
 התאגיד לפיקוח וטרינרי 
 לעריכת ביטוחי התאגיד   6/2021מכרז פומבי מס' 

 
"התאגיד"( או  המזמין"  )להלן:"  וטרינרי  לפיקוח  בה התאגיד  הוקם  הווטרינרים תאשר  הרופאים  לחוק  אם 

 1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"א בזאת הצעות לעריכת ביטוחי התאגיד בהתאם לתקנות  , מזמין  1991-תשנ"א  
 והוראות כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו )להלן: "השירות"(. 

 
 תיאור כללי של פעילות התאגיד 

תשנ"א   הווטרינרים  הרופאים  חוק  מכוח  הוקם  וטרינרי  לפיקוח  "חוק    1991  -התאגיד  הרופאים )להלן: 
הווטרינרים"( ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי ולשם פיקוח 

 וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי. 
)להלן:  ,  2015-הקמת התאגיד בוצעה כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו
 "חוק המזון"(, ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד.  

 . 2020במרץ  1 - תאגיד החל את פעילותו בה
   תנאי סף

לפעול בישראל,    תומחבר  ורק   אך  תתקבלנה   הצעות נה על שוק הממו רישיון מטעם  ןשברשותהביטוח המורשות 
 . משרד האוצרב ההון, ביטוח וחיסכון

 
 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 הבאים:על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, 
 רישיון מבטח ישראלי של חברת הביטוח מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.  .1
 אישור ניהול פנקסי חשבונות כדין.  .2
 אישור לצורך ניכוי מס.  .3
 ו/או עורך דין באשר למורשי חתימה של המציע.   אישור רואה חשבון .4
לפיו   .5 ציבוריים, התשל"ו תצהיר מאומת  גופים  חוק עסקאות  עומד בדרישות  כאמור בחוק    1976  -המציע 

 "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. להלן: )
בקשר  או שישלחו למציעים בדוא"ל  פרסם התאגיד באתר האינטרנט  ו/או עדכונים שי  כל מסמכי ההבהרות  .6

 חתומים ע"י המציע.   -למכרז זה
 ערבות מכרז.  .7
 מסמכי המכרז כשהם מלאים כנדרש וחתומים ע"י המציע. כל  .8

 
 התמורהתקופת ההתקשרות, היקף העבודה ו

)או ממועד נדחה אחר לפי צרכי התאגיד    1.6.2021ביום  חודשים, ותחילתה    12הינה    הביטוח /תקופת השירות .1
ל ת   90-עד  על  לזוכה  שתשלח  התאגיד,  של  החתימה  מורשי  מטעם  חתומה  להודעה  ובכפוף  חילת  יום( 

היותר    ההתקשרות.   ולכל  פעם  בכל  נוספת  אחת  בשנה  ההתקשרות  את  להאריך  הזכות  נתונה  לתאגיד 
 .  וזאת בהסכמת הזוכה בסך הכל שנים 5לתקופה בת 

ידוע לזוכה כי מינויו מחוייב בקבלת אישור מוועדת המכרזים בתאגיד, כמו כן רשאי התאגיד להפסיק את   .2
לזוכה לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות,    יום מראש.  30ההתקשרות, בהתראה בת  השירות בתוך תקופת  

שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו,  הביטוחים  כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין  
 עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים. 

חודשים    12-הביטוח לתקופה ארוכה מייערך    ובכפוף לאישור הזוכה  התאגיד  לבקשת  ור לעיל,  על אף האמ  .3
שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה    , בלבדלתקופה )פרו רטה(  חודשים בכל פעם, בתעריף היחסי  18ועד  
יטוחי  בב חודשים יכוננו גבולות האחריות    12חודשים ובחלוף    12-שנים. במקרה של תקופה ארוכה מ  5על  

האחריות   גבול  למלוא  אחת  פעם  הביטוח,  לתקופת  מוגבל  בסכום  שהינן  לפוליסות  ובהרחבות  החבויות 
 לתקופת הביטוח. 

 הודעה על הארכת ההתקשרות כאמור לעיל, תצא בתיאום בין התאגיד לבין המציע הזוכה ובהסכמתו.  .4
יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטח ע"פ מכרז זה, אלא אם הוסכם בכתב אחרת    בתקופות ההארכה .5

 ובהסכמת הצדדים. 
 רטה(. -חישוב הפרמיה ייעשה באופן יחסי לתקופה )פרו  -בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח .6
וש  עבור התאגיד ובנוסף יבצע ללא תמורה נוספת את כל הדרהביטוחים  המציע שיזכה במכרז יספק את   .7

 המפורטים במכרז על נספחיו השונים. הביטוחים לשם ביצוע מיטבי של כל  
כנגד ביצוע התחייבויותיו של הזוכה במלואן, ע"פ מכרז זה ונספחיו, יהא זכאי לתמורה הנקובה בהצעת   .8

 המחיר שהוצעה. פרט לכך, לא יקבל כל תמורה נוספת. 
 

 הגשת ההצעה 
, קומה רביעית, בניין 18בכתובת: רח' אבא הלל סילבר    תאגידמשרדי התיבת המכרזים שבאת ההצעות יש להגיש ב

. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא 12:00שעה  ב  24.5.21  ב'  עד ליום  , לוד2טרמינל  
    יוכנסו לתיבת המכרזים.

 . "לעריכת ביטוחי התאגיד 6/2021  על המעטפה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד "מכרז מס' 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
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 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

להבטחת התחייבויותיו של פי המכרז, )מקור(  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית    ערבות מכרז:
סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש ₪ בנוסח המצורף כנספח י' למכרז זה.    10,000בסך של  

 בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  
תחום תפעול,    ממונהידי גיא עמנואל  ל  ,WORDבקובץ    הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד,שאלות  טכניות ואלות  ש

כל הסבר, פרשנות .  12:00בשעה    1.2025.17,  'בעד ליום     guy@veterinary.org.il  מיילה   כתובתרכב ולוגיסטיקה ב
 או תשובה שינתנו בע"פ, אין ולא יהיה להם כל תוקף. רק תשובות בכתב תחייבנה את התאגיד. 

הביטוחים ו/או בכל תנאי ההתקשרות וזאת עד מובהר כי חובה להעביר מראש את כל הבקשות לשינויים במפרט  
למועד האחרון להגשת השאלות לעיל. התאגיד יעביר התייחסותו לכל השינויים המבוקשים, לפני המועד האחרון 

   להגשת ההצעות.
תוך   השאלות יש להעביר בפורמט להלן את . "לעריכת ביטוחי התאגיד 6/2021הדוא"ל "מכרז מס' בנושא  יש לציין 

 ציון פרטי איש הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד ומשרדי. 
)עמוד   נושא השאלה  מס"ד  מקום  מתאר 

 וסעיף במכרז(
 שאלה/בקשת המציע 

1    
2    

 
התאגיד רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  
ביוזמתו או כתשובה לשאלות ובקשות המציעים. שינויים ותיקונים אלו כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

בכתובת   התאגיד  של  האינטרנט  באתר  מכרזים.   /https://veterinary.org.il/contractויפורסמו  לשונית  תחת 
מסמכי ההבהרה ייחתמו ע"י המציע ויצורפו להצעתו.  באחריות המציע לעקוב בעצמו אחר הודעות אם וכאשר  

 יופצו מעת לעת ע"י התאגיד בנושא המכרז באתר התאגיד.
 ריכוז מועדי המכרז 

במסמכ  של  עיון  האינטרנט  באתר  המכרז  י 
 התאגיד  

 20215.5.החל מיום 

לשינויים   הבהרות/בקשות  שאלות/  משלוח 
 בנושא המכרז ו/או התנאים הביטוחיים 

לכתובת    12:00בשעה    202117.05.  שניעד ליום   
 guy@veterinary.org.il דוא"ל: 

ליום   הגשת הצעות  לכתובת    12:00בשעה    202124.5.  שניעד 
 התאגיד  

 
 כללי 

א רשאי להוציא אל הפועל רק חלק  ואין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וה
הבלעדי. הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות    ומההצעה וזאת לפי שיקול דעת

כמו כן, רשאי התאגיד להתחשב במסגרת שיקוליו ביכולתו של המציע, באיכות   שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.
 הצעתו, בניסיון הקודם עם התאגיד ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה.

מוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע  מובהר בזאת כי השי
 לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 התאגיד רשאי לבטל בכל שלב מכרז זה או לצאת במכרז חדש ללא צורך במתן הסבר ו/או הודעה כלשהי למציעים. 
ו ועל אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות המציע יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמ

אין במכרז זה בכדי לחייב   במכרז.לו מועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו וההתקשרות  
 את התאגיד בהוצאות הכרוכות בהכנתה והגשתה של ההצעה. 

על  וניתוחי מחיר.  התאגיד שומר לעצמו הזכות לדרוש ממציע, בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות, הסברים 
ימי עסקים מיום הדרישה. באם המציע יסרב למסור הסבר    3המציע למסור את כל ההסברים והניתוחים בתוך  

ואף  יק מסקנות כראות עיניו  ו/או ניתוח כאמור לעיל, או שההסבר לא יניח את דעת התאגיד, רשאי התאגיד להס 
 לפסול את ההצעה. 

 
 

 סמכויות שיפוט
עיר ב  ךהמשפט המוסמ  לביתסמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא  

 . בלבד ו, ול לוד
 רת הזוכה במכרז  בחי

  קמן:בחירת הזוכה במכרז תיעשה כדל
 מכרז.  הסף בבהתאם לתנאי  ועמידתם בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה   •
 נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן, תוך מתן הודעה למציע.   •

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה,   •
או   הרחבות  מוטעית  לסמכויות  בהתאם  אחרת  הוועדה  החליטה  אם  זולת  נכונות,  בלתי  הנחות  על  מבוססת 

 . הנתונות לה במכרז זה, מטעמים שיירשמו
 

mailto:guy@veterinary.org.il
https://veterinary.org.il/contract/
https://veterinary.org.il/contract/
https://veterinary.org.il/contract/
mailto:guy@veterinary.org.il
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 תהודעה על זכייה וההתקשרו
ובכל מקרה לא יאוחר    ,ימים לכל היותר  7, בתוך  לתאגיד מציע אשר קיבל הודעה על זכייתו במכרז, ימציא   .1

הב תקופת  תחילת  של  יטוח,  מיום  זמני  כיסוי  כתב  באמצעות  לתוקפם,  נכנסו  הביטוחים  כי  אישור 
 . המבטחים

 
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר    לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו, תוך התקופה האמורה .2

לבטל את זכייתו  התאגיד    רשאי  יהאו/או חזר בו מהצעתו,    אשר עליו להמציא נוכח זכייתו  מהמסמכים,
וזאת של   במכרז,  של    הזוכה  זו  הפרה  נוכח  לזכותו  העומדים  נוספים  סעד  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  מבלי 

כן    התחייבויות מבלי    במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל  התאגיד  יהא רשאיהזוכה. 
 .כל דין פי- פי המכרז ו/או על- על  התאגיד לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי

 
 את ערבות המכרז.   זיר להםיחבמכרז באשר לאי זכייתם ו  המציעיםהודעה בכתב ליתר  יעביר  התאגיד .3

 להגיש את המסמכים שלהלן מלאים וחתומים:   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע
 המציעטופס הצעת  -נספח א'
 אש מורחב  -' נספח ב

 צד שלישי אחריות כלפי  -'ג נספח 
 חבות מעבידים  -' נספח ד
 אחריות מקצועית  -'נספח ה
 כספים ונאמנות  -'נספח ו
 ציוד אלקטרוני  -' זנספח 

   (.כי קיימת הודעה על מקרה ביטוח שלא נכללה בדו"ח )אנו מציינים ניסיון תביעות -נספח ח'
 הסכם לעריכת ביטוחי התאגיד  -נספח ט'
 מכרז ערבות    -נספח י'

 התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים   -נספח י"א
 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -נספח י"ב

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

 טופס הצעת המציע  -נספח א' 
 

 לכבוד
 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 
 א.ג.נ.,

 
ת המכרז על כל מסמכיו ונספחיו, לרבות מפרט הביטוחים, והבנו את תוכנו ואת אאנו הח"מ מצהירים כי קראנו  

 דרישותיו ואנו מסכימים להם. 

 
מפרט עבור    נוהצעת לרבות  ונספחיו,  המכרז  תנאי  פי  על  ההתקשרות,  תקופת  לכל  המבוקשים,  הביטוחים 

 הביטוחים, הינם:

 
פרמיה לתשלום   סוג  מס"ד 

 בתנאי מזומן 

    –אש מורחב   ביטוח  .1

    - שלישי צד כלפי אחריות  ביטוח  .2

    -  מעבידים  חבות  ביטוח  .3

  -  מקצועית אחריות   .4

     -ונאמנות עובדים *  כספים ביטוח  .5

    - ביטוח ציוד אלקטרוני   .6

  סה"כ  

*ניתן לערוך ביטוח כספים וביטוח נאמנות בפוליסות נפרדות ובלבד כי סה"כ הפרמיה תהא   •
 שינוי.ללא 

 חובה להגיש הצעה לכל הביטוחים לעיל.  •
 אין להציע השתתפות עצמית גבוהה מהרשום במפרט הביטוח. •

 
 פרטי סוכן הביטוח מטעם חברת הביטוח: 

 
 שם הסוכן: __________________ איש קשר: ____________ 

 כתובת: _____________________ 
 _________________________ טלפון:_______________ טלפון נייד: 

 
 . 31.05.2022ועד    01.06.2021-תקופת הביטוח הינה החל מ 

 
 תשלומים חודשיים שווים ורצופים.   5- התשלום יבוצע ב

 
ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אנו מחוייבים, לכל דבר וענין, לכל התנאים המפורטים במכרז, לרבות מפרט הביטוח 

או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על כל  /והחוזה ולא נציג כל תביעות ו
 טענות כאמור.  

 
 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי המכרז, הצעתנו עונה על כל הדרישות במכרז.  

 
ידוע לנו כי עלינו להגיש הצעה מלאה ביחס לכל מרכיבי המכרז. ידוע לנו כי הצעה שלא תהא שלמה או תכלול 

 הסתייגות עלולה להיפסל.  
 

 על החתום: נוולראיה בא
 

 חברה לביטוח בע"מ     שם המציע:  
 :________________  שם החותם מטעם המציע

 
  __________ : המציע חתימה + חותמת       תאריך:  
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 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

 
 אש מורחב ביטוחפוליסה ל  - נספח ב' 

___________________________________________________ 
 

 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם
 

 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    כתובת להודעות
 

 )כולל שני הימים(  31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח
 

בתוספת הרחבות    2016פוליסה לביטוח אחריות כלפי אש מורחב ואבדן תוצאתי מהדורת ביט   : היקף הכיסוי 
   או  ;ושיפורים לפוליסה של לוצאטו ביטוחים המצ"ב ולאמור להלן

 נחות מהאמור לעיל. נוסח מקביל של המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה 
 

  משרד ראשי   –, בית דגן 30. דרך המכבים  1:   עיקריותת וכתוב
 . גופים המפוקחים ע"י המבוטחים וכל רחבי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 2 

 
 ביטוח אש מורחב  – פרק א' 

 :הרכוש המבוטח
   

 תכולה ושיפורים במושכר
שהוא, לרבות ציוד אלקטרוני נייד ונייח אך למעט ציוד אלקטרוני  שיפורים במושכר, תכולה ומלאי מכל מין וסוג 

 נייד של וטרינרים ומפקחים שאינם עובדי מטה. 
 

 ₪   500,000: כל הנ"ל עד לסך
 

  דמי שכירות  
סכום   –בעקבות נזק למושכר או למבנה בו מצוי המושכר כולל דמי ניהול, דמי חניה והוצאות העברה והתאמה  

 חודשים( 3ביטוח נוסף )תקופת שיפוי:  
 

 ₪   200,000: כל הנ"ל עד לסך
 
 

   – השתתפויות עצמיות
 :בכל מקרה ביטוח עקב הסיכונים של סערה, סופה, שיטפון ורעידת אדמה

 כמפורט בטופס הפוליסה, בכפוף להשתתפויות העצמיות המינימאליות והמכסימליות המפורטות להלן:  
  ₪ מקסימום   10,000 –מינימום  מהנזק 5% עקב סערה, סופה ושיטפון: .1

     100,000  ₪  
          

 ₪   30,000מסכום הביטוח לאתר, מינימום  10%  עקב רעידת אדמה:  .2
 ₪   5,000,000מקסימום  

 

 ₪.  900   שבר זכוכית:   .3

 

 ללא השתתפות עצמית.  חפצים אישיים של עובדים :  .4
 

 ₪ למקרה  6,000   כל נזק אחר: .5
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 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

 
 גבולות אחריות לסיכונים נוספים מבוטחים

הסיכונים הנוספים המבוטחים, כמפורט להלן, הנם בגין  למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות אחריות המבטח בגין  
 מקרה ביטוח אחר באתר אחד על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לביטוח חסר. 

 ₪   200,000 פריצה ושוד

 ₪   50,000 גניבה פשוטה

 ₪   20,000 שבר זכוכית 

 
 

 גבולות אחריות בגין הרחבות לפוליסה
בטח בגין הסיכונים הנוספים המבוטחים, כמפורט להלן, הנם בגין  למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות אחריות המ

 מקרה ביטוח אחר באתר אחד על בסיס נזק ראשון ואינם כפופים לביטוח חסר. 

