מחוץ לחצרי 

 המכללה

192,000,000  ₪  ₪ 

 ₪  ₪  33,000,000 תכולה 
 ₪  ₪  500,000 .ר נפריצה ושוד 

 ביטוח נזק תוצאתי
 6תקופת שיפוי עד 

 חודשים

18,000,000  ₪  ₪ 

מהומות זדון, פרעות, 
 ושביתות 

   כלולים 

נזקי טבע ורעידת 
 אדמה

   כלולים 

    ביטוחי חבויות :
 ₪  ₪   20,000,000 מעבידים 

 ₪  ₪   40,000,000 צד שלישי  
 ₪  ₪  4,000,000 אחריות מקצועית

    ביטוחים אחרים :
תאונות אישיות 

 תלמידים 
 מבוטחים 5000עבור 

 
 מוות 

 נכות  

 
 
 
 

120,000  
240,000 

 ₪  ₪ 

 ציוד אלקטרוני
 פרק א
 פרק ב
 פרק ג

 
6,460,000   

200,000   
360,000   

 ₪  ₪ 

 ₪  ₪  סה"כ לתשלום:

 ______________ 

 שם התאגיד

_____________   ______________   _________________ 

 ה וחותמתשמות החותמים המוסמכים            חתימ    תאריך            
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 נוסח חוזה לחתימה - 4פרק 

 

 שנערך ונחתם ביום ____________

 -ב י ן  -

 ) להלן: "המכללה" (המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 .מורשה החתימה על ידי 

 מצד אחד

 -ל ב י ן  -

 שם החברה: __________________________________

 ___________________________: ______תאגידמספר 

 כתובת: _____________________________________

 על ידי: _____________________________________

 מצד שני )להלן: "הזוכה" ( 

 

 

לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות  1010/22מכרז  מהפרס המכללהו

  ', שהעתקם רצ"בה-וחבויות כמוגדר בנוסח הפנייה למציעים, ובנספחים א'

 בלתי נפרד מחוזה זה; חלק  יםומהוו

 הואיל

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ____________ בחרה בזוכה למתן שירותי 

ביטוח על פי הצעתו שצילומה מצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

 זה;

 והואיל

, ) אם בכלל (  ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות

 זה;שהעתקן רצ"ב לחוזה 

 והואיל

 והואיל  והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן :

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו, הכוללים בין היתר את מסמכי  .1
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 המכרז ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תי ביטוח בהתאם לדרישות המפורטות שירו למכללההזוכה מתחייב לספק  .2

 . ה' "מפרט ונוסח פוליסות הביטוח"בנספח 

רכוש כל של לשערוך  שמאות על פי בקשת המכללה בלבד, יערוך המבטח הזוכה .3

ולמעט מבנים ורכוש שאינם  ,וכל רכוש אחר המשמש את המכללההמכללה 

נציג  מאישבבעלות המכללה ומבוטחים על ידי בעליהם והכול כפי שינחה את ה

 . המכללה

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל  .4

המצגים, המסמכים וההבטחות שקדמו לחוזה בטלים ומבוטלים למעט 

 המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה.

מחייבים את הצדדים לחוזה זה והצדדים  3 בפרקוהמחירים  פרקיםכל תנאי  .5

 לקיימם ולפעול על פיהם. מקבלים על עצמם 

 תקופת החוזה: .6

שנים עשר חודשים עם אפשרות ההתקשרות תהא לתקופה בת תקופת  .א

תקופת נוספות כל אחת בת שנים  ארבע ללהארכה בהסכמת הצדדים 

 עשר חודשים .

שלא לחדש חוזה זה לתקופה נוספת לפי שיקול  תהא רשאית המכללה .ב

 הבלעדי. הדעת

 אחריות:  .7

בעלי הכשרה או אחרים מטעמו ודא כי עובדיו באחריות הזוכה לו .א

 ומיומנות במתן שירותי ביטוח.

או לצד שלישי כל שהוא,  למכללהשא באחריות לכל נזק שייגרם יהזוכה י .ב

עקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו או אחרים מטעמו או מי 

שא בכל תשלום תילא  המכללהמשלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זה, ו

 בע מכך.הנו

 הפסקת החוזה: .8

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול  תרשאי המכללה .א

יום מראש )להלן: "הודעה  30הבלעדי, ע"י מתן הודעה בכתב לזוכה  הדעת

 מוקדמת"(. 
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בתקופת ההודעה המוקדמת, על הזוכה למלא באופן מלא את כל התנאים,  .ב

 וזאת עד סיום עבודתו. ההתחייבויות, נוהלי העבודה וכל המוטל עליו

להפסיק את  תרשאי המכללההא תלמרות האמור בסעיף א' לעיל,  .ג

ההתקשרות עם הזוכה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, במקרה שימונה 

 מפרק סופי או זמני. זוכהל

פסיק את ההתקשרות עם הזוכה, התשלום היחיד ת המכללהבכל מקרה בו  .ד

ממועד  תמבוטח המכללהה יתבו הילו יהא הזוכה זכאי הינו רק עבור הזמן 

, ומעבר לכך המכללהתחילת ההתקשרות ועד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי 

. לצורך כך יערך המכללהלא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מ

חישוב של אחוז הזמן בו ניתן השירות מתוך כך ייגזר הסכום לתשלום )להלן: 

, מיידית, כל סכום למכללההיה להחזיר "התמורה המתוקנת"(. על הזוכה י

 .ששולם לו, מעל לתמורה המתוקנת

הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את  .ה

 הנזק כתוצאה מסיום ההתקשרות לפי סעיף זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי  .ו

 להלן. 12א יעלו על האמור בסעיף לזוכה, כאמור לעיל, ל המכללה

לידי סיום החוזה או חלק ממנו לפי סעיף זה, ימסור הזוכה  המכללה ההביא .ז

בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש  למכללה

 המכללהכל דבר ששולם עבורו על ידי  המכללה, וכן יעמיד לרשות המכללה

 הלא קיבל המכללהכל סכום ש ללהלמכלצורך ביצוע החוזה, וכן יחזיר 

 תמורה עבורו.

