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 לאספקת שירותי מדידות 1/2021מכרז פומבי מס' 

 החטיבה להתיישבות -ההסתדרות הציונית העולמית  עבור

 

 2 ת מס'ורהבה קובץ
 

 

( 2ג)-( ו1ג)לאחר בירור נוסף מול חברת הביטוח של המזמין, יש לשנות את נספחים 

 .בלמכרז בהתאם למצ"
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 ( 1נספח ג)

 התחייבות לקיום ביטוחים

 סעיף הביטוח

 

מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה  הספק ............................................ .א
 –החטיבה להתיישבות ולטובת מדינת ישראל -ולהרחיבם לכסות את ההסתדרות הציונית

ההתיישבות את הביטוחים באשר לאחריותם למעשי או מחדלי הספק כשהם כוללים משרד 
 את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 . ביטוח חבות מעבידים1

  

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  (.1)
 ם המוחזקים.מדינת ישראל והשטחי

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 20,000,000האחריות לא יפחת מסך   גבול (.2)
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  (.3)

 ויחשב כמעבידם.
משרד ההתיישבות היה ונטען לעניין קרות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (.4)

תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי 
 מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.  

 

 .  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי2

 

על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד הספק יבטח את אחריותו החוקית  (.1)
 שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 4,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  (.2)
באשר לאחריות המזמין ( CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) (.3)

 .הספקלמעשי או מחדלי 
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  (.4)

 קבלני משנה ועובדיהם.
משרד ההתיישבות ככל שייחשבו אחראים  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (.5)

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
 

 . ביטוח אחריות מקצועית 3

  

 אחריותו  המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.הספק יבטח את  (.1)
הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  (.2)

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 
שרד הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי מדידה, עבור מ

 .1/2021ההסתדרות הציונית, בהתאם למכרז 
 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.        ₪  2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (.3)
 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: (.4)
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 מרמה ואי יושר של עובדים. -
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. -
משרד -אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל -

 ההתיישבות.
 חודשים.  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

משרד ההתיישבות ככל שיחשבו אחראים  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (.5)
 למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.  

ה שבה האחריות המקצועית משולבת עם ביטוח חבות לעניין סעיף זה תתקבל גם פוליס (.6)
 מוצר.

  

 .   כללי5

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

משרד ההתיישבות, בכפוף  –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: (.1)
 להרחבות השיפוי  כמפורט לעיל.

לא יהיה להם כל תוקף אלא  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים (.2)
יום במכתב רשום לחשב/ת החטיבה  60אם  נשלחה על כך הודעה מוקדמת של 
 להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת  (.3)
אדם שגרם  משרד ההתיישבות ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת –ישראל 

 לנזק מתוך כוונת זדון.
הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  (.4)

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. (.5)
את אחריות המבטח כאשר מקטין בדרך כלשהי כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או  (.6)

אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  קיים ביטוח
 המזכה  במלוא  הזכויות על  פי פוליסות הביטוח.

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע  (.7)
   מבטח על פי דין.מחובות המבוטח וזכויות ה
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 (2נספח ג)

 נספח אישור קיום ביטוחים

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור 
 שור.זה מיטיב עם מבקש האי

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור
 שם

. ההסתדרות הציונית 1
 העולמית.

 
משרד  -. ומדינת ישראל 2

 ההתיישבות

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500501044 

 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 ירושלים 48. קינג ג'ורג 1
 . הגן הטכנולוגי ירושלים2

 מען

סוג 
 הביטוח

 
גבולות 

אחריות/ 
סכומי 
 ביטוח

מספר 
 פוליסה

נוסח+ 
 מהדורה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח 

 חבות צולבת – 302   ₪ 4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי – 304
 קבלנים וקבלני משנה – 307
 ויתור תחלוף – 309
 ל"תביעות מל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי  – 321

מבקש  -או מחדלי המבוטח
 האישור.

מבקש האישור מוגדר  – 322
 זה.כצד ג' בפרק 

 ראשוניות - 328
רכוש מבקש האישור  – 329

 'יחשב לצד ג
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אחריות 
 מעבידים

 חבות צולבת – 302 ש"ח  20,000,000    
 הרחב שיפוי – 304
 ויתור על תחלוף – 309
מבוטח נוסף בגין מעשי  – 321

מבקש  -או מחדלי המבוטח
 האישור.

 ראשוניות - 328
 

אחריות 
 מקצועית 

 ש"ח          2,000,000    
 

 חבות צולבת – 302
 ויתור על תחלוף – 309
מבוטח נוסף בגין מעשי   - 321

מבקש  -או מחדלי המבוטח
 האישור

 ראשוניות - 328
 

 
 

 פירוט השירותים      
 
 

 קוד 
 תיאור השירות נשוא ההתקשרות     השירות

 מידע         - 044
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
יום לאחר משלוח  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