 ₪   50,000 רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים .1

 ₪   50,000 הוצאות פינוי הריסות .2
 למען הסר ספק, סכום ביטוח זה הינו בנוסף לסכומי הביטוח 

 

 תחלוף ויתור על 
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המשכיר וכן כלפי שאר הדיירים ובעלי הזכויות במבנה אשר בביטוחיהם או  
בהסכמים המעניקים להם זכויות במבנה בו מצוי המושכר קיים ויתור על זכות התחלוף או על זכות החזרה בתביעה  

 כלפי המבוטח. 
 

 מינוי שמאים 
 לתנאים הכללים לפוליסה בטל ומוחלף בנוסח שלהלן: ב. 16מוסכם כי סעיף  

בקרות מקרה ביטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו ועל חשבונו. השמאי יבחר מתוך הרשימה שלהלן, אשר הוסכמה  
 מראש בין המבטח לבין המבוטח. 

 . רוברט מרכוס שמאות בע"מ1
 ( בע"מ 1995וסוקרים ) שמביט טוסמן שמאים. 2
 מהנדסים שמאים ויועצים  . ש.ארדן3

 

ככל והמבוטח אינו רשאי להתקזז על המע"מ, כוללים סכומי הביטוח את מרכיב המע"מ ותגמולי הביטוח   –  מע"מ
 יחושבו בהכללת מע"מ. 

 
 :מוצהר ומוסכם בזה כי

מזכויות   .1 ו/או  המבוטח  מחובות  לגרוע  בכדי  הסייג  בביטול  אין  ספק,  הסר  למען  מבוטל.  רבתי  רשלנות  סייג 
  פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א. -המבטח על

 
המבטח מוותר על דרישה לשיבוב/תחלוף או לשיתוף ביטוחי מדינת ישראל וכל אדם או גוף אשר המבוטח ויתר,   .2

זרה כלפיו בתביעה או פטר אותו מאחריות או התחייב לשפותו או התחייב  בכתב טרם קרות הארוע, על זכות הח
 לכלול אותו בביטוחיו או לשפותו או לקדימות ביטוחיו ובלבד כי האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
  הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה אינה מהווה עליה לדחיית או להפחתת חבות המבטח כלפי המבוטחים  .3

 או המשופים בפוליסה. 
 

 לא בתוקף –אבדן תוצאתי  –פרק ב' 
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 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

 לביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי נספח הרחבות ושיפורים לפוליסה 
 2016מהדורת ביט 

 
 
 

 ביטוח אש מורחב - פרק א' 
 
 רשימת ההגדרות  .1

  
    הגדרת הרכוש המבוטח  1.1 
 מבוטלת ובמקומה יאמר:  

"נכסים מסוג כלשהו כמתואר ב"רשימה" ו/או ב"מפרט" לפוליסה שהינם רכושו של  המבוטח ו/או רכוש  
בחזקתו או בשליטתו או בפיקוחו, בשכירות, בפיקדון, בקומיסיון, בשמירה, בנאמנות או בשותפות עם  

 ".  1.2נמנים על סוגי הרכוש המפורטים בסעיף שהמבוטח אחראי עבורם ובלבד שאינם  אחרים ו/או 
 

 - הגדרת רכוש שאינו כלול בביטוח  1.2 
 

יתווספו המילים: "האמור בסעיף זה לא יחול על פסלים המצויים בנכסים בהם    1.2.2בסוף סעיף   1.2.1
פי סעיף זה אינה עולה על   ש"ח    200,000פועל המבוטח או בסמוך אליהם. חבותו של המבטח על 

 למקרה ולתקופת הביטוח ובתנאי שהפסל עשוי מאבן ו/או ממתכת, לרבות זכוכית משולבת". 
 

, בסוף הסעיף יתווספו המילים: "האמור בסייג זה אינו חל על ציוד שינוע והנפה לרבות  1.2.4  בסעיף 1.2.2
 עגורנים ומנופים שלא במהלך תנועה". 

 
, המילה "צמחיה" אינה מתייחסת למדשאות ולצמחיית נוי בחצרים המבוטחים. סכום  1.2.5בסעיף   1.2.3

 וע. ש"ח לאר 200,000הפיצוי ביחס לסעיף זה לא יעלה על 
 

 מבוטלות.    - המילים "המצוינים ברשימה"   - הגדרת חצרי המבוטח 1.3 
 
 במסגרת פרק א'"  –רשימת "הסיכונים המבוטחים  .2
 

   – (והתבקעות נוזלים נזקי) 2.6סעיף  2.1 
  לפני המילה "מדוודים" תתווסף המילה "גם".     2.1.1 
  .המילים "ו/או אבקה" נוספו"  גזים או/ו אחרים נוזלים או/ו מים ידי עלשנגרם   נזקאחרי המילים "    2.1.2 

  "ו/או אבקה".    המילים נוספו לסיפא
 

 לפרק א'"   -רשימת "הרחבות  .3
 

   - ( )פריצה ושוד 3.1סעיף  3.1 
 

שתי השורות הראשונות בסעיף זה מבוטלות ובמקומן יאמר: "כיסוי זה תקף אם הדבר צויין בדף   3.1.1  
 הרשימה בין אם חוייבה בגינה פרמיה נוספת ובין אם לא".

 
"ו/או      3.1.2 המילים  נוספו  המבנים"  מתוך  המבוטח  הרכוש  גניבת  פרושה:  "פריצה  המילים  אחרי 

 החצרים".  
למבנים".  "או  יתווסף  המבוטחים"  "לחצרים  המילים  לאחר  החמישית,   בשורה 

מוסכם  אחרי המילים "החדירה או היציאה כאמור" נוספו המילים "או גילוי על ידי מערכת אזעקה.  
המכוסה לפי  צה יוסר המנעול ולא ימצא לאחר מכן, יחשב המקרה כפריצה  כי אם בעת בצוע פרי

 " .הפוליסה, בלבד שיוכח כי היה קיים מנעול לפני הארוע
 

 אחרי המילים "כרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים "נוספו המילים "ו/או כל אמצעי פתיחה אחר".  3.1.3  
ה נוספו  הותאמו"  ו/או  הועתקו  "שהושגו  המילים  שימוש".אחרי  בהם  שנעשה  "או   מילים 

  אחרי המילים "שלא כדין" נוספו המילים "או ללא רשות".
 

מוסכם בזה כי הכיסוי חל גם על ציוד נייד בעת היותו מחוץ לחצרים )לרבות במפורש בחו"ל ובבתי   3.1.4  
  מלון( ובלבד כי בעת קרות הארוע היה הציוד: 

  או  ;פת בית המלוןאו נמסר לשמירה בכס א. במקום סגור ונעול
  ב. צמוד או בהשגחתו או בפיקוחו של המבוטח או מי מטעמו. 
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 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

  ₪.  1,000מהנזק אך לא פחות מסך  10%ההשתתפות העצמית להרחבה זו הינה 
 

 בהגדרת "שוד" תתווסף הסיפא "או אדם כלשהו".  3.1.5  
 

השתתפות עצמית נוספת עבור נזקי זדון  היה ותופחת השתתפות עצמית לפי סעיף זה, לא תופחת   3.1.6  
 שנגרמו תוך כדי או לאחר פריצה.

 
 -  סעיף חדש )גניבה אלימה( מתווסף תת 3.1.7  
ו/או מערכות המהוות צמודות חיצוניות      גניבת מתקנים  הפוליסה מורחבת לכסות  כי  בזה  מו"מ 

המחוברות חיבור של קבע לקירות המבנה המבוטח או לגגו, אך אינן מהוות חלק אינטגראלי ממנו,  
גניבתם,   ובתנאי כי  וולטאיות,  כגון מזגני אוויר ומערכות סולריות למיניהן לרבות מערכות פוטו 

נה פריצה כהגדרתה בסעיף, בוצעה תוך שימוש בכח ו/או באלימות ו/או תוך שימוש בציוד ו/או  שאי
בכלי עבודה לצורך עקירתם מחיבורם לקירות ו/או לגגות כאמור ונשארו סימנים המעידים על כי  

 העקירה בוצעה באמצעים כאמור לעיל. 
 מסכום הביטוח לנזקי פריצה.  50%סכום הכיסוי על פי סעיף זה מוגבל לסכום שאינו עולה על    

 
   -(  )רכוש מחוץ לחצרי המבוטח 3.2סעיף  3.2 

 
המבוטח   3.2.1   חצרים    -חצרי  ו/או  בחכירה  ו/או  המבוטח  בשכירות  ו/או  בבעלות  החצרים  משמע, 

 המופעלים באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח. 
 

  . 10%יאמר  5%במקום   -בסוף הסעיף  3.2.2  
 

    -  )רכוש, בבניה, הקמה או הריסה( 3.4סעיף    3.3 
 

לענ   3.3.1   המבוטח  במידה  י לשם  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  "ו/או  יתווסף:  זו  הרחבה  צויין  ין  ושמם 
  . במפורש"

 
 האחרונה יוחלפו המילים "לשאר רכושו" במילה "לרכושו".  בפסקה   3.3.2  

 
  -  )רכוש בהעברה( 3.5סעיף  3.4 

מקרית   נפילה  התהפכות,  התנגשות,  "לרבות  המילים  יתווספו  המבוטחים"  "הסיכונים  המילים  לאחר 
  ועצירת פתאום". 

 
    - )חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים( 3.6סעיף  3.5 
 ₪ לנושא משרה.".  5,000 -₪  לעובד או אורח ו  ₪3,000" יאמר "  2,500"במקום   

 
לאחר המילים "רשות מקומית" יתווספו המילים "ו/או גופים פרטיים    –  )רכוש רשויות ציבוריות(  3.7סעיף   3.6 

 להספקת שירותי חשמל, מים, גז דלק ותקשורת". 
 

בשורה הראשונה לאחר המילה "מיון" תתווסף המילה    -(  מלאי)הוצאות עבור מיון וסידור    3.11.5סעיף   3.7 
 "ספירה". 

 
  -   )הוצאות נוספות והכרחיות( 3.11.6סעיף  3.8 

 
  3.11.6.2,  3.11.6.1המילה "הכרחיות" בכותרת הסעיף וכן המילים "הוצאות הכרחיות" בסעיפים     3.8.1  

  מוחלפות במילים "הוצאות סבירות".  3.11.6.4-ו 
 

, לאחר המילים "הרכוש המבוטח" יתווסף "לרבות במקרה של נזק חלקי בו לא  3.11.6.4בסעיף     3.8.2  
  ניתן לכונן את הרכוש הניזוק באותו מקום". 

 
הוצאות סבירות לשם שמירת הרכוש המבוטח, שניזוק או נותר, מיד לאחר קרות אירוע מכוסה   3.8.3  

  .  ושאלולא קרות הארוע לא היה בהן צורך
 

 ". 20%" ירשם "10%בסיפא, במקום " 3.8.4  
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  –  )הוצאות הכנת תביעה( 3.12סעיף  3.9 
 

נוספים"    3.9.1 ביטוח  לדמי  ובתמורה  בתוקף  זו  הרחבה  כי  ברשימה  נרשם  "אם   המילים 
 מבוטלות.     

. המבטח רשאי  ₪, מעבר לסכום הביטוח  100,000בהעדר סכום ברשימה תחול הרחבה זו עד לסך   3.9.2 
 לגבות פרמיה נוספת בעבור סעיף זה בהתאם לתעריף הפוליסה.

  -  )דמי שכירות חלופיים( 3.13סעיף  3.10 

של  סכום הביטוח  מ  15%מסכום הביטוח של המבנה הניזוק" תבואנה המילים: "  10%במקום המילים: " 
 הניזוק".  והציוד  המבנה

 – )הגנה על שם מותג( 3.15סעיף  3.11 

 "מוגמרים" בשורה הראשונה נמחקה. המילה   

  -  )שבר זכוכית( 3.17סעיף  3.12 
 

  לאחר המילה "שבר" נוספו המילים "וסדק עובר".  3.12.1
 

  לאחר המילים "של חלונות ודלתות" נוספה המילה "ושלטים".  3.12.2
 

להם    3.12.3 הדומה  חומר  "ו/או  המילים  נוספו  פרספקס"  ו/או  "מזכוכית  המילים   לאחר 
 בתכונותיו".    

תתווסף הסיפא: "מובהר כי הכיסוי עפ"י סעיף זה מורחב לכלול גם אבדן ו/או נזק לזכוכית וכו'   3.12.4  
אך   המבנה  את  מבטחים  אינם  ושהמבוטחים  המבוטחים  ע"י  השכור  ממבנה  חלק  המהווה 

המבוטחים האחרים וזאת  מחוייבים בהסכם לבטח את הזכוכית וכו' הנ"ל לרבות בגין הסיכונים  
₪ למקרה, או סכום גבוה יותר הנקוב ברשימה, על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף    40,000עד לסך  

  לביטוח חסר". 
 

 – )נזק ללוחות חשמל( 3.18סעיף  3.13 

פיקוד   3.13.1   לוחות  ו/או  שנאים  "ו/או  המילים  יתווספו  חשמל"  "לוחות  המילים   לאחר 
 ובקרה ראשיים".   

", כן יתווספו  או סכום גבוה יותר הנקוב ברשימהש"ח    400,000ש"ח" יירשם "  200,000במקום " 3.13.2  
חליפי  המילים "הפיצוי עפ"י הרחבה זו כולל הוצאות פירוק, הרכבה וכן הוצאות שכירות מתקן  

 לתקופת תיקון הנזק". 

 –  )קריסה והתמוטטות( 3.19סעיף  3.14 

 מסכום הביטוח של המבנים או" מבוטלות.  10%-המילים "עד לסך השווה ל  
 

 –   גניבה שלא ע"י פריצה )חדש( 3.15 

הפוליסה מורחבת לכלול גניבה של רכוש מתוך משרדי המבוטח על ידי אדם שנכנס למשרדים המבוטחים    
גניבה ע"י  בין באופן חוקי ובין אם לאו, למעט: מזומנים, שטרי כסף, שטרי בנק, ניירות ערך ותכשיטים  

 עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.
ש"ח על בסיס נזק ראשון שאינו    50,000מוגבלת לסכום שלא יעלה על    אחריותו של המבטח על פי סעיף זה  

 כפוף לביטוח חסר. 
    
 -  נכסים בשכירות )חדש( 3.16 
במקרה בו המבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לערוך את הביטוח בגין הנכס השכור על ידו,    

בוטח התחייב להכלילו בשם המבוטח  מוסכם כי שם המבוטח יורחב לכלול את המשכיר ו/או כל מי שהמ
לעניין הנכס השכור. מוסכם כי הביטוח עפ"י פוליסה זו יהיה קודם לכל ביטוח אחר שנערך )אם נערך( על  

 ידי המשכיר בגין אותו הנכס השכור. 
 
 לפרק א'"  –רשימת "סייגים לחבות המבטח . 4

 
במילים    ברק כולל"  המילים  -)נזק למתקנים חשמליים(    4.2סעיף   מוחלפות  ברק("  של  ישירה  לפגיעה  )פרט 

  "למעט ברק". 
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 לפרק א'" –רשימת "תנאים מיוחדים . 5
 

 - ( לרשימת התנאים המיוחדים לפרק א' )סעיף ערך כינון 5.2סעיף    5.1 
 

  חודש".  30יאמר: " חודש"  24בהוראות מיוחדות, במקום " 1בסעיף  5.1.1 
 

 בהוראות מיוחדות, יתווסף "ולא היתה כוונה להשמישם".  5.2.5.1בסעיף  5.1.2  
 

 , לאחר המילים "בחצרי המבוטח" יתווספו המילים "ו/או בסביבתו המיידית". 5.2.6בסעיף  5.1.3 

 
 -  )הצהרת מלאי( 5.6סעיף    5.2 

"לחילופין רשאי המבוטח להצהיר על גובה המלאי במועדים  בסוף הפסקה השניה יתווסף:    -  5.6.1בסעיף  
 יום לאחר תום תקופת הביטוח". 90השונים, תוך 

 

 -   )ביטוח חסר( 5.7סעיף  .  5.3

במהלך  שנעשו  הביטוח  בסכומי  ילקחו    "הגדלות  לא  המבטח  ע"י  אושרו  טרם  ואשר   השנה 
 . חסר"  בחשבון לעניין חישוב ביטוח  

 
 

 סייגים כלליים לחבות המבטח  –  2חלק 
 
  מבוטל, ככל ונרכש כיסוי ביטוחי.  –  )רעידת אדמה( 12.3סעיף  . 6

 
המבוטח".  -  )זיהום(  12.4סעיף  .  7 "סיכון  המילים  יבואו  זה,  ,בסעיף  המכוסה"  "סיכון  נרשם  בו  מקום   בכל 

 
וחובות   כדי לגרוע מזכויות המבטחתאין בביטול הסעיף כאמור  מבוטל. מו"מ בזה כי    –  )רשלנות רבתי(  12.5סעיף  .  8

 . המבוטח על פי דין
 
 

 תנאים כלליים לפוליסה  –  3חלק 
 
 
 

 -  הביטוח ודמים אחרים(- )תשלום דמי 13.2סעיף  .9
 מסוף הסעיף תבוטלנה המילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור".   -  13.2.7סעיף קטן   

 
  -  הביטוח()ביטול  13.5סעיף  .  10

ימים לפני המועד בו הוא    14בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח    ה הפוליסאת  מבוטח רשאי לבטל  
   פוליסה.האת  מבקש לבטל 

על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות   
הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן    רק לאחר מתן  הפוליסהשל המבטח לבטל את  

 הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. 
 יום טרם מועד הביטול.   60בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,    הפוליסההמבטח רשאי לבטל את   
אי יהיה המבוטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא נוצלה. בשני המקרים המפורטים לעיל זכ 

  
ע"י המבטח אינו מהסיבה שהמבוטח לא שלם את הפרמיה או בגין מרמה כאמור בסעיף    הפוליסהאם ביטול  

לחוק חוזה ביטוח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג בטוח ביום    25
   .המוסכמתתקופה שנותרה עד תום תקופת הבטוח  ל  יחסיתהביטול, 

 
  

    - )זכות הקיזוז( 13.9סעיף  .  11
למערך    מתייחס  "שחובו  נרשם:  ובמקומן  אחרת"  ובין  זו  לפוליסה  מתייחס  שחובו  "בין  המילים:  נמחקו 

   הביטוחים העסקי של המבוטח".
 