 נציגים : .9

או מי /ושלמה בן שלום , רו"ח הא ילצורך ביצוע חוזה זה  המכללהנציג  .א

 המכללה"(. המכללהבכתב )להלן: "האחראי" או "נציג  ושיוסמך על יד

 בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למציע. הלהחליף את נציג תרשאי

זה יהיה _____________________ )להלן:  נציג הזוכה לעניין חוזה .ב

, המכללה"נציג הספק"(. החלפת נציג הספק מותנית באישור מוקדם של 

בכל עת  תהא רשאית המכללהבכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל 

ה צטרך לנמק את סיבתתלדרוש מן הזוכה להחליף את נציגו, וזאת מבלי ש

 ימים. 7כן בתוך  צוי והזוכה מתחייב לעשותיוללא כל פ
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נציג הזוכה ייפגש עם נציג המכללה אחת לחודש במשרד נציג המכללה .   .ג

מועד הפגישה יהיה בשבוע הראשון לכל חודש או מועד אחר שיוסכם עליו 

 בין הצדדים.

 כוח האדם מטעם הזוכה  .10

 להלן פירוט החוקים החלים על המציע להעסקת עובדים: 

  1959 -חוק שרות התעסוקה, תשי"ט. 

  1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א. 

  1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו. 

  1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א. 

  1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד. 

  1964 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ד. 

  1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

  1949 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תש"ט. 

 1958 -השכר, תשי"ח  חוק הגנת. 

  1963 -חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג. 

  1968 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח. 

  1988 –חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח. 

  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א– 

2001. 

 .חוזה קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה 

 ים בין עובד למעסיק.כל חוק אחר החל על יחס 

 .כל הסכם עבודה ענפי החל על עובדי המציע 

הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו  .א

במתן השירותים נשוא הסכם זה, את המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את 

האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים הרלוונטיים ו/או הסכם 

ד או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יותקנו בעתיד לרבות צווי קיבוצי המאח

הרחבה שהוצאו וכן לקיים את הוראות ודרישות ההסכם המפורטות בסעיף 

 זה.

כל הוצאות מתן השירותים, תשלום לעובדי המציע )לרבות שכר עבודה, מס  .ב

הכנסה, תשלום לביטוח לאומי, כל מס או היטל או מלווה, וכל תשלום 
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אחר(, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים סוציאלי ו

והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, יחולו על המציע וישולמו על ידו, 

 לכך בכל צורה ואופן שהוא. תהיה אחראיתלא  המכללהו

 ומועדי תשלום: םתמורה, תנאי .11

 המכללהשלם ת בחוזה ובמכרזהשירותים המפורטים  כלבתמורה לביצוע  .א

וף ועל פי הסכומים המפורטים בטופס הצעת המחיר שהגיש לזוכה בכפ

 .הזוכה

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .ב

ישא בכל תשלום על פי חוזה זה או תלשאת ולא  תהיה חייבתלא  המכללה .ג

לכך במפורש בחוזה זה או על פי  הוהתחייב מההנובע ממנו אלא אם הסכי

 .1979 – האמור בכל דין, למעט עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט

, התמורה המגיעה לזוכה בחוזה זהמוצהר ומוסכם כי בכפוף לאמור  .ד

הינה קבועה ומוחלטת וכי היא  בטופס הגשת הצעת המחירהמופיעה 

כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, לרבות רווח עבור כל ההוצאות 

הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הזוכה 

זה, או על פי כל דין. הזוכה מצהיר בזאת כי זוהי התמורה  על פי חוזה

אם יחולו שינויים בסכומי ביטוח או למעט  המכללההסופית המגיעה לו מ

 .  גבולות אחריות

  מועדי תשלום:  .ה

יום מיום קבלת הפוליסות  60התמורה )הפרמיה( תשולם לספק תוך 

ידי נציג שהופקו על ידי הזוכה. הכל בכפוף לאישור הפוליסות על 

. במידה והפוליסות לא אושרו כאמור, יעוכב התשלום ללא כל המכללה

 .המכללהחבות עד לבירור הסופי ואישורן על ידי נציג 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם לזוכה או לכל אדם/גורם אחר על  .ו

הן במהלך  ,כל תשלום נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה  המכללהידי 

ת והן לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן תקופת ההתקשרו

 בקשר איתם או כל הנובע מהם.

 ניגוד עניינים  .12
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מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה  מתן שירותיוהזוכה אינו מנוע מלעסוק ב .א

זה, ובלבד שלא יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא חוזה זה, ולא יעשה דבר 

 שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.

הזוכה מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש  .ב

קשור למתן חשש כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל ה

 השירותים נשוא חוזה זה.

בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף  למכללההזוכה מתחייב לפנות  .ג

 זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע  .13

הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי  אי פרסום מידע: .א

י מכרז זה, אין לפרסמו, ועליו "ע התחייבויותיו עפלשם ביצו המכללה

בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם  למכללהלהחזירו 

 לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור  שמירת סוד: .ב

ליו בקשר או או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו א

י מכרז זה. תשומת לב הזוכה מופנית "בעת ביצוע התחייבויותיו עפ

, שעניינם איסור ועונש 1977–לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 91לסעיפים 

על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר 

 .1958 –כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו חובה  הזוכהשמירת סוד:  .ג

זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילוייה. באחריות הזוכה להחתים 

  טופס הצהרת סודיותהעתק את עובדיו, שיעסקו במימוש מכרז זה על 

  .לחוזה  ג'המצורף כנספח 

, וכן בהתאם מכללהיהיו לפי הנהוג בנוהלי אבטחת המידע במערכת:  .ד

והתקנות שהוצאו לפיו. מבלי  1981וראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א לה

לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה 

, המכללהומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של המסמכים שיימסרו לו על ידי 

 ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו שיעסקו בביצוע החוזה.
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 א תחול על מידע אשר:חובת הסודיות ל .1

 היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות; ▪

 פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי; ▪

 נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; ▪

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת  ▪

 ;המכללהסודיות של 

ת העסקית רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילו ▪

, ואשר נשמרו המכללהשל הזוכה הכלולים במידע של 

בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם 

 למפרט זה;

 על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי. ▪

 

משום מתן הרשאה לזוכה לגלות, לפרסם  1אין באמור בסעיף קטן  .2

 או להפיץ, אלא כמפורט בכל מקום אחר בחוזה:

 של המידע הנלווה;את המקור  ▪

 ;המכללהכל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של  ▪

 .המכללהתוכניות עסקיות של  ▪

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות .14

.  לאחר קביעת הסכום הסופי לביטוח רכוש  ) לאחר שערוך כאמור ביטוח רכוש .א

 ל פי השערוך.לעיל (  תיערך התאמה של הפרמיה ע 3בסעיף 

ול שינוי בתמורה המגיעה לזוכה, גם מקרה בו חלא י יתר הביטוחיםלגבי  .ב

 הורחבו ו/או צומצמו היקפי הפעילות, כוח האדם וכיוצא בזה.

