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 מפרט הביטוחים
 

 ביטוח רכוש
 

 כולל נ"ט ור"א פרמיה  הרכוש :                                                                                          מיון       
 

 מבנים מכל סוג ותאור לרבות,
 ,סככות וצריפים, שערים וגדרות

 מתקני חוץ, מבני ספורט ומשחק, 
 , מוזיאון.בריכת שחייה 

 מתקני תאורה, גשרים ומעברים
 תת קרקעיים ועיליים.

   ₪ _____      ___________ %                    ₪ ן מיליו 170 כ                                                          
 תכולה וציוד מכל סוג ותיאור

 בהימצאם במבנים או בסמוך להם
 ומל"ח כולל ציוד הג"א , פס"ח

 כולל ציוד לשעת חירום המותקן על 
 .שלושה נגררים

 
 _____      ___________ ₪ %                   ₪מיליון  25כ                                                                

 
 לרבות, תמוניציפאליותשתיות 

 מקלטים, גדרות, שערים ומדרכות,
 משחקים וספורט, עמודי חשמל מגרשי כבישים, שבילים, 

 וטלפון, תמרורים, רמזורים, לוחות פרסום,
 גינות , גנים, תחנות הסעה,  מיכלי איסוף אשפה, 

 של מים, קרקעיותמערכות על קרקעיות ותת 
 .ביוב, דלק, גז, חשמל ותקשורת

  ₪_____      ___________  %       ₪ מיליון  5כ                                    ע"ב נזק ראשון             
 

  ₪ 1,000,000  – כיסוי כל הסיכונים
 הכיסוי חל גם בעת העברה כולל גניבה

 וכולל גניבה /פריצה מרכב אף אם נשאר ללא השגחה. 
 הכיסוי-לגבי כיסוי גניבה/פריצה מחוץ לחצרי המבוטח 
  ₪____________                                                                                         ₪ 500,000מוגבל ל  
 

  ₪____________                                                  ₪ 200,000( מוגבל ל נזק ראשון)שוד ופריצה 
 

                                                                                                                                                 
   ₪ סה"כ                     ______________                                                                             

 
 השתתפויות עצמיות

 
 ₪ 40,000 –ותשתיות  מבנים ותכולה

 ₪ 200,000מקסימום  ₪ 20,000, מינימום מנזק 5%        –נזקי טבע 
                                           ולא יותר ₪ 30,000מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ  10%  -רעידת אדמה 

 .₪ 5,000,000מ                           
  ₪ 20,000  -שוד או פריצה 

  ₪ 20,000                -כה"ס 
                                               

 

 

 

                   

                                                                                ______                                                                                _______________________      
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                          
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בשינויים ובהרחבות   2016יקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח רכוש ביט ה .1
 , ללא תוספת פרמיה .המפורטים להלן

 כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית             
 הקבועה בפוליסה.            

 
 .לפוליסה ( 5.7ביטוח חסר ) סעיף ביטוח ערך המבנים עפ"י " ערך מוסכם " וללא חישוב             

  
 למעט נזקים  –נזקי נוזלים והתבקעות  -   2.6.    בפרק " הסיכונים המבוטחים " סעיף 2     

 מים הקשורים למערכת המים והביוב של הרשות המקומית המכוסים דרך תאגיד ה            
 האזורי.             

  
 .  1.2.5בביטוח (  ס"ק  רכוש שאינו כלול)   1.2.5" בסעיף הגדרות" א' בפרק   . 3     

 תבוטלנה המילים " צמחיה ובעלי חיים".      
 

 .למען הסר ספק , מובהר בזאת כי הרכוש המבוטח כולל גם קווי תמסורת וחלוקה  .  4     
 

 ( בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים"   ) נזק בזדון" הסיכונים המבוטחים " בפרק   2.11 סע' .   5
 בפוליסה :      

 
 מורחב לכסות נזק למבנה שנגרם תוך כדי פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.      
 מורחב לכסות נזק פיזי שנגרם לתכולה תוך כדי או עקב פריצה ו/או שוד או כל ניסיון לכך.      

 
 ( יכלול את עלות רכישה מחדש  /מידעל"הרחבות"  )  הוצאות שחזור מסמכים  3.11.4סע'  . 6

 מדף/ואו תוכנות אחרות אשר הותאמו  לשימוש המבוטח, אשר ניזוקו ו/או  של תוכנות      
 מאחד הסיכונים  המבוטחים בפוליסה. אבדו כתוצאה      
 
 ביעה, לרבות שכ"ט יועצים ומומחים פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות הדרושות להכנת ת . 7

 , על בסיס נזק ראשון. ₪ 400,000שונים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו עד לסך      
 

    ₪ 23,000,000  –. סכום הביטוח המקסימאלי לאתר אחד  8      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             _____________________________                                                   
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 
 שם המבוטח :

 
 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז .

 
 חבות המבוטח: 

 
ידיה עולותיה ותפקפחבותו החוקית של המבוטח עפ"י כל דין כרשות מקומית , על כל עיסוקיה, 
 מתנדביםלרבות ע"י  המבוצעים על ידה במישרין ו/או בעקיפין , על ידי עובדיה ו/או מי מטעמה,

לרבות עיסוקים  , ו/או עובדי שירות לתועלת הציבור המועסקים על ידה.קבועיםומתחלפים 
  ." מבוטח" במכרז בהגדרת ופעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכללים

 
 : טריטוריאליתחום 

 
כיסוי חל בקשר עם כל רכושו של המבוטח, בין אם בבעלותו ובין אם באחריותו, וכל פעילויותיו ה

של המבוטח בכל שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של 
 צה"ל.

 
 היקף הכיסוי :   

 
 .לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2016על בסיס פוליסת ביט 

 
 : הרחבות לפוליסה

 
עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות, שיפוץ, למען הסר ספק ,  .1

 בניה, אחזקה, פיתוח , גינון וכד'.
 

למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על כל פעילות תרבותית, חוגים, בריכות שחייה והדרכת  .2
טח ו/או צעדות, אירועים ומופעים  המאורגנים ע"י המבוחדר כושר, מטווח , שחייה, 

 עבורו.
 

טח "  בפוליסת ביט,  לא יחול על לפרק " סייגים לחבות המב 3.2.3ע' למען הסר ספק, ס .3
ציוד מכני הנדסי  לסוגיו אשר אינו חייב  בביטוח חובה עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי 

 וחוק הפלת"ד.
 

ריג אזי חמים גדול אחר,  המקוואם בתחום הרשות המקומית נמצא חוף ים, אגם ו/או  .4
לפוליסת ביט ) חבות בגין... כלי שיט מנועי ( לא יחול על שימוש בסירות הצלה   3.2.4

 ובתנאי שאין חובה לבטחם בביטוח צד שלישי עפ"י תקנות הנמלים ) בטיחות בשיט (.
       

 למען הסר ספק, הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי. .5
 
 

 . ₪ 4,000,000ולתקופת הביטוח  גבול אחריות לאירוע 
 

 ש"ח 40,000 –השתתפות עצמית 
                                                                

 סה"כ                    ______________ש"ח
 

 ₪תעריף  לתושב ______ 

 
_____________________________ 

 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה
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 מעבידים חבות וחביט
 
 

 שם המבוטח :
 

 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז .
 

 :עסקו של המבוטח
 

רשות מקומית על כל עיסוקיה, פעילותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותיאור המבוצעים, בין 
פים במישרין ובין בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה , לרבות עיסוקים ופעילויות של גו

 משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת " מבוטח" שבמכרז.
 

 :העובדים המבוטחים
 

 כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.
 

 : טריטוריאליתחום 
 

שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל. בעת שהיית 
 עובדי המבוטח בהם לצורכי עבודתם.

 
 :שכר עבודה משוער

 
  ) אין לעשות התאמות במהלך תקופת המכרז ללא אישור הרשות ( שכר עבודה שנתי כולל משוער

  ₪ 60,000,000  ביטוחלתקופת ה
 

 :תגבולות האחריו
 

 .ביטוח התקופת מקרה ולל  ₪ 20,000,000
 

  :השתתפות עצמית
 

 לאירוע. ₪ 20,000 –לאירוע. מחלות מקצוע  ₪ 10,000
 

 היקף הכיסוי :   
 

 לביטוח אחריות מעבידים. 2016על בסיס פוליסת ביט 
 

 :התעריף
 

% ______ 
 

 חישוב הפרמיה: 
 

 ________________ ₪                           _____   =   %  X  ₪)שכר עבודה (  ______________
 

                                                                
 סה"כ                    ______________ש"ח                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה
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 ) עם הרחבה לחבות מוצר ( ברשות מקצוע בעלי של מקצועית אחריות

 שם המבוטח :
 

וכן כל אחד מבעלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם  כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז
 בודתם אצל המבוטח.או מחדל שנעשו בקשר עם ע עובדי המבוטח, בגין מעשה

 העיסוקים המבוטחים:

 אחריות מקצועית:

חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים המועסקים ע"י המבוטח ו/או פועלים 
 מטעמו הכוללים:

, מדבירים, םסוציאלייגזברים, פסיכולוגים, עובדים אדריכלים,  ,פקחים עורכי דין, רואי חשבון,
 . ונה על הבטיחות, תברואניםממוטרינרים , חשמלאים, 

 עובדים אחרים המפעילים ידע  מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י דין.

הפוליסה מורחבת לכסות גם אחריות שילוחית ו/או ישירה בגין עבודתם של נותני שירותים 
 מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות.