  -  )תחלוף( 13.13סעיף  .  12
 
 מוחלפת הסיפא במילים "ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם למקרה הביטוח בזדון".  13.13.4בסעיף קטן    12.1 
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  :13.13.5התווסף סעיף קטן  12.2 
 

 "מבלי לגרוע באמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי: 
 כל גוף הנמנה במישרין או בעקיפין על המבוטח הראשי וכן מפעילים חיצוניים.   .א

משכירים ו/או חברות ניהול ו/או מי מטעמם של מי מהנכסים השכורים ע"י המבוטח והבאים מטעמו, ככל   .ב
 שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם.  

שוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי זכויות אחרים במבנים בהם מצויים מי מהנכסים השכורים ע"י המבוטח,   .ג
ד שבביטוח רכוש הנערך ע"י השוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי זכויות אחרים כאמור נכלל ויתור מקביל  ובלב

על תחלוף לטובת מי מיחידי המבוטח הראשי, ככל שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח  
  לכלול ויתור על תחלוף לטובתם.

השייכים  של המבוטח ו/או חברות או גופים    ת המניוכל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המבוטח ו/או בעלי   .ד
ו/או חברות הנמצאות    ו/או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח   לאותה קבוצת חברות עם המבוטח הראשי 

  .ו/או בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח  באותה בעלות

 
  אולם ויתור זה לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון."   

 
    - חדש )סעיף ראשוניות(  – 13.17סעיף  .  13

התחייב   והמבוטח  היה  כי  קודם  בכתב  מוסכם  יהיה  ידו  על  הנערך  הביטוח  כי  הביטוח  מקרה  קרות   לפני 
דרישה   כל  על  מוותר  והמבטח  כאמור  האחר  לביטוח  כקודמת  זו  פוליסה  תחשב  אזי  כלשהו,  אחר   לביטוח 

 או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור. 
 

 -  חדש )מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת(  - 13.19סעיף   .14
 

אשר אף   והמבטח (או נציגו)מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח יבוטל ובמקומו יאמר: " 5.11.2סעיף קטן  
 ישלם את שכר טרחתם.

דו"חמיד    מסירת  לעשות  למבטח  כלשהו  לאחר  ידם  על  יתבקש  אם  למבוטחים,  השמאי  ימסור  העתק ,    כן, 
 . הסופי" מהדו"ח

 

   -  חדש )שינוי בעניין מהותי( -  13.20סעיף   .15
האמור בסעיף מבוטל ובמקומו יאמר: "עניין מהותי הוא עניין שיש בו כדי להשפיע על המבטח שלא לכרות    

 את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים הקיימים". 
 

  -  חדש )מבוטחים נוספים( – 13.21סעיף . 16
וכי   לשימושם  למבוטחים  שהושכר  כלשהו  רכוש  בעלי  שהם  נוספים  מבוטחים  לכלול  מורחב  המבוטח  שם 
המבוטחים אחראים לו או התחייבו לבטחם, חברות בת וחברות קשורות למעט ככל שמבוטחות בנפרד וכן כל  

  ש חובה חוזית לבטחם.גוף שלמבוטח ו/או לחברות הבת וחברות קשורות כאמור לעיל, י
 

  -  חדש  – 13.23סעיף  .17
כי    בזה  ומוסכם  בפוליס מוצהר  המבוטחים  מהגופים  אחד  ע"י  כלשהו  תנאי  קיום   והנכללים    האי 
לא יעלו כל טענה  . המבטחים מצהירים כי  לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחריםבתום לב  בשם המבוטח   

 .בחירת עובדיםוכן ציות לתקנות, הוראות או חוקים,  אי של 

    - חדש )הוראות חוק חוזה ביטוח(  – 13.24סעיף . 18
בכל מקרה בו הוראות חוק חוזה ביטוח יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות,  מוצהר ומוסכם בזה כי  

מקרה  יהיה  לאותו  ביחס  אלו  חוק  הוראות  לאמץ  רשאי  למעט  המבוטח  חסר  ,  ביטוח  הקיזוז,  זכות  לעניין 
  .והארכה/חידוש

 
 -  חדש )דו"ח ניסיון תביעות( – 13.25סעיף . 19

 .ימים 7לבקשת המבוטח, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך 
 

חברת    .20 ע"י  שיופקו  הביטוח  פוליסה  תנאי  ובין  זה  ביטוח  מפרט  תנאי  בין  סתירה  של  מקרה   בכל 
   טוח זה.יהביטוח יגבר האמור במפרט ב  

 
 
 

**************************************************************** 
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 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - 'גנספח 

 
 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם

 
 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    כתובת להודעות

 
 )כולל שני הימים(  31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח

 
ביט   : היקף הכיסוי  מהדורת  שלישי  צד  כלפי  אחריות  לביטוח  ושיפורים  בתוספת    2016פוליסה  הרחבות 

להלן ולאמור  המצ"ב  ביטוחים  לוצאטו  של  שלישי  צד  כלפי  אחריות  לביטוח     או   ;לפוליסה 
 נוסח מקביל של המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה נחות מהאמור לעיל. 

 
 :המבוטחשל  ועיסוק

, משחטות, בתי  פיקוח על מפעליםכל פעילות הקשורה בעיסוקו של המבוטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  
 כל הנ"ל לרבות פעילויות ושירותים נלווים מכל סוג ותאור.  מייצרים מזון מן החיה  מטבחיים וכיו"ב

 
 

 :גבולות אחריות

  ₪   20,000,000  גבולות אחריות למקרה ולתקופה: 

 :השתתפות עצמית

 ₪ בכל מקרה ביטוח  10,000  -המבוטח ישא ב
 

 :הרחבות מיוחדות
סייג רשלנות רבתי )ככל וקיים( מבוטל. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח   .א

  פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א. -ו/או מזכויות המבטח על
 

ביטוחי מדינת ישראל וכל אדם או גוף אשר המבוטח ויתר,  מוותר על דרישה לשיבוב/תחלוף או לשיתוף   .ב
בכתב טרם קרות הארוע, על זכות החזרה כלפיו בתביעה או פטר אותו מאחריות או התחייב לשפותו או  
התחייב לכלול אותו בביטוחיו או לשפותו או לקדימות ביטוחיו ובלבד כי האמור לא יחול לטובת אדם  

  שגרם לנזק בזדון. 
 

ה את כל הגורמים המוזכרים בסעיף ב' לעיל למקרה ויתבעו בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח  המבטח ישפ  .ג
  ו/או הבאים מטעמו. 

 

כלפי   .ד המבטח  חבות  להפחתת  או  לדחיית  עליה  מהווה  אינה  הפוליסה  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  הפרה 
 המבוטחים או המשופים בפוליסה. 
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 2016ביט צד שלישי  י לביטוח אחריות כלפ  ה לפוליסושיפורים הרחבות 
 
 "סייגים לחבות המבטח"רשימת ה.  1
 

    -  )נזק לעובד( 3.1סעיף  1.1 
 

ואשר     1.1.1   המבוטח  של  השכר  ברשימת  המופעים  עובדים  הינם  המבוטח"  "עובדי  ספק,  הסר  למען 
המבוטח משלם להם את שכרם באופן ישיר ו/או מי שמכוסה בפועל תחת פוליסת חבות מעבידים  

  המבוטח. של 
 

למוסד     1.1.2   והתשלום  במקרה  המבוטח  כלפי  לאומי  לביטוח  המוסד  תביעות  לגבי  יחול  לא  החריג 
  לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר.

 
מבוטלת הסיפא "וזאת בתנאי שהחבות אינה ניתנת לביטוח בפוליסת חבות מעבידים" ובמקומה     1.1.3  

  "וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה מבוטחת בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.". יירשם 
 

    - 3.5.1סעיף  1.2 
, פוליסה זו מורחבת לכסות אחריותו של המבוטח בגין נזק ישיר לרכוש  לפוליסה 3.5.1בסייג  בניגוד לאמור 

בפולי המבוטח  רכוש  על  תחול  לא  זו  הרחבה  המבוטח.  בחצרי  המוחזק  לקוחות  שערך  של  הרכוש  סת 
 המבוטח. 

 . ולתקופה  למקרה   ₪ 1,000,000של הרחבה זו מוגבלת עד לסך   
 

 ₪ למקרה ולתקופה.  500,000חריג זה מבוטל עד לסך  - 3.5.2סעיף  1.3 
 

    -  )אחריות חוזית( 3.6סעיף  1.4 
המילה "כל" בתחילת הסעיף מוחלפת במילים: "סכומים בהם חוייב המבוטח לפצות או לשפות אדם או גוף  

 כלשהו בקשר עם". 
 

    - )רשלנות רבתי( 3.12סעיף  1.5 
  הסעיף מבוטל.  

 . כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דיןבאין בביטול הסעיף כאמור מובהר בזאת כי 
 
 " הרחבות"רשימת ה .2
 

  -   )נזק בעת שהות זמנית בחו"ל( 4.1סעיף  1.2 
 

לדין   2.1.1   "או  המילים  יתווספו  ישראלי"  ולשיפוט  "לדין  המילים  לאחר  הראשונה,  הפיסקה  בסוף 
  ושיפוט רחב יותר אם נרשם ברשימה". 

 
 האישית של אנשים שנשלחו מטעם המבוטח כאמור. הרחבה זו חלה גם על חבותם 2.1.2  
   
  -  )אחריות צולבת( 4.2סעיף  2.2 

 
מוחלפות במילים: "אלא אם צוין שמם במפורש  "  גם אם נוספו לשם המבוטח "בסיפא  המילים       2.2.1              

 .בשם המבוטח"
 

בסוף הסעיף יתווסף: "היה ותוגשנה כנגד כמה מיחידי המבוטח מספר תביעות בגין נזק אחד, תחול   2.2.2  
 על כל הנתבעים יחדיו השתתפות עצמית אחת בלבד".  

 
    - )רכוש עובדי המבוטח( 4.3סעיף  3.2 

 המבוטח". המילים "עובדי המבוטח" יוחלפו במילים "עובדי ו/או מנהלי ו/או חברי מועצת המנהלים של 
 הכיסוי לפי הרחבה זו אינו כפוף להשתתפות עצמית".בסוף הסעיף יתווספו המילים "   

 
    - )חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה( 4.4סעיף  4.2 

ו/או  אחר  כל אדם או גוף  ושל  מילים "יתווספו ה המילים "קבלנים וקבלני משנה"  לאחר   הפועל מטעמו 
 בשמו ו/או עבורו". 
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    - )חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ( 4.5סעיף    2.5 
פי הפוליסה ישמש  -בסוף הסעיף יתווסף: "וכן עבודות כנ"ל המבוצעות על ידי המבוטח בחצריו.  הכיסוי על

כרובד עודף, אם נערכה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות אצל המבטח הכוללת כיסוי לאחריות כלפי צד  
  שלישי )פרק ב'(". 

 
 מבוטל ובמקומו יאמר:  - )חבות בגין ארועים( 4.6סעיף  2.6 
בארועים     אחרים  ומשתתפים  מוזמנים  משפחותיהם,  המבוטח,  עובדי  וכלפי  בגין  המבוטח  "חבות 

ספורטיביים   קהילתיים,  חברתיים,  ארועים  לרבות  המבוטח  בחסות  ו/או  עבור  ו/או  ידי  על  המאורגנים 
לגבי עובדי המבוטח, הכיסוי לפי סעיף  ו/או לקידום עסקיו ו/או לקהילה.    לרווחת עובדיו ו/או לקוחותיו

 ." זה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה
  

    - )פגיעה אישית( 4.8סעיף    2.7 
 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן: 

פ  בגין  לכסות חבות  מורחבת  גופנית כמפורט    Personal Injuryגיעה אישית  "הפוליסה  )להבדיל מפגיעה 
( הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח; מבלי לגרוע  2.7.1בהגדרת נזק בסעיף  

פגיעה   )כולל  הפרט  לתחום  חדירה  הרצון,  של  באוטונומיה  פגיעה  בשל  חבות  לרבות  האמור,  מכלליות 
ת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא  בפרטיות(, לשון הרע, העלב 

זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי  
 עובד מעביד. 

 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:  
מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה  לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה  א. 

 אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או 
אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית     לאותו אדם ב. 

 סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או 
המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית    בכל מקרה שבו  ג. 

  .  1998התשנ"ח  
 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  400,000אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על  
 

ך  לאחר המילים: "ו/או לרכושו", נרשם: "ו/או הפרעה ו/או הפסקה במהל  -  )מניעת גישה לחצרים(  4.9סעיף   2.8 
 עסקו של צד ג' כלשהו". 

 
    - )הרעלת מזון( 4.11סעיף  2.9 

 
המילה "ככיבוד" תמחק למעט אם עיסוקו העקרי של המבוטח הינו בתחום המזון ו/או משקאות.   2.9.1  

  
לסייגים לחבות המבטח, מוצהר בזה כי הפוליסה    3.3.1תתווסף פסקה חדשה: "בניגוד לאמור בסעיף     2.9.2  

את אחריותו של המבוטח בקשר עם מתנות, דברי פרסום וקידום מכירות שניתנו    מורחבת לכסות 
על ידי ו/או מטעם המבוטח, ללא תמורה כספית או בסיבסוד, לעובדיו ו/או לאורחיו ו/או ללקוחותיו  

   ו/או לצד שלישי כלשהו ובתנאי שאינם בגדר מוצרים המיוצרים ו/או משווקים ע"י המבוטח." 
 

 מבוטל ובמקומו יאמר: - )הרחבה לחבות עובדי המבוטח( 4.12סעיף  2.10 
האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטחים לרבות עובדי חברות    "הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו  

כח אדם, עובדים המגישים חשבונית, עובדים אחרים, מנהלים, בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים, בגין  
מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל ו/או עבור המבוטחים וכן את חבותם האישית של  

או שלוחים של המבוטח בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב פעילותם עבור  /חברי הדירקטוריון ו
 ו/או בקשר עם פעולות המבוטח.

האמור בהרחבה זו אינו חל על קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן אינו חל על חבות המבוטחת או הניתנת     
 לביטוח על פי פוליסת נושאי משרה". 

 
  -  גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו()אדם או  14.14סעיף  2.11 
לאחר המילים בסוגריים "למעט קבלנים וקבלני משנה" יתווספו המילים "אלא אם צוין שמם במפורש    

 בשם המבוטח".
 

  -  14.15סעיף  2.12 
 

   ."באישור המבוטח" נמחקו המילים   2.12.1  
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לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק    בסיפא התווספו המלים: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח   2.12.2
באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך ולא  

  היה חייב לדעת על כך". 
 

   - )הגנה בהליכים פליליים( 4.16סעיף  2.13 
 

 :ירשם" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה  או הליכים מנהליים  הגדרת "הליכים פליליים 2.13.1  
 או חקירה כלשהי, או מנהלית הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית  "   

  לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי     
מבוטח  רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח ה

 " .לפי פוליסה זו
 

 . למקרה ולסך כל המקרים לתקופת הביטוח ש"ח  500,000 ההאחריות להרחבה זו יהי גבול   2.13.2  
 

 :מתווספים הסעיפים הבאים "הרחבות"לרשימת ה 2.14 
 

חבות  ל"סייגים לחבות המבטח", הפוליסה מורחבת לכסות את    3.5-ו   3.2.3בניגוד לאמור בסעיף   2.14.1         
באמצעות   אם  בין  להעברתו,  אחראי  המבוטח  ואשר  שלישיים  לצדדים  השייך  לרכוש  המבוטח 
רכבים של המבוטח ובין אם באמצעות מובילים חיצוניים. האמור בסעיף זה אינו חל על חברות  

 שעיסוקן בהובלה תמורת תשלום". 
 

ערך על ידו, יהא קודם לביטוח  התחייב המבוטח בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, כי הביטוח הנ 2.14.2  
אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר והמבטח מוותר על כל דרישה או תביעה  

 או טענה לשיתוף הביטוח האחר כאמור. 
   

הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח עפ"י תנאי הפוליסה ו/או עפ"י   2.14.3  
על   דין  יתר  כל  את  לשפות  מאחריות  המבטח  את  תשחרר  לא  לב,  בתום  מהמבוטחים  מי  ידי 

 המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח. 
 

כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים בחניה, בין אם בעלות ו/או המבוטח ובין     2.14.4  
שלישי למטר צד  כרכוש  יחשבו  לאו,  וחריג  אם  זו  פוליסה  ורכוש    3.5.1ת  רכבים  לעניין  יחול  לא 

 כאמור. 
 

 : מוצהר ומוסכם בזה כי 2.14.5  
סכומים שהמבוטח חייב לאחרים בגין הוצאות מנע שהוצאו ע"י צד ג' למניעת מקרה ביטוח   (א)

בפוליסה נזק  בהגדרת  יכללו  צמצומו,  לסעיף  או  בהתאם  ו  61,  הביטוח    67-ב'  חוזה  בחוק 
 . 1981-התשמ"א

ו/או עובדים בחוזים    שומרים  ,עובדים מקריים, עובדים זמניים, סבלים, עובדים בהתנדבות (ב)
שלישי    מיוחדים כצד  ובתנאי  ייחשבו  המבוטח  של  השכר  ברשימות  נכללים  לא  כי  בתנאי 

 שחבות בגינם אינה מבוטחת בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. 