 :המכללההתחייבויות  .15

להעמיד לרשות הזוכה כל מידע, נתונים וסיוע סביר  תמתחייב המכללה

 זה זה.שיידרשו לו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי חו

 אי יכולת הסבה .16

הזוכה לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז 
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 המכללהזה או חלק מהן לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של 

לכך. הזוכה מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת, או גוף אחר, 

 י מכרז זה. ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פ

 הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת/ ביטול החוזה : .17

הפר הזוכה חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים  .1

או תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה  1970 -)תרופות( תשל"א 

לזוכה ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, 

ה עם זלעמוד על קיום החו המכללה תכל אחד ממקרים אלו רשאיאזי ב

ו/או באמצעות אחרים כל דבר ה הזוכה או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמ

אשר לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע"י הזוכה, וזאת על חשבון הזוכה 

על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה,  המכללהובנוסף לזכויות 

 100,000זכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של לרבות ה

 ש"ח. 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים  .2

או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל 

 מקרה אחר בעתיד.

ת לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנו .3

לו על פי חוזה זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו 

 בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן.

כל שינוי בחוזה זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או  .4

 הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.

 הודעות .18

מוסרה על פי חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או כל הודעה אשר יש ל

בפקס או משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי 

שישונו ע"י הודעת צד למשנהו. הודעה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום 

מסירתה אם נמסרה ביד, לאחר אישור טלפוני אם נמסרה בפקס ותוך שלושה 

 מיום שיגורה בסניף הדואר.  הבודימי ע

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל  .19

בבאר תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה, תהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 .שבע
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד האמורים ברישא בחוזה זה.

 

  :המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 

 

 הזוכה:     

____________________    _____________________ 

 מורשי חתימה     
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 

 101022 נספח א' למכרז מס' 

  ערבות הגשה -נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה במכרז

 

 תאריך:_____________

 

 

 בנק / חברת ביטוח_______________

 

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר  

 

 א.ג.נ

 

 ון:  כתב ערבות מס'__________הנד
 
 

"המבקש"( אנו ערבים בזה   -___)להלן  __________עפ"י בקשת_____ .1
 כלפיכם לתשלום כל סכום עד 

 22/1010ש"ח, שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס'  25,000לסך של  

המכללה האקדמית אשקלון וחבויות עבור   בנושא: קבלת שירותי ביטוח רכוש

 ע"ר .

 
   אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה  .2      

 ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי            
 להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את            
 התשלום תחילה מאת המבקש.           

 
ל ומסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכי.  על הדרישה לתשלום לה3

 בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.
 

.  דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות 4
 זו.

 
ועד בכלל. כל דרישה שתגיע   01.06.2022.  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 5

 ר לא תחייב אותנו.במועד מאוחר  יות
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6        
               

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק / חברת ביטוח _______________
 
 

____________    _______________________________ 
 מהתאריך                         שם מלא              חתימה וחותמת מורשי חתי  
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 22/1010נספח ב' למכרז מס' 

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

אני הח"מ _______________ מרח'______________ ת.ז. 
______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: לעונשים

___ )להלן: "המציע"( ואני מכהן ____אני נציג חב' __________
 -כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע כי

לקוחות בהיקף  3למציע לכל הפחות  והי   2021 -ו 2020, 2019השנים במשך  .1

הלקוחות לפחות  הינם  3ך מתו 2כאשר  לקוח.כל לשנה ל₪  500,000פרמיה של 

   .מוסדות ו/או  גופים ציבוריים

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה,  .2

צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה 

שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים 

 רש.כנד

 -לראיה באתי על החתום  -

_____       _______________        _________________ _____ 
 תעודת זהות                            שם פרטי ומשפחה     תאריך 

 
______________        ________________  

 חתימה וחותמת         בחברת הביטוח תפקיד
 
 

 רו"ח/אישור עורך דין
 
מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני  רו"ח/ני הח"מ, ________________, עו"דא

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת
 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

___________       ______________________         ___________ 
  

 ה חתימ                     חותמת ומספר רישיון    תאריך       
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 22/1010נספח ג' למכרז מס' 

 

 שמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםנוסח התחייבות ל

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

מכרז  מו"( פרסהמכללה)להלן " המכללה האקדמית אשקלון ע"ר 

 תים""השירו , תאונות וחבויות )להלן:שלאספקת שירותי ביטוח רכו

 ;) 

 הואיל

___ מעוניינת ________________וחברת הביטוח __________

 להשתתף במכרז זה; 

 והואיל

 

ה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים תהתנ המכללהו

מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך 

 ע;התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המיד

 והואיל

ו/או בקשר  למכללהוהוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים 

אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, 

ו/או  למכללהו/או הנודע  למכללהבין ישיר ובין עקיף, השייך 

יותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לפעילו

תלמידים, ם, נתונים, מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות עובדי

 )להלן: "המידע"(; מכללהמורים ומרצים ב

 והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף 

נזק, והוא עלול להוות עבירה  םאחרימלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או ל

 פלילית;

 והואיל
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן  .1

 השירותים או ביצועם.

ני מתחייב כי במשך תקופת לעיל, הנ 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם  למכללהמתן השירותים 

או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב 

 אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

ינה בטיחותית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבח .3

ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות 

 זו.