 :חבות המוצר

בקשר עם פעילות ייצור, תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה חבותו החוקית על פי דין של המבוטח 
, לרבות מזון ומשקה  1981 –של המוצרים  כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א 

 ולרבות מים

 : טריטוריאליתחום 
 

 שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל. 
 

  1120.1.1         תאריך רטרואקטיבי:
 

 :היקף הכיסוי

כפוף                                 2018 מהדורתכלל לביטוח אחריות מקצועית בהתאם לנוסח פוליסה   –אחריות מקצועית 
 לשינויים המפורטים להלן.     

 חריג " הוצאת דיבה או לשון הרע או פגיעה בפרטיות " מבוטל. .1

ורק לגבי אותו אדם ו בידיעת הנהלת הרשות חריג " אי יושר" תקף רק לפעולות שנעש .2
 שעשה אותו מעשה.

 מבוטל. –חריג "אובדן מסמכים"  .3

 חודשים. 12" תקופת גילוי" של  תהפוליסה כולל .4

 .ש"ח 500,000עד לסך הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים  .5

 

                                                                                          _____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                          
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 י.הפוליסה תכסה תביעה בגין זיהום תאונת .6

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח , ישירה ושילוחית, בגין  .7
מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של רופאים, אחיות, חובשים ועובדי רפואה 

 אחרים במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות.

 

 אחריות המוצר  2016בהתאם לפוליסת ביט  – חבות המוצר

 

  עיתות מקצואחריגבול 

 ש"ח 30,000 –השתתפות עצמית  - ₪ 4,000,000   ולתקופת הביטוחתובע ,למקרה גבול אחריות ל
 

                                                                
 סה"כ                     ______________ש"ח

 
 

 
 חבות מוצרות אחריגבול 

 ש"ח 15,000 –השתתפות עצמית  - ₪ 2,000,000יטוח   גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הב
 

                                                                
 סה"כ                     ______________ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         _____________________________ 
 חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                         
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 כל הסיכונים –ביטוח כספים 

 
 שם המבוטח :

 
 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.

 
 מקום המצא הכספים:

 
המבוטח,  מוסדות חינוך ומוסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים, או שמתקיימת משרדי 

 בהם פעילות המקומית.
 

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי ע"י עובדי המבוטח ו/או שליחים מטעמו ו/או 
 חברות להעברת כספים המועסקות ע"י המבוטח.

 
 תחום טריטוריאלי :

 
 חי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל. שטח מדינת ישראל , שט

 
  סכום הביטוח:

 
 ש"ח על בסיס נזק ראשון. 100,000

 
 היקף הכיסוי : 

 
כפוף                                  2016מהדורת  -כספים  -כל הסיכונים  -בהתאם לנוסח פוליסת ביט 
 לשינויים המפורטים להלן:

זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת הכיסוי יכלול מקרה של 
 מבוטל. –לפרק חריגים בפוליסת ביט  11התמורה.  סע' 

 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.

הביטוח מורחב לכסות גניבת כספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור ע"י השגה שלא כדין 
נו מורשה במפתח מותאם ו/או ע"י שימוש בקוד , אף ללא סימני פריצה ו/או שימוש ע"י מי שאי
 ואלימות הגלויים לעין.

 השתתפות עצמית:
 

 ש"ח לכל מקרה ביטוח.  2,000
 

 התעריף : % ______
 

 
  

                                                                
 סה"כ                     ______________ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
                                 

 חותמת המבוטח וחתימת מורשי החתימה
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 ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני
 

 שם המבוטח:
 

 כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" במכרז.
 

 הציוד המבוטח:
 

קוד ובקרה. גנראטורים, מערכות חשמל וכוח, מערכות מיזוג אוויר, לוחות חשמל ולוחות פי
 טורבינות, טרנספורמטורים, ציוד בריכה ומרכזי ספורט וכד'.

 מחשבים, מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.
 

  סכום הביטוח:
 

 ש"ח לשבר מכני. 1,500,000
 

 לציוד אלקטרוני. ₪ 1,000,000
 

 היקף הכיסוי : 
 

כפוף                                  2016מהדורות  -ד אלקטרוני מכונות )שבר מכני( וביטוח ציו –בהתאם לנוסח פוליסת ביט 
 לשינויים המפורטים להלן:

 למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה, ושחזור נתונים ותוכנות מידע.

 השתתפות עצמית:
 

 ש"ח לכל מקרה ביטוח. 5,000
 ש"ח למחשב נייד למקרה ביטוח. 750

 
 

 התעריף : % ______
 
 

 
  

 

 
 סה"כ                     ______________ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ____________________________ 
 

 חותמת המבוטח וחתימת מורשי החתימה                                                                                        