הפוליסה תורחב לכלול את חבותם האישית של נושאי מישרה ו/או דירקטורים ו/או בעלי   (ג)
תביעה נגד היורשים  שליטה ו/או העובדים במסגרת תפקידם ככאלה בעסק המבוטח לרבות  

של   הנציגים החוקיים  הפוליסה    אותו אדם או  תורחב  זו  האישית. במסגרת  עקב אחריותו 
וקי/ת )באם מעמד זה הינו עפ"י החוק, החוק המקובל או  נגד בן/בת הזוג הח לכסות תביעות  

כל סמכות שיפוטית מתאימה בעולם( עבור כל תביעה הנובעת מהמעמד שלו או שלה כבן/בת  
כולל כל תביעה בגין נזקים הניתנים לגבייה מהרכוש המשותף של הזוג או    אותו אדםהזוג של  

 ל ידם.הרכוש המוחזק במשותף ע 

עובדים   (ד) כלפי  המבוטח  חבות  את  לכסות  מורחבת  הפוליסה  כי  בזה  לידה  מוצהר  בחופשת 
השתתפות בעת  תשלום  ללא  המבוטח    םובחופשה  ידי  על  הנערכת  פעילות  כי  בכל  ובתנאי 

  . המקרה לא יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה
 
 תנאי הפוליסה  .3
 

מ  5.6לעניין סעיף   3.1  ביטוח(, סעיף  )הודעה על קרות  וסעיף    5.7קרה  הליכים(  )הפרת חובת    5.5)הודעה על 
ידיעה של המנכ"ל או   הגילוי( ובניגוד לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב 

 אחראי הביטוח אצל המבוטח.
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    -(  הביטוח וסכומים  אחרים-)תשלום דמי 5.1סעיף  3.2 
  ימים"   60ירשם " ימים"  21במקום המילים "  3.2.1

 
 , נמחקו המילים "וכן את הוצאות המבטח". 5.1.7סעיף קטן  3.2.2

  
    - )זכות הקיזוז( 5.10סעיף     3.3 
 שמועד פירעונו חלף וטרם שולם". "אחרי המילים "כל סכום" יתווספו המילים   3.3.1  

 
ובין אחרת"   3.3.2   זו  לפוליסה  נרשם: "שחובו מתייחס  נמחקו המילים: "בין שחובו מתייחס  ובמקומן 

 . למערך הביטוחים העסקי של המבוטח"
 

 - ( )ביטול הביטוח 14סעיף  3.4 
לפני    14או מי מהן בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח    המבוטח רשאי לבטל הפוליסה ימים 

   ת הפוליסה.אהמועד בו הוא מבקש לבטל  
נכללה     בהם  שיעבוד  ו/או  ביטוח  אישורי  על  לחתום  מהמבטח  דרש  והמבוטח  היה  לעיל,  האמור  אף  על 

את   לבטל  המבטח  של  תבוטל    הפוליסההתחייבות  ההתחייבות,  למקבל  מראש  הודעה  מתן  לאחר  רק 
ור או בסעיף  הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו איש

 השיעבוד. 
יום טרם מועד    60בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,    הפוליסההמבטח רשאי לבטל את    

 הביטול. 
יהיה המבוטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא     בשני המקרים המפורטים לעיל זכאי 

 נוצלה. 
 

 תשונה כותרת הסעיף ותהיה "פרשנות הפוליסה".  – )דין וסעיף שיפוט(  5.15סעיף  3.5 
 

 :מתווספים הסעיפים הבאים  "תנאי הפוליסה"לרשימת   3.6 
 

 -  מנוי שמאים   3.6.1  
 והמבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם.  (או נציגו)מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח    
  למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק , ימסור השמאי  למבטחלאחר מסירת הדו"ח  מיד     

 . הסופי מהדו"ח
 

  -  מבוטחים נוספים   3.6.2  
שם המבוטח מורחב לכלול מבוטחים נוספים חברות בת וחברות קשורות של המבוטח הראשי למעט  
ככל שמבוטחות בנפרד וכן כל גוף שלמבוטח ו/או לחברות הבת וחברות קשורות כאמור לעיל, יש  

  חוזית לבטחם. חובה  
  
אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים  מוצהר ומוסכם בזה כי     3.6.3 

לא  . המבטחים מצהירים כי  לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחריםבתום לב  בשם המבוטח  
  . בחירת עובדיםוכן ציות לתקנות, הוראות או חוקים, אי יעלו כל טענה של 

 
    - הוראות חוק חוזה ביטוח 3.6.4 

כי   בזה  ומוסכם  פני  מוצהר  על  למבוטח  עדיפות  יקנו  ביטוח  חוזה  חוק  הוראות  בו  מקרה   בכל 
, למעט לעניין  המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה   האמור בפוליסות, יהיה

  . זכות הקיזוז, ביטוח חסר והארכה/חידוש
 

 -  עותדו"ח ניסיון תבי 3.6.5 
 .ימים 7לבקשת המבוטח, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך 

 
בכל מקרה של סתירה בין תנאי מפרט ביטוח זה ובין תנאי פוליסה הביטוח שיופקו ע"י חברת הביטוח יגבר   3.7 

 טוח זה.יהאמור במפרט ב
 
 

*********************************************** 
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 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  -נספח ד'

 
 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם

 
 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    כתובת להודעות

 
 )כולל שני הימים(  31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח

 
ביט   : היקף הכיסוי  מהדורת  מעבידים  אחריות  לביטוח  ושיפורים    2016פוליסה  הרחבות  נספח  בתוספת 

   או ;לפוליסה לביטוח אחריות מעבידים של לוצאטו ביטוחים המצ"ב ולאמור להלן
 לעיל. נוסח מקביל של המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה נחות מהאמור 

 
 :המבוטחשל  ועיסוק

, משחטות, בתי  פיקוח על מפעליםכל פעילות הקשורה בעיסוקו של המבוטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  
 כל הנ"ל לרבות פעילויות ושירותים נלווים מכל סוג ותאור.  מייצרים מזון מן החיה  מטבחיים וכיו"ב

 
 כל עובדי המבוטח ללא יוצא מהכלל.  :העובדים

   
  ₪   20,000,000  - לתובע, למקרה ולתקופה  :גבולות אחריות

 :השתתפות עצמית

 -המבוטח ב ₪ בכל מקרה ביטוח, פרט למקרה ביטוח הנובע ממחלה מקצועית בגינו ישא    6,000  -המבוטח ישא ב
 ₪ לנפגע.  12,000

 
  : מספר עובדים צפוי

 365       -  וטרינרים ומפקחים

 23      -עובדי הנהלה, אדמיניסטרציה ושאר העובדים 

 :הרחבות מיוחדות

מוסכם בזאת כי כל שינוי במספר עובדי המבוטח במהלך תקופת הביטוח לא יפגע בהיקף הכיסוי. למען   .1
בכדי לגרוע מחובת המבוטח לדווח על שינוי במספר העובדים וביצוע חיוב/זיכוי  הסר ספק, אין באמור לעיל  

  בפרמיה בהתאם. 
 

פגיעות .2 הצטברות  של  תוצאה  הינו  המבטח  לדעת  אשר  ביטוח  מקרה  בגין  תביעה  של  בתקופה    במקרה 
שקדמה למועד עריכת ביטוח זה לראשונה ע"י המבטח, יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את  

 בוטח בגין המקרה בתנאי כי:המ
 

 מקרה הביטוח כאמור.   במועד עריכת הביטוח לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה כלפיו בגין 2.1

מבטחיו   2.2 כלפי  לזכותו  לעמוד  העשויה  לשיפוי  זכות  כל  המבטח  לטובת  להסב  מתחייב  המבוטח 
  הביטוח. הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת 

 
מבוטחת   היתה  לא  המבוטח  של  חבותו  כאשר  יחול  לא  זו  בהתנאה  ידיהאמור  במשך    על  כלשהו  מבטח 

פרעון.  חדל  הינו  קודם  שמבטח  במקרה  או  זו  פוליסה  פי  על  הביטוח  לתקופת  שקדמה   התקופה 
 

ייג בכדי  מוצהר ומוסכם בזה כי סייג רשלנות רבתי )ככל וקיים( מבוטל. למען הסר ספק, אין בביטול הס  .3
על המבטח  מזכויות  ו/או  המבוטח  מחובות  ביטוח  - לגרוע  חוזה  חוק   התשמ"א.   - 1981פי 

 

מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח מוותר על דרישה לשיבוב/תחלוף או לשיתוף ביטוחי מדינת ישראל וכל   .4
תו  אדם או גוף אשר המבוטח ויתר, בכתב טרם קרות הארוע, על זכות החזרה כלפיו בתביעה או פטר או

מאחריות או התחייב לשפותו או התחייב לכלול אותו בביטוחיו או לשפותו או לקדימות ביטוחיו ובלבד כי  
  האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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בסעיף   .5 הגורמים המוזכרים  כל  לשפות את  מורחבת  מעובדי    4הפוליסה  מי  ידי  על  ויתבעו  לעיל למקרה 
  חלה. המבוטח בגין תאונת עבודה ו/או מ 

 

כלפי   .6 המבטח  חבות  להפחתת  או  לדחיית  עליה  מהווה  אינה  הפוליסה  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  הפרה 
 המבוטחים או המשופים בפוליסה. 
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 2016ביט  מעבידים  אחריותהרחבות לפוליסה לביטוח 
 
 
 רשימת סייגים לחבות המבטח .1
 

    -  )אחריות חוזית( 3.1סעיף  1.1 
המילה "כל" בתחילת הסעיף מוחלפת במילים: "סכומים בהם חוייב המבוטח לפצות או לשפות אדם או  

 גוף כלשהו בקשר עם".  
 

לא יחול לעניין תביעה העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח    3.9.1האמור בסעיף    -  )כלי רכב מנועי(  3.9.1סעיף   1.2 
שנגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר רישיון נהיגה של הנוהג  על ידי "קרנית" בעקבות פגיעה גופנית  

הנוהג   של  היעדר הרישיון  עובדת  ידע את  לא  המבוטח  כי  בתנאי  ברשותו,  ו/או  בפקודת המבוטח  ברכב 
₪ למקרה ביטוח אחד ולתקופת    400,000מוגבלת לסך של    האמור לעיל  פי  כאמור. אחריות המבטח על 

אגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח  במקרה והמבוטח הינו ת  הביטוח.
 אצל המבוטח או קצין הרכב.

 
    - )רשלנות רבתי( 3.11סעיף  1.3 

  הסעיף מבוטל.  
 . כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דיןבאין בביטול הסעיף כאמור מובהר בזאת כי 

 
 רשימת ההרחבות  .2
 

  -  )שהות זמנית בחו"ל( 4.1סעיף  2.1 
 

"או    2.1.1   המילים  יתווספו  ישראלי"  ולשיפוט  "לדין  המילים  לאחר  הראשונה,  הפיסקה   בסוף 
  ושיפוט רחב יותר אם נרשם ברשימה".  לדין   

 
המבוטח    2.1.2   מטעם  שנשלחו  אנשים  של  האישית  חבותם  על  גם  חלה  זו   הרחבה 
 כאמור.     

 
 מבוטל ובמקומו יאמר:  - )פעילויות הקשורות לעבודה( 4.3סעיף  2.2 
של     בשירותו  נמצא  שהעובד  עת  בכל  המבוטח  של  חבותו  את  לכסות  מורחב  זו  פוליסה  פי  על  "הביטוח 

הפסקת עבודה, בעת המצאו בדרך לעבודה ובחזרה ממנה וממקום עבודה    -אך לא מוגבל    -המבוטח, לרבות  
של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה, כל עוד הוא  אחד למשנהו, וכן בעת פעולה אחרת 

ו/או השתתפות בפעילויות   נוכחות  כולל  זכויותיו או צרכיו כעובד של המבוטח,  פועל במסגרת חובותיו, 
 ( המבוטח  ספורטיביות  עובדי  של  משחקים  ו/או  אימונים  במסגרת  ספורט  כושר,  בחדרי  אימון  לרבות 

, חברתיות, השתלמויות, וכן ארועים קהילתיים  במסגרת הליגה למקומות עבודה( בקבוצות ספורט לרבות  
או אחרים המאורגנים על ידי ו/או עבור ו/או בחסות המבוטח לרווחת עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או לקידום  

 עסקיו ו/או לקהילה". 
 כתאונת עבודה.הכיסוי לפי סעיף זה יחול אך ורק אם המקרה יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי   

 
 מבוטל ובמקומו יאמר:   - )חבות של עובד( 4.4סעיף  2.3  

האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטחים לרבות עובדי חברות    "הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו   
כח אדם, עובדים המגישים חשבונית, עובדים אחרים, מנהלים, בעלי המניות וחברי מועצת המנהלים, בגין  
מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל ו/או עבור המבוטחים וכן את חבותם האישית של  

ועצה )או גופים מקבילים( בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ו/או עקב עיסוקם בקשר  חברי ועד או חברי מ
 עם פעולות המבוטח.

וכן אינו חל על חבות המבוטחת או הניתנת  האמור בהרחבה זו אינו חל על קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם    
 לביטוח על פי פוליסת נושאי משרה". 
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   - )כלי נשק( 4.5סעיף  2.4 
   
  המילים: "באישור המבוטח" נמחקו.    3.4.1   

 
 בסיפא התווספו המלים: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק   3.4.2

 באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק  והמבוטח לא ידע על כך    
 ולא היה חייב לדעת על כך".   

 
    - )חבות המבוטח כלפי קבלנים /קבלני משנה ו/או עובדיהם( 4.6סעיף  2.5  

 המשפט האחרון מבוטל ובמקומו יאמר:   
"לעניין סעיף זה תשונה הגדרת מקרה הביטוח ויכוסו ארועים שארעו תוך כדי ו/או עקב עבודתו/ם בעסק    

 המבוטח או עבורו".
 

 - )חבות כלפי בעל שליטה(  4.8סעיף  2.6  
אחרי המילים "מרשימת מקבלי השכר של המבוטח" יתווספו המילים "לרבות כאשר תמורת עבודתם אינה    

 משולמת דרך רשימות השכר אלא בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חברות פרטיות". 
 

    - )צד שלישי שהמבוטח התחייב לבטחו או לשפותו( 4.9סעיף  2.7 
נוסף במידה והמבוטח    לאחר יתווסף בסוגריים ")או לכלול כמבוטח  המילה "לשפות" בשורה הראשונה 

 התחייב לכך בכתב טרם קרות הארוע(". 
 

  -   )פגיעה אישית( 4.10סעיף  82.  
 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:   

)להבדיל מהיזק גופני, נפשי או שכלי    Personal Injury"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית    
או מוות כאמור בהגדרת מקרה הביטוח( הנגרמת לאדם כלשהו תוך כדי או עקב עבודתו אשר בינו לבין  

גיעה באוטונומיה  המבוטח מתקיימים יחסי עובד מעביד מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל פ
של הרצון, חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות  

 בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית. 
 

 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:    
בכך, א.  נאשם  אשר  אדם  בעקבות    לאותו  נגדו  שנפתח  שהתיק  או  כאמור  מהאישום  זוכה  אם   אלא 

 התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או 
בהחלטה   ב.  או  דין  בפסק  או  בפשרה  הסתיימה  נגדו  שהוגשה  אזרחית  תביעה  אשר  אדם   לאותו 

 שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או 
הטרדה   .ג  למניעת  לחוק  בהתאם  לנקוט  עליו  שהיה  הצעדים  בכל  נקט  לא  המבוטח  שבו  מקרה   בכל 

  . 1998מינית התשנ"ח 
 

על      תעלה  לא  זו  הרחבה  ע"פ  המבטח  אם    ש"ח   400,000אחריות  אלא  ובמצטבר   למקרה 
 צוין אחרת ברשימה".    

 
   - מנהליים()הגנה בהליכים פליליים והליכים  4.11סעיף  2.9  

  

פליליים 2.9.1    "הליכים  מנהליים  הגדרת  הליכים  ובמקומה או  תבוטל  זו  בהרחבה   "   
 :ירשם     

לרבות חקירת סיבת מוות    או חקירה כלשהי,או מנהלית  הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית  "   
המוסמכת לנהל חקירה  רשות    ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, כולל על ידי

 " .או הליך, נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו
 

 . למקרה ולתקופת הביטוח ש"ח  500,000 ההאחריות להרחבה זו יהי גבול 2.9.2  
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 : לרשימת ההרחבות מתווספים הסעיפים הבאים 2.10 
 

הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער ולא תושפע  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי  2.10.1  
קיום תשי"א  מאי  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  תשי"ד  1951-הוראות  נשים  עבודת  על    1954-וחוק 

 קיבוציים אחרים.  תקנותיהם, והסכמי עבודה 
 

ם לביטוח  התחייב המבוטח בכתב, טרם קרות מקרה הביטוח, כי הביטוח הנערך על ידו, יהא קוד 2.10.2  
אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר והמבטח מוותר על כל דרישה או תביעה  

 או טענה לשיתוף הביטוח האחר כאמור. 
   

הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח עפ"י תנאי הפוליסה ו/או עפ"י   2.10.3  
מי   ידי  על  דין  יתר  כל  את  לשפות  מאחריות  המבטח  את  תשחרר  לא  לב,  בתום  מהמבוטחים 

 המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב מקרה הביטוח. 
 