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש  .4

 על אי מילוי החובה.

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה  .5

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת מכל סוג, אשר יגרמו 

התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה 

 אחראי ביחד עם אחרים.

להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה  .6

 להתחייבות זו.

אחר או מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או  ולחזקכםלהחזיר לידיכם  .7

חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן 

השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר 

שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של 

 חומר כאמור או של מידע.

ות במצב של ניגוד עניינים שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להי .8

 עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או  .9

הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין 

  הפרת חובת הסודיות שלעיל.

במהלך ביצוע העבודה  הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי

וחוק הגנת  1997 –ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 .1981 -הפרטיות התשמ"א

 .לבניכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .10

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 המציע:

ה:_______________________________ שם פרטי ומשפח

 ת"ז:_____________ 

 כתובת:_________________________________

 _________________________ חתימה:

_________________________________________________________

__________ 

 רו"ח/אישור עורך דין
 

ר/ת כי ביום _________ מאש רו"ח/עו"דאני הח"מ, ________________, 
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _______ בישוב/עיר ___________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________ /המוכר/ת לי 
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 ן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כ
 
 

___________       ______________________         ___________ 
  

 ה חתימ                     חותמת ומספר רישיון    תאריך       
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 ד'נספח 
 

 עובדים בביטוח כללי 5אישור העסקת 

 סוכן הביטוח

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

ת אשקלון ע"רהמכללה האקדמי  

 

______________ ת.ז. ______________ לאחר  אני הח"מ _______________ מרח'
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר כלהלן:

 מעסיק/ה לכל רו"ח / עו"ד של  סוכן הביטוח ___________________  מצהיר בזאת שהואאני 
 (.בביטוח כללי ) אלמנטרי  םעובדי 5הפחות 

 

 - לראיה באתי על החתום -

_______ _____________    ________ ___    

                      תעודת זהות   שם פרטי ומשפחה        תאריך

 

  ________________  

 חתימה וחותמת              
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 22/1010 למכרז מס'' הנספח 

 לכבוד

 ה האקדמית אשקלון ע"ר המכלל

 

 א.ג.נ

 

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימההנדון :  

 תאריך: ___/___/____         

 

הח"מ עו"ד/רו"ח __________________,  אני 

 מרחוב__________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  התאגיד  .1

.______________________________ 

 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:                        .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף 

 אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

 התאגיד הנם: בעלי .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח 

 או עו"ד.
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 

הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה מתוך  .4

 מורשי החתימה המפורטים לעיל הנם:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 

הערות 

נוספות____________________________________________________

__ 

 

________________

___ 

 רו"ח/עו"ד

 

זה לגבי תאגיד במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים  •

 זה.
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 

 22/1010למכרז מס'  ו'נספח 

 כתב כיסוי

 

 לכבוד

 דמית אשקלון ע"ר ) להלן "המכללה" ( המכללה האק

 
 

לאחר שהודעתם לנו בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות פקס שאנו 
) להלן "המכרז" ( ואנו נהיה המבטחים של המכללה, אנו  22/1010 זכינו במכרז

 מאשרים בזאת את כתב הכיסוי להלן:
 
 
 

מאשרים  בזה  כי אנו  אנו  החתומים  מטה  _____________חברה לביטוח בע"מ
 מבטחים את המכללה בביטוחים המפורטים במכרז.

 
ובכל תקופת הארכה שתוסכם  31.03.2023 ועד 1.04.2022 תוקף הביטוח הנו מיום

 לאחר מכן.
 

כתב כיסוי זה יתבטל לאחר קבלת הפוליסות על ידי המכללה בעבור תקופת הביטוח 
 וכל הארכה שלה.

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 

__________________________                         ________________ 
 תאריך                                             חתימה וחותמת המבטח                      
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 22/1010למכרז מס' ' זנספח 

 מפרט ונוסח פוליסות הביטוח 

  –כללי  .1

ונוסחי הפוליסות הנדרשות על פי מכרז  מצורפים להלן רשימות הפוליסות .א

 זה.

הרשימות והנוסחים המצורפים בנספח זה הינם הנוסחים הסופיים של  .ב

הפוליסות / חוזה הביטוח שיוציא המבטח על פי מכרז זה, ויחשבו כפוליסות 

שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין, למען הסר ספק כל מסמך אחר שיופק על ידי 

 לשימושה בלבד ואין בו כדי לחייב את המכללה. חברת הביטוח הזוכה יהיה

או כל נוסח אחר שמחליפו או זהה לו בכיסוי   2013נוסח הפוליסות יהיה ביט  .ג

למעט ביטוח אחריות מקצועית וביטוח תאונות אישיות שיהיו על הביטוחי, 

 פי נוסח המבטח ובכפוף לרשום בדפי הרשימה להלן.

להלן ) תנאים, הרחבות  2בסעיף  לכל הפוליסות יוספו התנאים המפורטים .ד

 ושינויים לכל הפוליסות (.

 ₪ ( .כל הערכים במפרטים ופוליסות הנם בשקלים חדשים )  .ה

 

 

 תנאים, הרחבות ושינויים לכל הפוליסות: .2

  

בוטח התנאים , ההרחבות והשינויים להלן באים לשפר את תנאי הביטוח של המ
ולא לגרוע מהם. בכל מקרה שיהיה בו משום הבדל בין מה שרשום להלן  לבין 
הרשום בכל מקום אחר במכרז או בתנאי הפוליסות , יחול הנוסח המיטיב עם 

 המבוטח.
 
 

 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר.שם המבוטח הראשי:  .א

 -דעתרלשם המבוטח בכל הפוליסות מתווספים מכללה אזורית אשקלון.   .ב

. מ.א לקידום המדע והתרבות בקרב סטודנטים ותושבי אשקלון ותההעמ

 אשקלון ניהול ואחזקות בע"מ.

 לשם המבוטח בביטוח צד שלישי מתווספת אגודת הסטודנטים. .ג

לשם המבוטח יתווסף כל מי שהמכללה התחייבה להוסיף לשם המבוטח  .ד

 בטרם קרה מקרה ביטוח. 
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

יף ד. לעיל, ואשר מכסה את היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסע .ה

מקרה הביטוח, יחול הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח האחר ולאחר 

לחוק  59כאמור בסעיף  שימוצה הביטוח האחר ולא יחול סעיף ביטוח כפל

 ,  אלא אם התחייב המבוטח אחרת.1981-חוזה הביטוח, התשמ"א

ויכללו מע"מ בניגוד לרשום בכל מקום אחר, סכומי הביטוח והשיפוי כוללים  .ו

 אלא אם יהיה המבוטח רשאי לקזז מע"מ.

נזק ו מלאי הביטוח והשיפוי לרכוש הוא בערכי כינון ) ערך חדש ( למעט .ז

 למלגזות שגילן מעל שנה.

פוליסות ביטוח רכוש ונזק תוצאתי מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה  .ח

ור גם אם לא נרשם במפורש בפוליסה, ובלבד שסה"כ חבות המבטח לא תעב

 את הסכום הכולל של הפוליסה.

 בכל מקרה של אבדן או נזק ימונה שמאי בתאום ובהסכמת המבוטח. .ט

כל מידע הנחשב כמידע שהיגע אל המבוטח יחשב כמידע שהיגע אל אחראי  .י

 הביטוח של המבוטח הראשי.

בכל מקרה של אבדן או נזק, תהיה הניצולת של המבטח והמבוטח יקבל  .יא

 צולת.שיפוי ללא הפחתת שווי ני

בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח, יערך חישוב הפרמיה על  .יב

 בסיס יחסי לתקופת הביטוח שהייתה בפועל )פרורטה(.

בוטל. למבטח הזכות אם קיים בפוליסה סייג או חריג רשלנות, הוא בטל ומ .יג

 לפעול על פי החוק.

ייבר. הביטוח כפוף לסייגים בין מגיפה הידועה בשם קורונה וחדירת ס .יד

הסייגים מוסכמים בתנאי שהינם עומדים בדרישות חוק חוזה הביטוח 

או שאושרו על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר של  1981התשמ"א 

 מדינת ישראל.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות  .טו

יחול כלפי . וויתור זה לא או התחייב לשפותו בכתב לפני הנזק התחלוף כנגדו

 מי שביצע נזק בזדון.

מבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי כל מי שקשור בקשרי עבודה או ה  .טז

מסחר או בדרך אחרת עם המבוטח במפורש או מכללא ולרבות בעלים של 

מבנים ו/או חצרים ו/או רכוש אותם המבוטח שוכר או מקבל בהשאלה או 

 נזק בזדון. בדרך אחרת. וויתור זה לא יחול כלפי מי שביצע
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 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 ,המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי חברי  דירקטוריון, עובדים, מורים .יז

מרצים, מנחים, תלמידים, מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או 

יתווסף ובן /בת זוג. וויתור  -עובד עבור המבוטח. לעניין "עובד" בסעיף זה 

 זה לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

ותר על כל זכות תחלוף כלפי תאגידים וגופים הקשורים למכללה המבטח מו .יח

או בבעלות המכללה או בשותפות עם המכללה. וויתור זה לא יחול כלפי מי 

 שביצע נזק בזדון.

רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או פוליסת אש מורחב מכסה כל מקרה של  .יט

התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם ו/או אש תת קרקעית ו/או 

 .טסונאמי

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

 השתתפות עצמית אחת. הגבוהה מבין השתיים הנקובות בפוליסות.

במקרה של חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו נקובים סכומים  .כא

הנמוכים מאלו הרשומים בפוליסה/ות, תחול הגבלה זו רק כלפי מי 

 לכבדו.שהאישור נרשם 

מוסכם בזה כי תיקון רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות נזק, יערך  .כב

על פי הנהלים והאופן המקובלים אצל המבוטח או על פי הסכם שאליו 

 התחייב המבוטח.

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

 ידו.

זה הרשום בחוזה כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני  .כד

 יחול החוק או התקנה וזאת על פי בקשה של המבוטח. -הביטוח להלן, 

מוצהר בזה  כי במקרה של  אובדן או נזק לרכוש המכוסה על פי  .כה

הפוליסות של המבוטח, יוחזר סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו 

 והמבוטח ישלם פרמיה נוספת בהתאם.

שהובא לידיעת אחראי ביטוח של ידיעה על מקרה ביטוח תחשב מקרה  .כו

 המכללה.

יום, ללא שינוי  90על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .כז

 בתנאי הביטוח, ומבוטח ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת.

 סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת נציג המכללה. .כח



44 
 

 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

תגמולי הביטוח ישולמו למכללה בלבד, אלא אם תורה  .כט

 אחרת.

 בכל עת.מכללה רשאית לבטל את כל הביטוחים או חלקם ה .ל
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 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 רשימה לביטוח אש מורחב

 
                                              

מבנים לרבות דירות בבעלות המכללה. השקעות ושיפורים  :הרכוש המבוטח
במבנים. צמודות מבנים. תכולת מבנים וכל רכוש אחר 

ו או בהשגחתו או בפיקוחו בבעלותו או באחריותו או בחזקת
של המבוטח או שהמבוטח התחייב לבטח אותו  לרבות קמפוס 

 גן יבנה.
 
 
 

 הראשונים  מכל מקרה בטוח למעט:  ₪   6000   השתתפות עצמית:
                                                

₪  20,000מתגמולי הבטוח אך לא פחות מ   5נזקי טבע: % 
 .₪ 200,000ולא יותר מ 

 .רעידת אדמה:  כמפורט בפוליסה
 ₪  500מחשבים ניידים: 

 
   

 שינויים ותוספות :

 הכיסוי על פי פוליסה זו כולל רעידת אדמה ונזקי טבע. .1

 הכיסוי על פי פוליסה זו כולל פריצה, שוד ונזק בזדון. .2

הפיקוח על עסקי ביטוח ) תקנות הכיסוי הביטוחי לדירות מגורים הנו על פי  .3

  .1986 –חוזה לביטוח דירות ותכולתן( תשמ''ו תנאי 

הכיסוי על פי פוליסה זו כולל פגיעה על ידי ברק לכל רכוש מבוטח וללא יוצא  .4

 מהכלל.