באם הפרמיה חושבה לפי מספר עובדים, מוסכם בזאת כי כל שינוי במספר עובדי המבוטח במהלך   2.10.4  
הס למען  הכיסוי.  בהיקף  יפגע  לא  הביטוח  מחובת  תקופת  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  ספק,  ר 

 המבוטח לדווח על שינוי במספר העובדים וביצוע חיוב/זיכוי בפרמיה בהתאם.  
 
 
 תנאי הפוליסה  .3
 

)הפרת     5.5)הודעה על הליכים( וסעיף    5.7)הודעה על קרות מקרה ביטוח(, סעיף    5.6לעניין סעיף   3.1 
במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של  הגילוי( ובניגוד לאמור,   חובת

 אחראי הביטוח אצל המבוטח.   המנכ"ל או
 

    -(  הביטוח וסכומים  אחרים-)תשלום דמי 5.1סעיף  3.2 
 

  ימים"   60ימים" ירשם "  21במקום המילים "  3.2.1
 

 , נמחקו המילים "וכן את הוצאות המבטח". 5.1.7סעיף קטן  3.2.2
  
 - ( )ביטול הביטוח 5.4סעיף  3.3 

לפני    14או מי מהן בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח    המבוטח רשאי לבטל הפוליסה ימים 
   את הפוליסה.המועד בו הוא מבקש לבטל  

נכללה     בהם  שיעבוד  ו/או  ביטוח  אישורי  על  לחתום  מהמבטח  דרש  והמבוטח  היה  לעיל,  האמור  אף  על 
את   לבטל  המבטח  של  תבוטל    הפוליסההתחייבות  ההתחייבות,  למקבל  מראש  הודעה  מתן  לאחר  רק 

הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף  
 יעבוד. הש

יום טרם מועד    60בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,    הפוליסההמבטח רשאי לבטל את    
 הביטול. 

יהיה המבוטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא     בשני המקרים המפורטים לעיל זכאי 
 נוצלה. 

 
עצמית(  5.9סעיף   3.4  חיצוניו  -  )השתתפות  "הוצאות  המילים  המילה             אחרי  תתווסף   ת" 

 "סבירות".    
 

    - )זכות הקיזוז( 5.10סעיף     3.5 
 

 שמועד פירעונו חלף וטרם שולם". "אחרי המילים "כל סכום" יתווספו המילים   3.5.1  
 

ובמקומן נרשם:  "שחובו מתייחס  נמחקו המילים: "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת"   3.5.2  
 . וחים העסקי של המבוטח"למערך הביט

 
 תשונה כותרת הסעיף ותהיה "פרשנות הפוליסה".  – )דין וסעיף שיפוט(  5.15סעיף  3.6 
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 :מתווספים הסעיפים הבאים  "תנאי הפוליסה"לרשימת   3.7 
 

 -  מנוי שמאים   3.7.1  
 והמבטח אשר אף ישלם את שכר טרחתם.  (או נציגו)מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח    
  , ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק למבטחלאחר מסירת הדו"ח  מיד     

 . הסופי מהדו"ח
 

  -  מבוטחים נוספים   3.7.2  
שם המבוטח מורחב לכלול מבוטחים נוספים חברות בת וחברות קשורות של המבוטח הראשי למעט  

שמבוטחות בנפרד וכן כל גוף שלמבוטח ו/או לחברות הבת וחברות קשורות כאמור לעיל, יש  ככל  
  חובה חוזית לבטחם. 

  

אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים  מוצהר ומוסכם בזה כי     3.7.3 
לא  מצהירים כי  . המבטחים  לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחריםבתום לב  בשם המבוטח  

  . בחירת עובדיםוכן ציות לתקנות, הוראות או חוקים, אי יעלו כל טענה של 
 

    - הוראות חוק חוזה ביטוח 3.7.4 
כי   בזה  ומוסכם  פני  מוצהר  על  למבוטח  עדיפות  יקנו  ביטוח  חוזה  חוק  הוראות  בו  מקרה   בכל 

, למעט לעניין  אותו מקרה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס ל  האמור בפוליסות, יהיה
  . זכות הקיזוז, ביטוח חסר והארכה/חידוש

 

 -  דו"ח ניסיון תביעות 3.7.5 

 .ימים 7לבקשת המבוטח, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך 
 

בכל מקרה של סתירה בין תנאי מפרט ביטוח זה ובין תנאי פוליסה הביטוח שיופקו ע"י חברת הביטוח יגבר   3.8 
 טוח זה.יהאמור במפרט ב
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 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -נספח ה'

   
 

 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם
 

 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    כתובת להודעות
 

 הימים( )כולל שני   31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח
 

בתוספת הרחבות ושיפורים לפוליסה    2000פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ביט   : היקף הכיסוי 
   או  ;לביטוח אחריות מקצועית של לוצאטו ביטוחים המצ"ב ולאמור להלן

 נוסח מקביל של המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה נחות מהאמור לעיל. 
 

 1.3.2020 :כיסוי רטרואקטיבי
 

 חודשים  12 : תקופת גילוי
 

 :המבוטחשל  ועיסוק
אחריותו המקצועית של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו וכל פעילות הקשורה בעיסוקו של המבוטח ומבלי לגרוע 

כל הנ"ל לרבות    מייצרים מזון מן החיה  , משחטות, בתי מטבחיים וכיו"בפיקוח על מפעליםמכלליות האמור לרבות  
ל מועסקי המבוטח המקצועיים, לרבות פעילויות ושירותים נלווים מכל סוג ותאור ולרבות אחריותם המקצועית ש

 וטרינרים ומפקחים, בקשר עם עבודתם עבור המבוטח. 
 

  :גבולות אחריות

  ₪   2,500,000 גבולות אחריות למקרה ולתקופה:

 :השתתפות עצמית

 ₪ בכל מקרה ביטוח )פיצוי ו/או הוצאות שהוציא המבטח(  30,000  -המבוטח ישא ב
 

 :הרחבות מיוחדות
סייג רשלנות רבתי )ככל וקיים( מבוטל. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח   .א

  פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א. -ו/או מזכויות המבטח על
 

מוותר על דרישה לשיבוב/תחלוף או לשיתוף ביטוחי עובדי המבוטח, מדינת ישראל וכל אדם או גוף אשר   .ב
ות הארוע, על זכות החזרה כלפיו בתביעה או פטר אותו מאחריות או התחייב  המבוטח ויתר, בכתב טרם קר

לשפותו או התחייב לכלול אותו בביטוחיו או לשפותו או לקדימות ביטוחיו ובלבד כי האמור לא יחול לטובת  
  אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

ו/או מחדלי המבוטח  המבטח ישפה את כל הגורמים המוזכרים בסעיף ב' לעיל למקרה ויתבעו בגין מעשי   .ג
  ו/או הבאים מטעמו. 

 

כלפי   .ד המבטח  חבות  להפחתת  או  לדחיית  עליה  מהווה  אינה  הפוליסה  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  הפרה 
  המבוטחים או המשופים בפוליסה. 
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 2000ביט  לביטוח אחריות מקצועית  ה לפוליסושיפורים הרחבות 
 
 
הפוליסה.  1 למבוא  ג'  ברשימה   –  סעיף  אחרת  צוין  אם  "אלא  יתווסף:  המוחזקים"  "השטחים  המילים  לאחר 

 לפוליסה". 
 
 ההגדרות לפוליסה לרשימת  .2
 

 לאחר המילה "שמקורם" יתווסף: "או שנטען שמקורם".   – הגדרת מקרה הביטוח 2.1 
 

 תתווסף הסיפא: "אלא אם צוין אחרת ברשימה לפוליסה".  – הגדרת דין 2.2 
 
 הסייגים לחבות המבטחרשימת ל .3
 

או,  –   5  סייג 13.  המבוטח  של  מעבידים  חבות  לביטוח  הפוליסה  תחת  המבוטחת   חבות 
 "ביט"  יסה לביטוח אחריות מעבידים נוסח  פי פול-בהעדר פוליסה כזו, חבות הניתנת לביטוח על    
 . 2016מהדורת    

 
שימוש      -  6  סייג 23.  ועל  רנטגן,  בקרני  שימוש  על  יחול  לא  זה  "סייג  הסיפא:   תתווסף 

רדיו    לא  -בחומרים  בדיקות  ביצוע  ולשם  חולים  ובתי  מחקר  במעבדות   אקטיביים 
גרעיני      בדלק  שימוש  או  עם  עבודה  לעיל  האמור  אף  על  בתעשייה.   הרסניות 
 מוחרגים."    

 
  תתווסף הסיפא: "אלא אם צוין אחרת ברשימה לפוליסה".  - 7 סייג 33. 

 
" -  9סייג  3.4  הסיפא:  גוף  תתווסף  ו/או  בורר  ו/או  משפט  בית  כאשר  יחול  לא  זה   סייג 

מעין      או  שיפוטי  במעמד  המבוטח אחר  ידי  על  שבוצעה  שהעבודה  קבע     שיפוטי 
צד      מתביעת  חלק  הינן  אלה  שהוצאות  ובתנאי  אחר  גוף  ידי  על  מחדש   תבוצע 
  " .שלישי או נפסקו לטובת הצד השלישי   

 
"אלא אם ההסכם או ויתור על זכות השיבוב אושר על ידי המבטח בכתב תתווסף הסיפא:   -  8סייג  3.5

מראש או שהמבטח אישר כי ביטוחי המבוטחים קודמים או כי המבטח מוותר על זכות לתביעה  
  .ו/או לשיתוף ביטוחי אותו צד"

 
  מבוטל.   - 12סייג  3.6 

 
 לרשימת ההרחבות   .4
 

הדבר   4.1  צויין  אם  כי  בזה  ומוצהר  "מוסכם  המילים  מבוטלות  זה  בפרק  מקום   בכל 
  ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת".    

 
ו/או    –  4סעיף     4.2  הסודיות  חובת  הפרת  ו/או  בפרטיות  פגיעה  "ו/או  הסיפא:   תתווסף 

  יושר עובדים". הכותרת "הוצאת דיבה" נמחקה. -אי   
 

    - 7סעיף  4.3 
  חודשים".  12חודשים" מוחלפות במילים: "  6המילים " – 4.3.1   
  הסיפא המתחילה במילים "הפרמיה הנוספת..." מבוטלת.  – 4.3.2   

 
  -  8סעיף    4.4 

"או    –  4.4.1    יתווסף:  זו"  פוליסה  של  הביטוח  בתקופת  "שאירע  המילים:   לאחר 
  טיבי". טרם תקופת הביטוח של פוליסה זו אך לא לפני התאריך הרטרואק   

 
על    –  4.4.2   אישום  כתב  מוגש   " המילים:  מוחלפות  פליליים",  "הליכים   בהגדרת 

"נפתחת      במילים:  מוות"  סיבת  חקירת  לרבות  מטעמה,  או  ישראל  מדינת   ידי 
או      ישראל  מדינת  ידי  על  אישום  כתב  מוגש  בהם  הליכים  לרבות  פלילית,   חקירה 
  מטעמה ו/או חקירת סיבת מוות".    

 
תחת    3לסייג    –  4.4.3    העובדים  קבועים  עובדים  ספק,  הסר  למען  הסיפא,   תתווסף 
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  חשבונית לא יחשבו כקבלנים או קבלני משנה לעניין סייג זה.    
 

  . 125,000$לסך   50,000$ריות להרחבה זו מוחלף מסך גבול האח – 4.4.4   
 

עובדי    –   )חדש(  9סעיף   4.5  כל  של  האישית  חבותם  את  לכסות  מורחבת  זו   פוליסה 
אחרים      מיוחדים  בהסדרים  ו/או  חשבונית  תחת  העובדים  עובדים  לרבות   המבוטח 
חברי     ו/או  דירקטורים  ו/או  המנהלים  מועצת  חברי  ו/או  מתנדבים  אך    ו/או   ועד 
  במפורש למעט קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.    

 
    -  )חדש( 10סעיף  4.6 

פי      על  הכיסוי  יחול  אחד,  משפטי  גוף  או  מאדם  יותר  כולל  המבוטח  שם   אם 
על      הוצאה  כאילו  צולבת(  )אחריות  בנפרד  המבוטח  מיחידי  אחד  כל  על   הפוליסה 
סייגי    תנאיה,  על  זו,  פוליסה  בלבד  תלויה  שמו  ובלתי  נפרדת  כשהיא  והוראותיה,   ה 
כל      את  לשפות  המבטח  של  אחריותו  אולם  האחרים,  המבוטחים  של   בקיומם 
  יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.    

 
  -   )חדש( 11סעיף  4.7 

הב    כי  בזה  ומוצהר  של  ימוסכם  אחריותו  את  לכסות  מורחב  זו  פוליסה  לפי   טוח 
גוף  המבוטח      או  אדם  כל  של  מחדליו  או  ממעשיו  של  הנובעת  בשרותו   שנמצא 
ו/או      כסוכנוהמבוטח  המבוטח  מיופה    אוו/ נציגו    ו/או  מורשו  ו/או  הפועל  של   כוחו 
 .במסגרת העסוק בגינו ניתן הכסוי על פי פוליסה זו   

הב     אדם  הכיסוי  אותו  על  גם  יחול  גוף,  יטוחי  התחייב  או  שהמבוטח  לכך   בכפוף 
לקרות     קודם  חבות  בכתב  את  לבטח  הביטוח  עבור    ומקרה  פעילויותיו  בגין   וזאת 
  כמצוין ברשימה.  ,בתחום העיסוק שבגינו ניתן ביטוח זהבלבד המבוטח    

  
  -   )חדש( 12סעיף  4.8 

משפטי      גוף  או  אדם  כל  לשפות  מורחבת  הפוליסה  כי  ומוסכם,  בזאת   מוצהר 
בביטוח      חבותו  את  לבטח  הביטוח,  מקרה  קרות  לפני  בכתב  התחייב   שהמבוטח 
ויתר      שהמבוטח  ו/או  עבורו  המבוטח  ביצע  אותה  עבודה  בגין  מקצועית   אחריות 
לשפותו,      בכתב  התחייב  ו/או  כלפיו  תביעה  זכות  על  פעילות  בכתב  בגין   וזאת 
המבוטח      של  לעיסוקו  בקשר  גוף  או  אדם  אותו  עבור  המבוטח  ידי  על   הנעשית 
 כמוגדר ברשימה.    

אחד      כל  על  והוראותיה,  סייגיה  תנאיה,  כל  על  זו  פוליסה  תחול  זה,  סעיף   לעניין 
האחרים,      המבוטחים  של  בקיומם  תלויה  ובלתי  נפרדת  כשהיא  המבוטח,   מיחידי 
אחריות  כא    כי  בתנאי  המבוטח  מיחידי  אחד  כל  עבור  נפרדת  פוליסה  הוצאה   ילו 
האחריות      גבולות  על  תעלה  לא  יחדיו,  המבוטח  יחידי  כל  את  לשפות   המבטח 
 הנקובים ברשימה בגין כל אחד מפרקי הפוליסה.    

 
    -  )חדש( 13סעיף  4.9

ליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  אי קיום תנאי הביטוח, בתום לב,  על ידי מי מהמבוטחים בפו
אי  ו/או  הפוליסה  תנאי  הפרת  אי-האמור,  ו/או  כלשהי  חובה  בהגשת  -קיום  איחור  ו/או  הודעה 

 תביעה, לא יפגע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.
 
    לתנאי הפוליסה .5
 

כפל(  10סעיף   5.1  תחשב    -   )ביטוח  המבוטח  של  ידיעה  תאגיד,  הינו  והמבוטח   במקרה 
 ידיעה של המנכ"ל או אחראי הביטוח אצל המבוטח.   

 
בטיחות  6סעיף   5.2  תנאי  בין    -(  )שמירת  בכתב  שהוסכמו  "כפי  הסיפא:   תתווסף 

  המבטח והמבוטח".    
 

מהותי(   7סעיף   5.3  בעניין  "א  –  )שינוי  המילים:  במקום  ב',  קטן  מופיע  בסעיף   ו 
ירשם:      הביטוח"  עריכת  לצורך  המבוטח  ע"י  למבטח  שהועבר  אחר  כתוב   במידע 
הביטוח      חוזה  לכרות  האם  ממש  של  השפעה  סביר  מבטח  על  להשפיע  כדי  בו   "ויש 
 בכלל או לכרותו בתנאים שבו".    
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  -( )טיפול בתביעות 'א 8סעיף  5.4 

 
  .המילה "מוחלט"נמחקה   5.4.1
לאחר המילים: "מוסכם כי המבטח" יתווסף: "ינהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו    5.4.2

של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת  
 מעסקו וכן". 

 
דמי  11סעיף   5.5  אחרים- )תשלום  ודמים  המילים    -(  הביטוח  נמחקו  ד',  קטן   סעיף 

 ת הוצאות המבטח" למעט הוצאות משפטיות. "וכן א    
  
    - )זכות הקיזוז(  13סעיף     5.6 

 
 שמועד פירעונו חלף וטרם שולם". "אחרי המילים "כל סכום"  יתווספו המילים:   

 
 - ( )ביטול הביטוח 15סעיף  5.7 

 
לבטל   5.7.1   רשאי  "המבוטח  יאמר:  ובמקומה  מבוטלת  הראשונה   הפיסקה 

המבוטח       נקב  בו  מהמועד  יחול  והביטול  למבטח  בכתב  בהודעה  זו   פוליסה 
יהיה       כזה  ובמקרה  המבטח,  ידי  על  ההודעה  קבלת  לפני  לא  אך   בהודעתו, 
דמי     להחזר  זכאי  בעד - המבוטח  למבטח  ששילם  היחסיים   הביטוח 
והמבוטח  התקופ      היה  לעיל,  האמור  אף  על  הביטוח.  ביטול  שלאחר   ה 
לבטל       התחייבות  ישנה  בהם  ביטוח  אישורי  על  לחתום  מהמבטח   דרש 
הפוליסה       תבוטל  ההתחייבות,  למקבל  מראש  הודעה  לאחר  רק   הביטוח 
המבוטח       שהביא  לאחר  או  אישור  באותו  המצויינת  התקופה  תום   לאחר 
ב     אישור  לביטול  למבטח  הסכמתו  על  ההתחייבות  מקבל  מאת   כתב 
 הביטוח במועד שנקב המבוטח בהודעתו.     