 ג' בטל ומבוטל. 1סייג  .5

 ד לאחר המילה "צמחיה" ירשם למעט צמחי נוי בחצרי המבוטח. 2בסייג  .6

 או".  /כלי טייס" יבוא "מטאורים ובהרחב כלי טיס לפני המילים " .7

סעיף התמוטטות מדפים בפרק סיכונים נוספים מבוטחים מוחלף בסעיף  .8

הביטוח מורחב לכלול אובדן או נזק  –כדלקמן: "התמוטטות וקריסה 

לרכוש המבוטח כתוצאה מהתמוטטות ו/או קריסה בלתי צפויים למעט 

מקרים המוחרגים על פי סייגי הפוליסה,  וכן לא כולל אובדן או נזק עקב 

הבנוי בשיטת פל קל או עקב חלודה או קורוזיה או בלאי. ההחרגות מבנה 

והסתייגויות חלות רק על החלק של רכוש או פריט שגרם להתמוטטות או 

 . ₪ "  1,000,000לקריסה. הרחב זה מוגבל עד לסך של 
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 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 בפרק הרחבות מבוטלות המילים " אם צוין הדבר ברשימה". .9

 ,גין אבדן או נזק לחומרים לרבות גזיםהביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי ב .10

 אבקות ונוזלים המשמשים ו/או נמצאים ברכוש המבוטח.

מוצהר בזאת כי תכולת מקררים או מתקנים אחרים תהיה מבוטחת מפני  .11

ההשתתפות העצמית לסעיף .  ₪  30,000קלקולים  מכל סיבה שהיא עד לסך 

 .1000זה בלבד תהיה 

 מי הביטוח שנכללים בהגדרת נזק ראשון.סעיף ביטוח חסר לא יחול על סכו .12

 .15%סעיף ביטוח חסר לא יחול עד לשיעור של   .13

מוצהר ומוסכם בזאת כי השיפוי על פי ביטוח זה כולל גם הוצאות לשם  .14

הגשה וניהול תביעות ובתנאי שסה"כ סכום השיפוי לא יעבור את סכום 

 הביטוח .

טח גם אם אינו מקבל רכוש עובדים יקרא רכוש של כל מי שעובד עבור המבו .15

שכר מהבוטח לרבות תלמידים, מורים, מרצים, סטודנטים, מתנדבים, חברי 

 מועצת המנהלים ובעלי תפקידים בעמותה.

סכומי ביטוח נוספים אשר נכללים בסכום הביטוח הכללי. כל הסכומים  .16

אם בפוליסה רשום סכום  .להלן הנם על בסיס נזק ראשוני ללא תת ביטוח

 הרשום בפוליסה.ום להלן, יקבע הסכום גבוהה מזה הרש

 

 ₪ 2,000,000 רכוש מחוץ לחצרים 

 ₪   5,000,000 שחזור מסמכים 

 ש"ח 5,000,000 תשתיות מעל ומתחת לקרקע 

 ש"ח   1,000,000 שיפורים על פי דרישת הרשויות 

 ₪   5,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

 ₪   1,000,000 שכר אדריכלים ויועצים

שנאים, בס"ח ללוחות חשמל, 

 פיקוד ובקרהמתגים, לוחות 

5,000,000   ₪ 

 ₪  10,000,000 פינוי הריסות 

 ₪   100,000 רכוש בהעברה

  ש"ח 5,000,000 הרחב השלמה לכל הסיכונים 
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  -הרחבה לגניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד  .17

רכוש מתוך חצרי מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת 

המבוטח ומוסדותיו על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי 

 ובין באופן לא חוקי, למעט:

 כספים מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים; א.

 גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו/או בשיתוף עם עובד כזה. ב.

ש"ח    200,000אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבל לסכום של: 

 על בסיס  נזק ראשון.  -לאירוע 

בהרחבות לפוליסה, סעיף טז' ) מומחים ( לאחר המילים " ומומחים אחרים  .18

  " יתווסף " לרבות לצורך גיבוש התביעה, אך למעט בגין שמאות נגדית".

 . 90%במקום  80%. ירשם 4בהרחבה יז', הוראות מיוחדות, סע'  .19

סיפא " לעניין ידיעת המבוטח ייחשבו א' תתווסף ה 8בתנאי הפוליסה , סעיף  .20

 האירועים אשר הגיעו לידיעת אחראי ביטוח של  המכללה .

ב' תתווסף הסיפא כדלקמן:" העתקים מכל דו"ח,  16בתנאי הפוליסה, סעיף  .21

גם למבוטח אך  -תוך ימים אחדים–חוו"ד, שמאות וכד' יועברו במקביל 

 .למעט דוחות של משרדי חקירות"

ין היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כבישים, גדרות, תשתיות כוללות ב .22

גשרים, שערים, גדרות, תחנות אוטובוסים, עמודי תאורה, מעבירי מים, 

 . תשתיות מים חשמל תקשורת וביוב, מגרשי משחקים וספורט וכד'

מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה מורחבת לכלול כספים בכספת ובהעברה,  .23

וח של המבוטח, לרבות כנגד סיכוני שוד, ובתנאי בעת היותם נעברים ע"י של

שנים תמימות, וסכום הכיסוי המרבי לא  17כי גילו של המעביר לא יפחת מ 

  .ש"ח להעברה 100,000.-יעלה על 

גניבה של רכוש מעוגן/מרותק למבנה ו/או לקרקע תחשב לפריצה גם אם  .24

ום בו   אינו נמצא בתוך מבנה ובתנאי שנשארו סימנים של אלימות במק

 אירע האובדן.

מוצהר בזאת כי רכוש נייד ו/או  נגרר ונייד מכוסה בעת היותו בחצרי  .25

המבוטח וגם בעת היותו באופן זמני באתר כלשהו במסגרת פעילות של 

 המכללה וכן בהיותו במעבר.   
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 רשימה לביטוח נזק תוצאתי

 

 חודשים  6תקופת שיפוי:  עד 

  ימים 5: השתתפות עצמית
 

 והרחבים  בפוליסה: שינויים
 

 סכום הביטוח הנו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף תת ביטוח. .1
 בהגדרת "רווח גולמי" מבוטלות המילים: "המפורטות ברשימה". .2
 תבוטל המילה: " למבוטח ". 1בסייג  .3
במקום המילים:  -בפרק "הרחבות" סעיף "רכוש שאינו בבעלות המבוטח"  .4

תוקף" יבוא "תחת פוליסה -אש מורחב אחר בר "על בסיס ערך כינון בביטוח
 .לביטוח רכוש"

יחול כיסוי עד לסך  -בפרק "הרחבות" סעיף "פיצויים בגין הפרת חוזה"  .5
500,000  .₪ 

 ₪.  150,0000יחול כיסוי עד לסך  -בפרק "הרחבות" סעיף "חובות פחותים"  .6
"אם תבוטלנה המילים:  -בפרק "הרחבות" סעיף "הוצאות נוספות שונות"  .7

 ".צוין הדבר  ברשימה
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 רשימה לביטוח אחריות מעבידים

 
 

 ₪  4,500בכל מקרה אחר  ₪  10,000השתתפות עצמית:  למקרה מחלה  

 

 שינויים והרחבות

 הגדרת החוק בביטוח זה תהיה על פי כל דין. .1

 הכיסוי על פי פוליסה זו חל בכל מקום בו עובדים המועסקים על ידי המבוטח. .2

 הרחבה הבאה:תוסף לפוליסה ה .3

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

אשר לדעת המבטח הנו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה 

למועד עריכת ביטוח זה לראשונה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על 

עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הביטוח כאמור, 

 :בתנאי כי

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה  .א

 לתביעה בגין מקרה הביטוח כאמור.

המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה  .ב

לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו 

 קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.

ק מהזמן קודם לתחילת באם לא היה ביטוח תקף בזמן או בחל .ג

ביטוח זה, אזי המבוטח יישא בעצמו בחלק היחסי הקשור 

 בתביעה.

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם בגין כל מי שעובד עבור המבוטח בין אם שכרו  .4

משולם על ידי המבוטח או על ידי אחרים ) כגון חברת כוח אדם ( וגם אם אינו 

 .חר אשר מעניק שיפוי למבוטחמקבל שכר )מתנדבים(, ובתנאי שאין ביטוח א

לגבי עובדים שלא מגיע להם תגמול או תשלום על ידי הביטוח הלאומי  

)בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (, המבטח יפצה את המבוטח רק בסכום 

העודף על מה שעשוי היה להשתלם, ע"י הביטוח הלאומי  בהתאם לחוק 

  .-1968הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח

ל פי פוליסה זו חל גם בגין עבודות שונות שמבצעים המועסקים על הביטוח ע .5

 .ידי המבוטח לרבות שיפוצים ותיקונים של מבנים ומתקנים

, לאחר המילים "בוטחה אחריות" יתווספו המילים "  9בתנאי הפוליסה, סעיף 

                 ע"י המבוטח ולטובתו "
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 
 ₪  10,0000ות עצמית: השתתפ

 
 :שינויים והרחבות

 

. פרשנות הפוליסה בין לאומידין ושיפוט כפוף להכיסוי הביטוחי על פי פוליסה  .1

 על פי דיני מדינת ישראל.

מרצים ומנחים בעת היותם בכל  ,תלמידים, מורים לשפות  תמורחבפוליסה ה .2

בעבור או  מקום בארץ ו/או בחו"ל במסגרת לימודים או השתלמות או פעילות

 מטעם המבוטח.

המבוטח בתביעות גוף של עובדי המבוטח,  לשפות את מורחבתפוליסה ה .3

כנגד המבוטח, באם תביעתם אינה מכוסה על ידי הביטוח הלאומי  כתאונת 

 עבודה.

המבוטח בגין עבודות שיפוץ או תיקון הנעשים  מורחבת לשפות אתפוליסה ה .4

 .על ידו בחצרים המבוטחים

יהיה עד  Personal Injuryלהרחבה חבות בגין פגיעה אישית גבול האחריות  .5

 ש"ח. 1,000,000לסך 

הביטוח על פי פוליסה זו מכסה את אגודת הסטודנטים בגין פעילותה לרבות  .6

 הפעלת דוכנים בחצרי המכללה.

 ג' יחול רק אם הפעלת כלי טיס או שיט או רכבת נעשו על ידי המבוטח. 2סייג  .7

י מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים א' לא יחול לגב 3סייג  .8

 בחצרי המבוטח או בשהייה זמנית מחוץ לחצרי המבוטח  על ידי המבוטח.

 למבוטח.או מושאלים לא יחול לגבי מבנים המושכרים  5סייג  .9

הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בגין תביעות שיבוב של המוסד  .10

 לביטוח לאומי.

 מבוטלות המילים: "או ניתן לכיסוי". - 13בסייג     .11

הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בהיותו בעל מתקנים לרווחת  .12

המועסקים על ידו והלומדים אצלו. שיפוי המבוטח בגין מקרה ביטוח 

לעובדים יחול באם המקרה לא יהיה בהגדרת תאונת עבודה וגם המוסד 

 לביטוח לאומי לא יפצה את העובד.
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

הסר ספק מובהר כי הכיסוי על פי פוליסה זו כולל שיפוי כלפי בני  למען .13

  .משפחתם של העובדים במסגרת פעילות חברתית כגון: טיולים וימי ספורט

) הרחבת הכיסוי לכלילת נזקים על ידי כלי רכב ( לאחר   9בהרחבות סעיף  .14

 המילה ברשותו יתוסף " או רכב בליסינג שבשימוש המבוטח ".

טוחי על פי פוליסה כולל שיפוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת הכיסוי הבי .15

משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ 

פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי 

, על כל תיקוניו 1976-ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה

 לגבי ציוד השייך למכללה או השכור על ידה.