 
היחסי     5.7.2   ההחזר  מסכום  פחות  "ולא  הסיפא:  תתווסף  האחרונה   לפיסקה 

 הנובע מהאמור בפסקה א' לסעיף זה".    
 

 : הערה כללית .6 
המפורטים בנספח  זה שהינם במטבע  כאשר הפוליסה הוצאה במטבע דולר, כל הסכומים      6.1

  ש"ח יומרו לדולרים על פי השער היציג החל במועד תחילת הביטוח. 
 

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח  ולא יהיה בו בכדי     6.2
לצמצם את הכיסוי הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח  

 . 1/2000מקצועית נוסח ביט   אחריות 
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 פוליסה לביטוח כל הסיכונים כספים ונאמנות עובדים -נספח ו'  
 

 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם
 

 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    כתובת להודעות
 

 )כולל שני הימים(  31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח
 

ביט   : היקף הכיסוי  ונאמנות מהדורת  כל הסיכונים כספים  נספח הרחבות    2016פוליסות לביטוח  בתוספת 
   או  ;ושיפורים לפוליסות של לוצאטו ביטוחים המצ"ב ולאמור להלן

 מור לעיל. נוסח מקביל של המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה נחות מהא
 

 1.3.2020: כיסוי רטרואקטיבי
 

 :המבוטחשל  ועיסוק
, משחטות, בתי  פיקוח על מפעליםכל פעילות הקשורה בעיסוקו של המבוטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  

 כל הנ"ל לרבות פעילויות ושירותים נלווים מכל סוג ותאור.  מייצרים מזון מן החיה  מטבחיים וכיו"ב
 

  :גבולות אחריות

 ₪ אך לא   1,000,000  כספים בכספת ובהעברה: 

 ₪   100,000יותר מסך      

  במזומן      

   ₪   100,000  נאמנות עובדים: 

 כי סה"כ הפרמיה תהא ללא שינוי  ובלבדרשאי לערוך את ביטוח הנאמנות בפוליסה נפרדת   יהיההזוכה   הערה:

 :השתתפות עצמית

 ₪ בכל מקרה ביטוח  10,000  -המבוטח ישא ב
 

 :הרחבות מיוחדות

 
מוצהר ומוסכם בזה כי סייג רשלנות רבתי )ככל וקיים( מבוטל. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי   .1

על המבטח  מזכויות  ו/או  המבוטח  מחובות  התשמ"א.-לגרוע  ביטוח  חוזה  חוק   פי 
 

מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח מוותר על דרישה לשיבוב/תחלוף או לשיתוף ביטוחי מדינת ישראל וכל   .2
וף אשר המבוטח ויתר, בכתב טרם קרות הארוע, על זכות החזרה כלפיו בתביעה או פטר אותו  אדם או ג

מאחריות או התחייב לשפותו או התחייב לכלול אותו בביטוחיו או לשפותו או לקדימות ביטוחיו ובלבד כי  
  האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

אינה   .3 הפוליסה  מתנאי  תנאי  של  לב  בתום  כלפי  הפרה  המבטח  חבות  להפחתת  או  לדחיית  עליה  מהווה 
 המבוטחים או המשופים בפוליסה. 
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כספים  - נספח הרחבות ושיפורים לפוליסה לביטוח כל הסיכונים   
 2016מהדורת ביט 

  
 רשימת ההגדרות  .1

 
 בשורה הראשונה, המילה והמילה "פתאומי" מבוטלת.   - )מקרה ביטוח(  1.1סעיף    1.1

 
  "ו/או המחאות נוסעים ו/או שוברי אשראי".הסעיף יתווספו המילים:  בסוף - (כספים ) 1.5סעיף    1.2  

 
   -  (פריצה) 1.7סעיף    1.3 
  או  מגנטייםבסיפא התווסף: "או במקרה של חדירה לחצרים ע"י שימוש במפתחות העסק ו/או בכרטיסים   

אלקטרוניים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או  
 שנעשה בהם שימוש שלא כדין". 

 רשימת הסייגים לחבות המבטח .2
  
מסכום הביטוח    5%תתווסף הסיפא "מחוץ לשעות העבודה. הסעיף לא יחול על כספים עד לסך  -  2.8סעיף  2.1 

 ₪, הנמוך מביניהם".  5,000בפוליסה או 
 

  מזכויות המבטחת    אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע  מבוטל. מו"מ בזה כי    -  )רשלנות רבתי(  2.11סעיף   2.2 
 . וחובות המבוטח על פי דין

 
 הרחבות רשימת ה .3
 
  -  )כספים בעת המצאם בבתי מנהלים( 3.1 סעיף 3.1  
  

  בשורה הראשונה, המילה "פתאומי" מבוטלת.    3.1.1  
 

קטן   3.1.2   ובמקום    -  3.1.2סעיף  בכספת"  "כספים  במילים  מוחלפות  בהעברה"  "כספים  המילים 
 ש"ח".  80,000ש"ח" יאמר " 50,000"

 
    - ממסרים משורטטים וכו'()העברת  3.2סעיף   3.2 

 לאחר המילים "משרדי שליחויות" יתווספו המילים: "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית". 
 

  הסעיף מבוטל ובמקומו ירשם:  - )זיוף המחאות( 3.3סעיף  3.3  
גם      לכלול  מורחב  זה  מ  אבדןביטוח  כתוצאה  למבוטח  שנגרם  כדין  שימוש  כספי   שלא 
שנג     מנבו  בהמחאות  פריצה  ו/או  לאחר  המבוטח  מנהלים  ממשרדי  של  פרטיות   דירות 
 .ו/או עובדים המחזיקים בהמחאות ברשותו של המבוטח    

 
הכיסוי עפ"י הרחבה זו יכנס לתוקף לאחר שהמבוטח ימצה את כל ההליכים כלפי הבנק לשם השבת    

  - הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל ל הסכום שנפרע מחשבונו על בסיס המחאות כנ"ל שזויפו והוצגו לגביה. 
ובתנאי כי ההמחאות משורטטות מראש ו/או נושאות ציון "למוטב    לתקופת הביטוח₪ למקרה ו  50,000
  . בלבד"
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 נוספות   הרחבות 3.4 
 

ברשימה או במפרט כי הכספים בחצרי המבוטח מכוסים רק בעת היותם בכספת, אזי    אם צויין 3.4.1  
מסכום    50%מורחבת הפוליסה לכסות הכספים גם בהיותם מחוץ לכספת בסכום שלא יעלה על  

הביטוח. לאחר שעות העבודה, מוגבל הכיסוי לכספים הנמצאים מחוץ לכספת, לסכום שלא יעלה  
ש"ח לשקים, שטרות, המחאות וכד' על בסיס    50,000שווי מזומנים  ש"ח במזומנים ו/או    7,500על  

 נזק ראשון.
     
לפי   3.4.2    האחריות  גבולות  למעט  המבטח,  אחריות  גבולות  כי  בזה  ומוסכם   מוצהר 
נוהג    3.4.3-ו  3.3סעיפים       בו  הבנק  של  השבתה  או  שביתה  של  במקרה  יוכפלו   לעיל, 
משעה       כספים,  להפקיד  לשעה  המבוטח  ועד  הבנק  של  הסגירה   ביום    14:00טרם 
 הראשון לאחר חידוש הפעילות המלאה בבנק.    

 
של   3.4.3    לסך  עד  כספים  כוללים  לעיל  הנקובים  הביטוח  ומקס'   5,000  סכומי  לאדם   ₪   
לחו₪    20,000    המבוטח  מטעם  הנשלחים  ואחרים  סוכנים  עובדים,  מקום  "בידי  בכל   ל 
 בעולם.    

 
 הפוליסה  תנאי  .4
 

 -  הביטוח וסכומים אחרים(-)תשלום דמי 4.1סעיף    4.1 
קטן      החוב    -  4.1.7סעיף  בגביית  הקשורות  המבטח  הוצאות  את  "וכן  המילים  תבוטלנה  הסעיף  מסוף 

 שבפיגור".
 

  הסעיף מבוטל ובמקומו ירשם:  – )ביטול הביטוח( 4.4סעיף    4.2 
ימים לפני המועד בו    14בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח    ההפוליסאת  מבוטח רשאי לבטל  

  פוליסה.האת  הוא מבקש לבטל 
על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה    

את   לבטל  המבטח  של  תבוטל    הפוליסההתחייבות  ההתחייבות,  למקבל  מראש  הודעה  מתן  לאחר  רק 
פוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף  ה

 השיעבוד. 
יום טרם מועד    60בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,    הפוליסההמבטח רשאי לבטל את    

 הביטול. 
בשני המקרים המפורטים לעיל זכאי יהיה המבוטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא    

  נוצלה. 
ע"י המבטח אינו מהסיבה שהמבוטח לא שלם את הפרמיה או בגין מרמה כאמור    הפוליסהאם ביטול  

וק חוזה ביטוח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג  לח  25בסעיף  
   .המוסכמתתקופה שנותרה עד תום תקופת הבטוח ל  יחסיתבטוח ביום הביטול, 

 
    - )זכות הקיזוז( 4.10סעיף    4.3 
ובמקומן נרשם: "שחובו  אחרת"  אם לפוליסה  חובו מתייחס לפוליסה זו ובין  אם  נמחקו המילים: "בין    

   מתייחס למערך הביטוחים העסקי של המבוטח".
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  -  )תחלוף( 4.13סעיף    4.4 
 

מוחלפת הסיפא במילים "ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם למקרה הביטוח    4.13.4בסעיף קטן     4.4.1  
 בזדון". 

 
  : 4.13.5התווסף סעיף קטן     4.4.2  
 ומוסכם בזאת כי המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי:  "מבלי לגרוע באמור לעיל, מוצהר   

 כל גוף הנמנה במישרין או בעקיפין על המבוטח הראשי וכן מפעילים חיצוניים.   .ה

משכירים ו/או חברות ניהול ו/או מי מטעמם של מי מהנכסים השכורים ע"י המבוטח והבאים   .ו
 מטעמו, ככל שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם.  

שוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי זכויות אחרים במבנים בהם מצויים מי מהנכסים השכורים   .ז
ד שבביטוח רכוש הנערך ע"י השוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי זכויות אחרים  ע"י המבוטח, ובלב

כאמור נכלל ויתור מקביל על תחלוף לטובת מי מיחידי המבוטח הראשי, ככל שהמבוטח התחייב  
  בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם. 

  של המבוטח ו/או חברות או גופים   תהמניוכל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המבוטח ו/או בעלי   .ח
ו/או    ו/או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח  השייכים לאותה קבוצת חברות עם המבוטח הראשי

  .ו/או בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח חברות הנמצאות באותה בעלות

 
  אולם ויתור זה לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון." 

 
    - חדש )סעיף ראשוניות(  - 4.16סעיף    4.5 

לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  בכתב  מוסכם כי היה והמבוטח התחייב  
לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה  

 או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור. 
 

 -  )מקדמות ותגמולי ביטוח( - 4.9סעיף   4.6 
אשר    והמבטח  (או נציגו)מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח  יבוטל ובמקומו יאמר: "  4.9.2סעיף קטן      

 אף ישלם את שכר טרחתם. 
  , ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות כן, העתק למבטח  כלשהו  לאחר מסירת דו"חמיד      

 . הסופי" מהדו"ח
 

   -  חדש )שינוי בעניין מהותי(  - 4.18סעיף    4.7  
על המבטח שלא      להשפיע  כדי  בו  שיש  עניין  הוא  "עניין מהותי  יאמר:  ובמקומו  בסעיף מבוטל  האמור 

 לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים הקיימים". 
 

  -  חדש  - 4.19סעיף   4.8 
בשם    והנכללים   האי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסמוצהר ומוסכם בזה כי  

בזכויותיהם של המבוטחים האחריםבתום לב  המבוטח   יעלו כל  . המבטחים מצהירים כי  לא יפגע  לא 
 . בחירת עובדיםוכן ציות לתקנות, הוראות או חוקים, אי טענה של 

    -חדש )הוראות חוק חוזה ביטוח(  – 4.20סעיף    4.9 
כי   בזה  ומוסכם  פני האמור  מוצהר  על  למבוטח  עדיפות  יקנו  ביטוח  חוזה  חוק  הוראות  בו  בכל מקרה 

, למעט לעניין זכות הקיזוז,  המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה  בפוליסות, יהיה
  .ביטוח חסר והארכה/חידוש

 
 -  )דו"ח ניסיון תביעות(חדש  – 4.21סעיף  4.10 

 .ימים 7לבקשת המבוטח, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך    
 

בכל מקרה של סתירה בין תנאי מפרט ביטוח זה ובין תנאי פוליסה הביטוח שיופקו ע"י חברת הביטוח    4.11 
  יגבר האמור במפרט בטוח זה.

 
 

**************************************************************** 
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 הרחבות ושיפורים לפוליסה לביטוח נאמנות
 2016מהדורת ביט 

 
 

    - )הכיסוי( 1סעיף  .1
  המילה "בלעדית" מבוטלת.  

 
או   אדםכח ת וחבר  על ידיעובדים המסופקים הגדרת "עובד" מורחבת לכלול גם    -  (הגדרה)  2סעיף  .2

ואשר עובדים   או באמצעות חשבונית  משכורתם משולמת ע"י אחריםאו עובדים אשר , כח אדםהשמת 
  חודשים טרם קרות מקרה הביטוח.  3בבלעדיות עבור המבוטח וברצף, לפחות  

 
    חודשים. 12תקופת הגילוי תוארך לכדי  - תקופת הגילוי( –)הרחבה  4סעיף  .3
 

    - הפוליסה(תנאי ) 5סעיף  .4
 

  -  5.1.2סעיף  4.1 
ידי  -מבוטל ובמקומו יאמר: במקרה של גילוי כלשהו של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה על  

עובד שיהוו עילה לתביעה לפי פוליסה זו, המבוטח יתאם עם המבטח אם ו/או מתי עליו להודיע על כך  
  למשטרה. 

 
  -   מגיעים לעובד עקב מעשה אי היושר()הפחתת סכומים שאינם  5.2סעיף  4.2  

אלו לא יופחתו מהשיפוי המגיע למבוטח וזאת במידה וגבול האחריות   "סכומיםבסוף הסעיף יתווסף: 
  הנקוב בפוליסה נמוך מגובה התביעה כפי שאושרה על ידי השמאי מטעם המבטח". 

 
 -  הביטוח וסכומים אחרים(-)תשלום דמי 5.3סעיף  4.3 

מסוף הסעיף תבוטלנה המילים "וכן את הוצאות המבטח,  הקשורות בגביית החוב    -   5.3.7סעיף קטן   
 שבפיגור".

 
  -  )ביטול הביטוח( 5.6סעיף  4.4 

ימים לפני המועד בו    14בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח    ההפוליסאת  מבוטח רשאי לבטל  
  פוליסה.האת  הוא מבקש לבטל 

והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה    על אף האמור לעיל, היה 
רק לאחר מתן הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל    הפוליסההתחייבות של המבטח לבטל את  

באותו אישור או   ביטולה  הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד 
 בסעיף השיעבוד. 

יום טרם מועד    60בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,    הפוליסהטל את  המבטח רשאי לב 
 הביטול. 

בשני המקרים המפורטים לעיל זכאי יהיה המבוטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא   
  נוצלה. 

  ע"י המבטח אינו מהסיבה שהמבוטח לא שלם את הפרמיה או בגין מרמה כאמור  הפוליסהאם ביטול  
לחוק חוזה ביטוח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג    25בסעיף  

הביטול,   ביום  הבטוח  ל  יחסיתבטוח  תקופת  תום  עד  שנותרה     .המוסכמתתקופה 
 

    - )זכות הקיזוז( 5.10סעיף    4.5
: "שחובו מתייחס למערך  נמחקו המילים: "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" ובמקומן נרשם   

   הביטוחים העסקי של המבוטח".
  



32 
 

 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

  -  )תחלוף( 5.12סעיף     4.6
 

מוחלפת הסיפא במילים "ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם למקרה הביטוח    5.12.4בסעיף קטן     4.6.1   
  בזדון". 

 
  : 5.12.5התווסף סעיף קטן     4.6.2   

 ומוסכם בזאת כי המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי: "מבלי לגרוע באמור לעיל, מוצהר 
 כל גוף הנמנה במישרין או בעקיפין על המבוטח הראשי וכן מפעילים חיצוניים.   .א
המבוטח   .ב ע"י  השכורים  מהנכסים  מי  של  מטעמם  מי  ו/או  ניהול  חברות  ו/או  משכירים 

ויתור על   והבאים מטעמו, ככל שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול
 תחלוף לטובתם.  

מהנכסים   .ג מי    מצויים  בהם  במבנים  אחרים  זכויות  בעלי  ו/או  חוכרים  ו/או  שוכרים 
השכורים ע"י המבוטח, ובלבד שבביטוח רכוש הנערך ע"י השוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי  
זכויות אחרים כאמור נכלל ויתור מקביל על תחלוף לטובת מי מיחידי המבוטח הראשי, 

שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם. ככל 
  

של המבוטח ו/או חברות או   המניות כל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המבוטח ו/או בעלי  .ד
ו/או שקיימת שותפות בינו לבין    השייכים לאותה קבוצת חברות עם המבוטח הראשיגופים  

 .ו/או בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח  בעלות  ו/או חברות הנמצאות באותה   המבוטח 
 
 

  אולם ויתור זה לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון."  
 