 .פגיעה בתום לב. בזכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים מכוסה על פי פוליסה זו .16

 ,לסעיף הגנה בהליכים פלילים מתווסף: "במקרה של מעצר על ידי המשטרה .17

 יהיה המבוטח זכאי למנות עו"ד מטעמו מיד עם התרחשות המעצר".
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 
 נות אישיותרשימה לביטוח תאו

 
                                              

 תלמידים ועובדים.נהלים, מ:  המבוטחים

בפוליסה זו לא מבוטחים תלמידים שמבוטחים בביטוח תאונות אישיות על פי חוק 

 .1949חינוך חובה התש"ט 

) בהתאמה לרשום בפוליסה יבוטלו הסייגים ו/או יכללו את הכיסויים הבאים 

 :וליסה של המבטח (בפ

 הפוליסה מכסה:  .1

טירוף הדעת ו/או נכות נפשית כתוצאה מאירוע פיזי, חיצוני ובלתי צפוי על ידי  .א

 המבוטח.

 פגיעה פיזית במהלך טיפול רפואי שאינה מטרת הטיפול הרפואי. .ב

מקרה ביטוח שקרה בתקופת הריון או במהלך לידה שאינו קשור ישירות להריון או  .ג

 הליך לידה.

ות ) שבה המבוטח אינו נוטל חלק פעיל (. מהומות ו/או תגרה ) שבה התפרע .ד

המבוטח אינו נוטל חלק פעיל (. מלחמה פסיבית לרבות שרות מילואים במקרה 

 של תאונה שאינה קשורה לפעילות צבאית.

נסיעה ונהיגה בכלי רכב ממונע או כלי טיס או כלי שיט, למעט איש צוות בכלי  .ה

 טיס.

 לא תחשב כספורט אתגרי. יםדומכלי רכב או  , או רכב דו גלגלי4על  4נסיעה ברכב  .ו

 מקצועי ) כגון ריצה של חובבים (. ושאינ בספורט השתתפות  .ז

 כאבי גב לאחר מקרה ביטוח מכוסה. .ח

עבירה על החוק לא תחשב במקרה של הפרת חוקי התעבורה וחוקי העבודה בתום  .2

 לב.

ך" לא יחול על תרופות הניתנות סייג "שימוש בתרופות שלא נרשמו ע"י רופא מוסמ .3

לרכישה גם ללא מרשם רפואי ) כגון אקמול ( וכן תרופות שניתנו ע"י חובש, צוות 

 רפואי וכל גורם העוסק בהצלת נפשות.

בקרות מקרה ביטוח שבגינו נפגע המבוטח והיווה את הסיבה הבלעדית שבגינה  .4

מודים, יפצה נבצר ממנו ו/או סוכלה אפשרותו להמשיך ולסיים את שנת הלי

המבטח את המבוטח בגין אבדן שכר לימוד שנתי בקיזוז כל החזר שיקבל 

הסכום המרבי שישלם המבטח למבוטח   .המבוטח מהמכללה או מכל גורם אחר
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

ההשתתפות העצמית ₪.  50,000בגין אבדן שכר לימוד עקב תאונה לא יעלה על 

 ₪. 1,000בגין הרחבה זו תהיה  

ורטיבית במסגרת המכללה או פעילות ספורטיבית הפוליסה מכסה פעילות ספ .5

 בשטח המכללה.
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

 רשימה לביטוח  ציוד אלקטרוני
 

 הרכוש המבוטח :
 

 . ציוד אלקטרוני מכל סוג ותיאור                                                             -פרק   א                                    
                  

 שיחזור מידע -פרק  ב                                     
 

. שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי 1                                                             
 לחומרה                                       

 .  שיחזור נתונים מורחב   2                                                             
 

 הוצאות תפעול נוספות  -פרק ג                                     
 

 השתתפות עצמית :
 פרק א 

 ₪     2000ציוד נייח           
 ₪     500ציוד נייד            

 
  ₪   1000               פרק ב 

              
 

 שני ימי עבודה  פרק ג  
 

 ינויים  בפוליסה ש

הביטוח על פי פוליסה זו לא מכסה מקרה ביטוח אשר מכוסה בפוליסה לביטוח אש  .1

 מורחב של המבוטח.

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על רכוש שבשימוש המבוטח ושאינו שייך לו, תנאי  .2

 מוקדם לביטוח זה הנו כי לרכוש זה אין ביטוח אחר לטובת המבוטח. 

כוש במעבר הצמוד לעובד או למורה או למרצה או לתלמיד של הביטוח חל גם על ר  .3

 המכללה בכל מקום.

 סכומי הביטוח והשיפוי הנם בערכי כינון ) ערך חדש (.  .4

 רבתי".רשלנות  : ") ככל שקיימים לחריגים כללים תבוטלנה המילים-בסעיף )ג(   .5

לגבי ציוד  מבוטל 10מבוטלים. וסעיף  6 –ו  4: סעיפים 1בחריגים מיוחדים לפרק   .6

 שאינו נימצא דרך קבע בתוך מבנים.

 גיבויים יערכו על פי נוהלי המבוטח.  .7
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 חתימה של מורשה חתימה בחברת ביטוח ____________
 

 אצל סוכן/ות  הביטוח__________________מורשה חתימה חתימה של 
 

במקרה בו לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס   .8

שניזוק, יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל שיפוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש 

בד. מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל דומה ככל האפשר לרכוש שניזוק או א

 לא יטען המבטח להקטנה יחסית של השיפוי עקב כך. 

מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או    .9

 ספקים או נותני שירות אתם נוהג המבוטח לעבוד.

 .אבדן או נזק למערכת אזעקה או מערכת מיגון אחרת תחשב כפריצה   .10

 ב'. -סעיפים א' ו 2מוסכם במפורש כי הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את פרק  .11

 יתווסף סעיף חדש כדלקמן: 2בהגדרות לפרק  .12

לומדות: עלותן של תכנות ולומדות אשר מותקנות במחשבים כלול בסכומי 

הביטוח, והשיפוי בגינו יכלול עלות רכישה מחדש של כל לומדה אשר לא ניתן לקבל 

 רישיון מכירתה, וכן עלויות ההתקנה מחדש של תכנות ולומדות אלו"התקנתה ע"פ 

" חריג זה לא יחול על לומדות או  :תתווסף הסיפא ,א' 3, סעיף 2בחריגים לפרק  .13

תכנות ייחודיות,  אשר לא ניתן ע"פ הנחיות משרד החינוך להתקין גרסאות ישנות 

 שלהן".

 מיגון אחרת תחשב כפריצה. אבדן או נזק למערכת אזעקה או מערכת בחריגים לפר .14
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