  תשונה כותרת הסעיף ותהיה "פרשנות הפוליסה".  – )דין וסעיף שיפוט(  5.13סעיף  4.7 
 

 -  חדש )תגמולים שאינם שנויים במחלוקת(  - 5.15סעיף    4.8 
 

, ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על  למבטח  כלשהו  לאחר מסירת דו"חתתווסף הסיפא: "מיד      
 . הסופי" מהדו"ח ידם לעשות כן, העתק

 

   -  חדש )שינוי בעניין מהותי(  - 5.16סעיף      4.9 
תתווסף הסיפא: "עניין מהותי הוא עניין שיש בו כדי להשפיע על המבטח שלא לכרות את    5.7בסעיף    

 חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים הקיימים". 
 

  -   חדש – 5.17סעיף   4.10
והנכללים בשם    ה אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסמוצהר ומוסכם בזה כי  

לא יעלו כל  . המבטחים מצהירים כי  לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחריםבתום לב  המבוטח  
 . בחירת עובדיםוכן ציות לתקנות, הוראות או חוקים, אי טענה של 

 
    -חדש )הוראות חוק חוזה ביטוח(    – 13.24סעיף   4.11

בכל מקרה בו הוראות חוק חוזה ביטוח יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור  מוצהר ומוסכם בזה כי  
, למעט לעניין זכות הקיזוז,  אלו ביחס לאותו מקרההמבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק    בפוליסות, יהיה

  .ביטוח חסר והארכה/חידוש
 

 -  חדש )דו"ח ניסיון תביעות(  – 13.25סעיף   4.12
 .ימים 7לבקשת המבוטח, המבטח יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך  

 
  - סעיפים נוספים –תנאי הפוליסה   4.13 
גוף משפטי אחר, מניין ימי חובת הדיווח החלים על המבוטח  כאשר המבוטח הינו חברה או     4.13.1    

  המנכ"ל או האחראי על הביטוחלאחר שהודעה על מקרה הביטוח הובאה לידיעת אחד    יחל
 המבוטח.  אצל

 
  נגרם למבוטח נזק כלשהו כתוצאה ממעשה הונאה, מעילה, מעילה באמון, העלמה במרמה או    4.13.2    

ם אשר המבוטח אינו יכול לזהותם, הכיסוי על פי פוליסה זו יחול  ובד או עובדי ע   גניבה על ידי
המצביעות על כי בנסיבות האמורות סביר להניח שהנזק אכן נובע    במלואו בכפוף להצגת ראיות

 . מאחד האירועים המכוסים  על פי הפוליסה
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תתווסף הרחבה: הכיסוי יחול גם על נזק כספי שנגרם לגופים המפוקחים על ידי המבוטח ו/או   4.13.3
לקוחותיהם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם עקב פעולה של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או  

  של המבוטח.  עובדגניבה שנעשו על ידי 
שלא יעלה על גבול  בנוסף לאמור לעיל ובהגדרת הכיסוי, ישפה המבטח את המבוטח בסכום  

יגרם   אשר  משפטיות(  הוצאות  )לרבות  כספי  נזק  כל  עבור  גם  ברשימה,  המצוין  האחריות 
פי דין לפצות ו/או לשפות את הגופים האמורים לעיל כתוצאה  -למבוטח היה וימצא חייב על

במהלך עבודתו ו/או בעת המצאו    עובדמהפעולות האמורות בהגדרת ה"כיסוי" שנעשו על ידי  
 בשירות ו/או כשלוח של המבוטח. 

 
בכל מקרה של סתירה בין תנאי מפרט ביטוח זה ובין תנאי פוליסה הביטוח שיופקו ע"י חברת הביטוח   .5

  האמור במפרט בטוח זה. יגבר
 
 
 
 
 

************************************************************** 
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 ציוד אלקטרוני  ביטוחפוליסה ל  -נספח ז' 
___________________________________________________ 

 
 " המבוטח הראשילהלן: "  -( 500107677התאגיד לפיקוח וטרינרי )מס' יישות:  :  המבוטח שם

 
 , לוד  18אבא הלל סילבר   :    להודעותכתובת 

 
 )כולל שני הימים(  31.05.2022ועד ליום    01.06.2021  : תקופת הביטוח

 
בתוספת הרחבות ושיפורים לפוליסה של    2016פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני מהדורת ביט   : היקף הכיסוי 

    או ;לוצאטו ביטוחים המצ"ב ולאמור להלן
 המציע ובלבד כי היקף הכיסוי לא יהיה נחות מהאמור לעיל. נוסח מקביל של 

 

  משרד ראשי   –, בית דגן 30. דרך המכבים  1:  עיקריותת וכתוב

 . גופים המפוקחים ע"י המבוטחים וכל רחבי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 2

מיון סכום ביטוח ביטוח הרכוש  - 1פרק  : הרכוש המבוטח
 פרמיה 

נטו     %  ש"ח -ב        
₪ 

 
נייח    -   אלקטרוני  לפוליסת    –ציוד  שיורי 

           192,284 האש מורחב 
 

טאבלטים    -   )למעט  נייד  אלקטרוני  ציוד 
ומחשבים ניידים אצל פקחים ווטרינרים  
שאינם אנשי מטה( וכולל ציוד פריפריאלי  
ותיק נשיאה. כיסוי מלא )לא שיורי(, בכל  

 60,251 העולם.  
   
 צעי שיחזור נתונים ותוכנה כולל אמ - 2פרק   
   250,000  שיחזור נתונים מורחב  - ב' 2פרק   

 
  נזק ראשון שאינו  –הוצאות תפעול נוספות  - 3פרק   

 250,000  כפוף לביטוח חסר 
 

 ש"ח לעניין ציוד נייד.  2,000ש"ח לכל הנזקים הנובעים מארוע אחד אך  4,000 : השתתפות עצמית 
  ם.יימ  3הוצאות תפעול נוספות                                        

 
הכיסוי על פי פוליסה זו הינו שיורי לכיסוי הקיים בפוליסת אש מורחב ואינו מכסה כל אבדן   : ביטוח שיורי 

או נזק המבוטחים בפוליסת אש מורחב של המבוטח, למעט נזקי שבר ולמעט אבדן או נזק  
פי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני  -ר לגביו הכיסוי הינו כיסוי מלא עללציוד הנייד אש

)כולל גם רעידת אדמה ונזקי טבע(. למען הסר ספק, הכיסוי אינו חל על טלפונים סלולריים. 
  

 
למען הסר ספק, אין    .מבוטל חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים  -  ביטול חריג רשלנות רבתי.  1 : הרחבות מיוחדות 

  פי דין. - באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות המבטח על
 

ציוד  2 פריפריאלי,  ציוד  הפעלה,  ומערכות  תוכנות  על  גם  חל  הסר ספק, הכיסוי  למען   . 
  מגן לרבות תיקי נשיאה.   
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 . למען הסר ספק, הפוליסה כוללת כיסוי גניבה פריצה ושוד לציוד נייד אך לעניין כיסוי  3   

 לגניבה ופריצה לציוד נייד בכל מקום בעולם בעת היותו מחוץ לחצרים המבוטחים יחולו      
  התנאים הבאים:     
 ב סגור  בתא המטען בלבד, כאשר הרכ   - א. בהמצאו של הציוד הנייד ברכב שאינו מאוייש      
  פי דרישות מיגון הרכב.- ונעול ומוגן על    

 ב. בהמצאו של הציוד הנייד בחדר מלון נעול או בביתו של מי מעובדי או מנהלי המבוטח. 
  בהשגחה תמידית של המבוטח.  –ג. בכל מקום אחר 

 
. במקרה של ארוע הגורם לנזק תחת פוליסה זו וכן תחת פוליסה אחרת של המבוטחים, 4

  תופחת השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מביניהן. 
 
 

*********************************************** 
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 לפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני  פוריםתוספת הרחבות ושי 
 2016ט מהדורת בי 

 
 1חלק  

 
  -  (1לפרק   –)הגדרות  2סעיף  .1

 
  -  )הרכוש המבוטח( 2.1סעיף    1.1 
 המילים "מידע חיצוניים" יתווסף ")לרבות דיסק קשיח(".  לאחר   1.1.1  

 
ידי המבוטחים במהלך שנת     1.1.2   על  ציוד חדש שירכש  כל  על  חל אוטומטית  זו  פוליסה  פי  על  הכיסוי 

וכן על כל ציוד נוסף שירכש במהלך שנת הביטוח עד לסך של    המבוטח לציוד  חליפי הביטוח כציוד
₪ למקרה ולתקופה. המבוטח יעביר הצהרות למבטח תוך זמן סביר ותבוצע התאמת חישוב    20,000

 הפרמיה.
 

 -  הגדרה חדשה )השתתפות עצמית( 2.10סעיף  1.2
חב, אזי במקרה של ארוע נזק  של פוליסה זו אינו שיורי לפוליסה לביטוח אש מור 1היה והכיסוי עפ"י פרק 

המכוסה הן בפוליסה זו והן בפוליסה לביטוח אש מורחב של המבוטח ואשר בגינו ישולמו תגמולי ביטוח  
 בשתי הפוליסות, תילקח השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מביניהן. 

 
  -  (1לפרק  –)סייגים לחבות המבטח  3סעיף  .2

 
  -  חילוף/חומרים מתכלים()נזק לחומרים ברי   3.9סעיף  2.1 

  המילים "ברי חילוף" מוחלפות במילים "ברי חלוף המוחלפים תקופתית". 
 

 -  (1לפרק   - רחבות)ה 4סעיף  .3
 

אוויר(  4.1סעיף   3.1  מיזוג  מערכות  של  תאונתי   . "צפוי  ובלתי"פתאומי    יירשם"תאונתי"    במקום  –  )כשל 
 

   ".)לרבות שמירה(" יתווסף "מיוחדותאחרי המילה " -  (הכרחיותנוספות )הוצאות  4.3סעיף     3.2
 
  -  )חדש( 4.11סעיף    3.3

השיפוי הניתן על פי פוליסה זו מורחב לכלול , לצורך קימום הנזק, גם את עלות ההובלה או העברה של  
השמאי  רכוש מבוטח ו/או כל רכוש ו/או עובדים אל או מחוץ לתחום מדינת ישראל, הכל בכפוף לאישור  

   הנמוך מהשניים. - ₪ למקרה ולתקופה  40,000מגובה הנזק או   10%בסכום שלא יעלה על  המטפל בנזק 
 
 –  (1לפרק   –)תנאים מיוחדים  5סעיף  .4
 

  -   )חישוב השיפוי( 5.3סעיף  4.1 
    - 5.3.1סעיף    4.1.1  

ולאחר המילים "למען הסר  לאחר המילים "שבבעלות המבוטח" יבוא "ו/או על ידי עובדי המבוטח" 
בסעיף   מהאמור  לגרוע  "ומבלי  יבוא  וסעיף    4.6ספק"  הציוד(  התאמת  בגין  נוספות    4.8)הוצאות 

  )תוספות לרכוש המבוטח(.
 

    - )אבדן מוחלט( 5.3.2סעיף    4.1.2  
  המילה "תוגבל" מוחלפת במילה "תחול". 

" הסיפא  תתווסף  הראשונה  לרלפסקה  תיקונים  כי  בזאת  מחדש  מוסכם  רכישתו  או  שניזוק  כוש 
  יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני שרות איתם נוהג המבוטח לעבוד, אם ירצה בכך המבוטח 

 . "ערכו של הפריט כמפורט ברשימה ובתנאי שסה"כ תגמולי הביטוח לא יעלו על
 

  -   )מקדמות ותגמולי ביטוח( 5.4סעיף  4.2 
מנוי שמאים יעשה בתאום בין המבוטח )או נציגו( והמבטח אשר  יבוטל ובמקומו יאמר: "  5.4.2סעיף קטן   

 אף ישלם את שכר טרחתם. 
לאחר מסירת דו"ח כלשהו למבטח, ימסור השמאי למבוטחים, אם יתבקש על ידם לעשות    תוך זמן סביר  

 כן, העתק מהדו"ח הסופי". 
 

    - )זכויות המבטח לניצולת( 5.5סעיף  4.3 
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   ם "רשאי המבטח" יתווסף )לאחר תאום עם המבוטח(". לאחר המילי - 5.5.1סעיף   
 

  -  )מס ערך מוסף( 5.8סעיף  4.4 
כאשר הביטוח מתייחס לרכוש שאינו שייך למבוטח, וזאת בתנאי שהמבוטח חייב לפצות  "   תתווסף הסיפא:

   ובלבד שסכום הביטוח כולל מע"מ".  –את בעל הרכוש בסכום הכולל מס ערך מוסף 
 

    - )ציוד נייד( 5.9סעיף  4.5 
נייד   נפרד  ציוד  בסכום  ברשימה  בגינו המפורט  לרבות    אשר  בכיסוי  יכללו  ספציפית,  פרמיה   נקבעה 

וכן   המבוטח  הרכוש  נמצא  בה  מגורים  מדירת  ו/או  המבוטח  משרדי  מתוך  גניבה  לסיכוני   ביחס 
מתא המטען של כלי רכב    יבהגנ  לעניין  יחול  הכיסוי  כן  כמו.  מחדר בבית מלון ו/או מתוך כלי רכב מאוייש

  ₪ למקרה על בסיס נזק ראשון.  40,000עד לסך   –בכפוף להמצאות סימני אלימות"  שאינו מאוייש
 

   -  (בחו"ל)ציוד נייד  5.10סעיף  4.6 
, מורחב הכיסוי לכלול  וצויין במפורש כי יש הרחבת כיסוי לחו"ל  ברשימהככל שנרכש כיסוי לציוד נייד  

הכיסוי  .  מבוטח אחר בעת העברתם ובעת המצאם בחו"לנייד  נזקים הנגרמים למחשבים נישאים ו/או ציוד  
על פי הרחבה זו מותנה בכך שבזמן ההעברה הציוד נישא ע"י המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו. 

  
  לא יחול:  הכיסוי  

 שייט.  כאשר הציוד מותקן בכלי טייס אוא. 
   כליתא מטען ב  כאשר הציוד נמצא ללא שמירה קבועה אלא אם הציוד נמצא נעול בתוך מבנה או בתוךב.  

לרכב.  או  למבנה  בכוח  כניסה  סימני  ונמצאו  הרכב,  פוליסת  פי  על  לדרישות  בהתאם  ומוגן  סגור   רכב 
 במקרה אבדה או היעלמות בלתי מוסברת. ג. 

 לעיל אשר יחול גם לגבי הרכוש בחו"ל.  4.5מהכיסוי לפי סעיף  למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע

 
 
 

 הוצאות תפעול נוספות - 3פרק 
  

    -  )הבסיס לקביעת סכום הביטוח( 11.1סעיף  .5
האמור בסעיף מבוטל ובמקומו יאמר: "סכום הביטוח הנקוב ברשימה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף  
לביטוח חסר ונקבע לכיסוי ההוצאות הנחוצות להפעלת מערכת תחליפית בעקבות אובדן או נזק כאמור בסעיף  

 הכיסוי".  
 

 2חלק 
 
ביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות  מבוטל. מו"מ בזה כי אין ב  -  )רשלנות רבתי(  20.3סעיף   .6

 המבוטח על פי דין. 
 

 3חלק 
 
ובניגוד    )הודעה על קרות מקרה ביטוח  21.7סעיף  ו)הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון(    21.6לעניין סעיף   . 7

או  נכ"ל הכספים ו/ו/או סמ  לאמור, במקרה והמבוטח הינו תאגיד, ידיעה של המבוטח תחשב ידיעה של המנכ"ל
  אחראי הביטוח אצל המבוטח.

 
  -  )ביטול הביטוח( 5.21סעיף  .8

ימים לפני המועד בו הוא    14מבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח  
 מבקש לבטל את הפוליסה.  

על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות   
למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן    של המבטח לבטל את הפוליסה רק לאחר מתן הודעה מראש

 הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. 
 יום טרם מועד הביטול.  60המבטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת ע"י משלוח הודעה בדואר רשום למבוטח,  
 וטח להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הביטוח שלא נוצלה. בשני המקרים המפורטים לעיל זכאי יהיה המב 

 
    - )זכות הקיזוז( 9.21סעיף  .9

הסעיף מבוטל ובמקומו ירשם "המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח  
כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, שמועד פרעונו עבר וטרם שולם ושחובו מתייחס למערך ביטוחיו העסקי של  



38 
 

 חתימת וחותמת חברת הביטוח 
 ______________________ 

                                                                                  

יסה זו, רשאי המבטח  המבוטח )למעט רכב(. במקרה של נזק כללי )טוטאלי( לרכוש המבוטח המכוסה עפ"י פול
לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו לפי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם. על אף האמור לעיל,  
במידה והמבוטח התחייב בכתב לצד שלישי כלשהו בכתב טרם קרות הארוע, אזי תוגבל זכות הקיזוז של המבטח  

  כאמור לעיל, לחוב פרמיה בגין פוליסה זו בלבד.". 
 

  -  )תחלוף( 12.21סעיף  .10
 מוחלפת הסיפא במילים "ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם למקרה הביטוח בזדון".  21.12.4בסעיף קטן    10.1 

 
  521.12.התווסף סעיף קטן   10.2 
 "מבלי לגרוע באמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי:   
   .הנמנה במישרין או בעקיפין על המבוטח הראשיכל גוף   א.  
משכירים ו/או חברות ניהול ו/או מי מטעמם של מי מהנכסים השכורים ע"י המבוטח והבאים מטעמו,   ב.  

 ככל שהמבוטח התחייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם.
ב ג.   אחרים  זכויות  בעלי  ו/או  חוכרים  ו/או  ע"י  שוכרים  השכורים  מהנכסים  מי  מצויים  בהם  מבנים 

המבוטח, ובלבד שבביטוח רכוש הנערך ע"י השוכרים ו/או חוכרים ו/או בעלי זכויות אחרים כאמור  
נכלל ויתור מקביל על תחלוף לטובת מי מיחידי המבוטח הראשי, ככל שהמבוטח התחייב בכתב טרם  

 קרות מקרה הביטוח לכלול ויתור על תחלוף לטובתם. 
גופים   ד.   או  ו/או חברות  של המבוטח  המניות  בעלי  ו/או  בשליטת המבוטח  הנמצא  גוף  ו/או  כל אדם 

השייכים לאותה קבוצת חברות עם המבוטח הראשי ו/או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח ו/או  
  חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח.

 
  לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון." אולם ויתור זה    

     
  : מתווספים סעיפים נוספים )לכל פרקי הפוליסה( 10.3 

 
    - חדש )סעיף ראשוניות(  – 17.21סעיף  10.3.1  

מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה  
תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר  קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי  

  על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 

  -  חדש )מבוטחים נוספים(  – 21.18סעיף  10.3.2  
למבוטחים   שהושכר  כלשהו  רכוש  בעלי  שהם  נוספים  מבוטחים  לכלול  מורחב  המבוטח  שם 

, חברות בת וחברות קשורות למעט ככל  וו התחייבו לבטחלשימושם וכי המבוטחים אחראים לו א
יש   לעיל,  וחברות קשורות כאמור  לחברות הבת  ו/או  גוף שלמבוטח  כל  וכן  בנפרד  שמבוטחות 

  . טרם קרות מקרה הביטוח לבטחםבכתב חובה חוזית 
 

  -  חדש  – 21.19סעיף  10.3.3  
 יסה והנכללים  מוצהר ומוסכם בזה כי אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפול

בשם המבוטח בתום לב לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים. המבטחים מצהירים כי  
ככל ונעשו בתום    לא יעלו כל טענה של אי ציות לתקנות, הוראות או חוקים, וכן בחירת עובדים

 .לב
 

    -חדש )הוראות חוק חוזה ביטוח(    – 21.20סעיף  10.3.4  
בכ כי  בזה  ומוסכם  פני  מוצהר  על  יקנו עדיפות למבוטח  ביטוח  בו הוראות חוק חוזה   ל מקרה 

האמור בפוליסות, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה, למעט לעניין  
  זכות הקיזוז, ביטוח חסר והארכה/חידוש. 

 
 -  חדש )דו"ח ניסיון תביעות(  – 21.21סעיף  10.3.5  
  ימים.  7יעביר ניסיון תביעות מפורט תוך  , המבטחבכתב לבקשת המבוטח   

 
 

 - (  הוצאות מומחים)חדש   – 21.22סעיף  10.3.6

גם הוצאות מומחים כגון: מהנדסים, יועצים, לרבות    ,פוליסה זו מכסה, בנוסף לסכום הביטוח
שכר טרחתם, הדרושות לשם קימום הרכוש המבוטח בגין נזק או אובדן לפי הפוליסה עד לסך  

    .למקרה ולתקופה ₪ 40,000של 
 

 -  )הוצאות הכנת תביעה( חדש  – 21.23סעיף  10.3.7 
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חשבון וכן מומחים ויועצים אחרים  -ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואיגם  פוליסה זו מכסה 
ו/או כל הקשור בטיפול בהגשת התביעה על  פי  -המכינים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה 

 . הפוליסה  בתנאי ההרחבה מוסדרת בהן בפוליסות  ולמעט  המבטח נגד   בהליך  למעטפוליסה זו,  
 ש"ח. סכום השיפוי על פי    100,000הכיסוי על פי סעיף זה יחול אך ורק ביחס לתביעות העולות על       

 סעיף זה לא יעלה על סכום הביטוח הנקוב ברשימה לענין זה. בהעדר סכום ביטוח ברשימה יהיה      
 ₪ למקרה ולתקופה.   100,000מהנזק מקסימום  10%גבול אחריות המבטח עד     

 
 -   (סעיף ביטוח חסר)חדש   – 21.24ף סעי 10.3.8

 השנה ואשר טרם    בסוף הסעיף תתווסף הפסקה שלהלן "הגדלות בסכומי הביטוח שנעשו במהלך      
  . חסר" אושרו ע"י המבטח לא ילקחו בחשבון לעניין חישוב ביטוח  

 
  - חדש   – 21.25סעיף  .93.10  

 הסר ספק, המבוטח לא יידרש לשלם ו/או להשתתף בכל שיפוי שישולם לו על פי תנאי פוליסה    למען  
טכנולוגיים    זו   שיפורים  כאלה,  הכרחייםבגין  יהיו     החליפי אלקטרוני  בציוד    ,באם 
 שכושר התפוקה יהיה זהה של הציוד שניזוק או הקרוב    נזק מכוסה בתנאי  בעקבות  שירכש על ידו    
 ובלבד שאינו עולה על שווי הציוד שבוטח.    סבירניתן לרכוש באופן    ואשר ה של שניזוק  ביותר לז  

  
 

  מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור במפרט זה בא להיטיב עם המבוטח ולא יהיה בו בכדי לצמצם את הכיסוי .  11
 . 2016 ציוד אלקטרוני הראל ביט הקיים, אילולא מפרט זה, על פי הכיסוי הקיים לפי הפוליסה לביטוח 

 
*************************************************************** 
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 ______________________ 

                                                                                  

 

 
 

 ניסיון תביעות  -נספח ח'
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 ______________________ 

                                                                                  

 
ניסיון התביעות אינו כולל הודעה שנמסרה למבטח תחת הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין פגיעה  בנוסף,  

 רוע פציעה ביד מסכין.  י. מדובר על א2.9.20של עובד, אנטולי דולינסקי, מיום 
 . לא מדובר בתביעה משפטית ואין בידנו הערכה כספית
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 הסכם לעריכת ביטוחי התאגיד - ט'נספח 
 לעריכת ביטוחים לתאגיד לפיקוח וטרינרי  התקשרות הסכם

 
 . 2021__ בשנת  נערך ונחתם ביום ................ בחודש ...............אשר 

 
 ב י ן

   התאגיד לפיקוח וטרינרי
 "( המזמין" :)להלן

 מצד אחד          
 ל ב י ן 

  ________________________ 
 ________________________________ מכתובת 

 (חברת הביטוח ו/או "החברה" ו/או "הזוכה""  :)להלן 
 מצד שני          

את  והמזמין   הואיל וטרינריל  2021/6מכרז  פרסם  לפיקוח  לתאגיד  ביטוחים  לקבלת  (,  "המכרז"  :)להלן  עריכת 
 ; (השירותים"  למכרז )" 1בסעיף השירותים המפורטים 

בהתאם לאמור במכרז,  ים  המבוקש   יםהשירות   לספק את  נת עוניי למכרז, ומ חברת הביטוח הגישה הצעה  ו והואיל
 ; "(ההסכם)להלן: " ובהסכם זה הבהצעת

 ; כזוכה במכרזה הסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, המזמין בחר ב ה על  הובכפוף לחתימת והואיל
 

 : כדלהלן הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם לפיכך
 מבוא .1

המבוא להסכם זה, על כל נספחיו וכן מסמכי המכרז על כל נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם   1.1
 זה.

תיעשה באופן המקיים  על נספחיו  פרשנות ההסכם    בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. 1.2
ירותים למזמין  ובתכלית המכרז של אספקת הטובין והשאת דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות  

     . באופן מיטבי
 ותקופת ההתקשרות ביטוחיםההתקשרות, ה .2

 ובנספחיו.   6/2021כמפורט במכרז  בטח את התאגיד בביטוחים חברת הביטוח מתחייבת ל 2.1
וטרינרי שמקום מושבו: רח' אבא הלל סילבר   2.2 , לוד או כל כתובת  18המבוטח הינו התאגיד לפיקוח 

 רשמית מטעם התאגיד.אחרת שתעודכן, בהתאם להודעה 
 ביום ______ .  חודשים, ותחילתה  12הינה ההתקשרות  תקופת        2.3
  5לתאגיד נתונה הזכות להאריך את ההתקשרות בשנה אחת נוספת בכל פעם ולכל היותר לתקופה בת   2.4

 .  וזאת בהסכמת הזוכה שנים בסך הכל
  מימוש ההתקשרות יהיה , ואו להיקף כלשהוה  ף זהלהיקבהארכות ההתקשרות  מתחייב    המזמין אינו  2.5

 . כפוף להסכמת המבטחת
 חברת הביטוח התחייבויות  .3

   - כי  תומתחייבהחברה מצהירה   3.1
היא מחזיקה ברישיון לעסוק בביטוח כדין בכל הענפים נשוא המכרז ומחזיקה בכל אישור ו/או   3.1.1

 היתר הנדרש על פי כל דין. 
 בתעריפים בהם נקבה בהצעתה.  טח את התאגיד בביטוחיםלבהיא מתחייבת  3.1.2
 אין מניעה לפי כל דין להתקשרות בהסכם.  3.1.3
הכלים  הברשות 3.1.4 הידע,  המיומנות,  המלאיהניסיון,  ל  ,  הדרושים  האדם  חובותיוכוח    ה מילוי 

 בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.
על פי הסכם  ה  התחייבויותיבכל הקשור למילוי  וכל נציג מטעמו    פעולה עם המזמין  שתף תא  יה 3.1.5

 הנהלת המזמין והיועץ הביטוחי מטעמו. שתף פעולה באופן מלא עם  ת, בכלל זה זה
 והיעדר ניגוד עניינים סודיות .4

שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על  ישמרו את המידע    הא ומי מטעמ יכי ה   תמתחייב  חברהה 4.1
  כל שימוש   ו ולא יעשו ב  ולאחריה,   תהתקשרובמהלך תקופת ה ,  בסודיות מוחלטת  פי ההסכם והמכרז

 סכם.  להמכרז ול חובותיהם בהתאם מעט לצורך ביצועל
כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין,    חברה מתחייבת  ה 4.2

 לבין המזמין או מזמין כלשהו.   הבינ
למזמין, ללא  תודיע על כך החברה  לבין המזמין    הווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים ביני בכל מקרה שי 4.3

 דאג מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור. ת ו ,כל שיהוי
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 יחסים בין הצדדים  .5
 מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:  

והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה  הסכם אינם יחסי עובד ומעביד ה היחסים ביניהם לפי  5.1
 . חברהשל ה

  ה פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנ   ,לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק  תה אחראי הי תבלבד    חברה ה 5.2
 , או לכל אדם אחר. העל פי כל דין לאנשים המועסקים על יד

מזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על  ה 5.3
 .  חברהידי ה 

 התמורה .6
הביטוח הינה בהתאם להצעתה במסמכי המכרז, ועל פי מפרט הביטוחים  התמורה שתשולם לחברת   6.1

 "(.התמורההמצורף למכרז )להלן: "
 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום תחילת הביטו.   5-התמורה תשלום בהעברה בנקאית, ב 6.2
ם את  מובהר כי המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקפי הביטוח בכל עת והחברה מתחייבת להתאי 6.3

 הביטוחים בהתאם לכך. 
כל   6.4 בגין  ומחלטת  סופית  הינה  הנדרשת  הביטוחים  התמורה  נלווית  עבודה  כל  לרבות  המכרז,  נשוא 

 ליישום השירותים. 
 והפרה הפסקת ההתקשרות .7

  , מכל סיבה שהיא   קת ההתקשרותפסה יום על    60בהודעה מוקדמת של    חברהרשאי להודיע להתאגיד   7.1
דרישה כספית או    ,כל תביעה  חברה  ל   יה. לא תההחלטתוומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את  

 כאמור.אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו טענה 
בין אם כהחלטה של המזמין, כתוצאה מהפרה של  , כולה או מקצתה,  חברההופסקה ההתקשרות עם ה 7.2

 .  בנושא המכרז חברה אחרתמכל סיבה שהיא, רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם הספק או 
,  חברההפסיק את ההתקשרות עם ה , המזמין רשאי לבכל מקום בהסכם  מבלי לפגוע בכלליות האמור  7.3

 , בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:יום 30בהתראה של  
 ;  חברהרק, מפרק זמני או קבוע לאם ימונה מפ 7.3.1
 ;  חברהאם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש ה 7.3.2
   ;חברהאם יינתן צו הקפאת הליכים ל 7.3.3
 . בסעיף זהמקרים המפורטים על התרחשות אחד ה להודיע מידית למזמין חברהעל ה

א 7.4 לתשלום  זכאית  תהיה  לא  החברה  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם,  של  תוקפו  למעט  הופסק  לפיצוי  ו 
 . יבוטח התאגיד בביטוחיםהתמורה בגין התקופה בה 

 כתובות הצדדים והודעות .8
; הודעה בדואר רשום  אחרת  כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים 8.1

 ימים מיום המסירה לבית הדואר. 3כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 
 לכתובת הבאות: משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה  8.2

 , לוד 18רח' אבא הלל סילבר -התאגיד לפיקוח וטרינרי כתובת המזמין:
 ______________________________. ____________ : זוכהכתובת ה

 שונות .9
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם   9.1

 החוק הישראלי.  עליהם ויחול , המרכזלבתי המשפט המוסמכים במחוז אך ורק זה תהא 
 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.   9.2
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר   9.3

 לחתימתו של הסכם זה. 
 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

 ___________________        ________________ 
 החברה                 המזמין 

 
 החברה  מטעם ד"עו אישור

.................... ת.ז.  ו ..............  אני הח"מ עו"ד/רו"ח ...................... מאשר בזאת כי ה"ה:................... ת.ז
החברה על הסכם זה, ולחייב את החברה   .....................אשר חתמו בנוכחותי על הסכם זה, מורשים לחתום בשם

 .בחתימתם
 ____________      _____ 
 תאריך       חותמת וחתימה 
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 ______________________ 

                                                                                  

 
 

 ערבות בנקאית  -נספח י' 
 

________________ שם הבנק/חברת הביטוח    
 מס' הטלפון ________________________ 
 מס' הפקס: ________________________ 

 
 כתב ערבות

 לכבוד  
 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

____________ הנדון: ערבות מס'  
בתוספת   (עשרת אלפים שקלים חדשים)במילים  ₪   10,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

אשר תדרשו מאת: צמדה כמפורט להלן הפרשי ה
לעריכת    /20216מכרז עם   ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 ביטוחים לתאגיד לפיקוח וטרינרי. 
מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו   מיםי  7תוך  בצירוף הפרשי הצמדה  אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל  

במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  
 כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 י לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משמעו מדד המחירים הכלל -"מדד"
ובין המדד נכון ליום חילוט הערבות   15.4.2021, שפורסם ביום  2021הפרשים בין מדד חודש מרץ    - ""הפרשי הצמדה

 במלואה או חלקה. 
 31.08.2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 

. פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו____________________דרישה על   
                

 ___________________________          ________________               ________________ 
חתימת וחותמת מורשה החתימה               שם מלא                                  תאריך              



 התאגיד לפיקוח וטרינרי

 חתימת וחותמת חברת הביטוח  
                                

________________________ 

 

 התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים   – י"אנספח 
   -לכבוד 

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 
 

מתן שירות  אני _______________________, ת.ז. __________________, נותן התחייבות זו בקשר להסכם  
 ביקורת פנים )להלן – "ההסכם"(

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:  .1
(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות  Know-How(, ידע )Informationכל מידע )  -  "מידע"

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך    ביטוחיםה דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת  
 או אחרת.של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/

יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן    -"סודות מקצועיים"   כל מידע אשר 
או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל    ביטוחיםה

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.  
המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת    הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות .2

 ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.  
מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל   .3

ע שהוא בנחלת הכלל או מידע  אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מיד
 שיש למסור על פי כל דין. 

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על   .4
 פי הסכם זה.  

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או   .5
 ת אחרת, במישרין או בעקיפין.  התחייבו

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם   .6
 לבין פעילות אחרת שלי.  

 
 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________ 
 



 התאגיד לפיקוח וטרינרי

 חתימת וחותמת חברת הביטוח  
                                

________________________ 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -  י"בנספח 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  
ה בזה כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/   

המזמין  "( המבקש להתקשר המציע"  :___________________ שהוא המציע )להלןהנני נותן תצהיר זה בשם  
. ביצוע __________________עבור  ____________________   

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.     
זה, משמעותו של המונח " זיקה בתצהירי  ציבוריים  בעל  גופים     : )להלן  1976-התשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות 

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  חוק עסקאות גופים ציבוריים"
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   –  "עבירה"משמעותו של המונח  

לחוק    2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987- או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991- התשנ"א
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011- להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק. 
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 
   עבי  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו )להלן: "  רותביותר משתי  מועד  עד למועד האחרון להגשת ההצעות 

 . "(להגשה
   לפחות ממועד ההרשעה    וחלפה שנה אחת   בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 
   לפחות ממועד ההרשעה    ולא חלפה שנה אחת   בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 ____________________   ____________________  _________________  
 חתימה וחותמת      שם      תאריך 

 
 אישור עורך הדין

_________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ___
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 יהיה/תהיה צפוי/ה  

שה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תע  
 ________________ 

 וחותמת  תימה ח     


