
 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות ₪ -כל הסכומים ב

סעיף
גבול / סכום ביטוח 

פרמיה שנתית%מיון אחריות

אש מורחב

226,000,0000מבנים

31,000,0000תכולה

60,000,0000בריכה

6,000,0000אוהל

2,000,0000תכולה אוהל

100,0000ספר תורה

10,000,0000ב נזק ראשון"תשתיות ע

1,000,0000ב נזק ראשון"רכוש תלמידים ומורים ע

הרחבות על בסיס נזק ראשון

1,000,000פריצה

1,000,000שבר זכוכית

2,500,000רכוש מחוץ לחצרים

600,000רכוש מחוץ לישראל

20,000,000פינוי הריסות

4,000,000הוצאות נוספות 

2,000,000שחזור מסמכים

20,000,000שכר אדריכלים

5,000,000נזק ללוחות חשמל

10,000,000כל הסיכונים

200,000גניבה פשוטה

6,000,000שיפורים על פי דרישת רשויות

12,000,000קריסה והתמוטטות

4,000,000רכוש רשויות ציבוריות

1,200,000הוצאות הכנת תביעה

כלולנזקי טבע ורעידת אדמה

אובדן רווחים

7,600,0000רווח גולמי שנתי

12תקופת שיפוי בחודשים

1,500,0000הוצאות קבועות בריכה

18תקופת שיפוי בחודשים

הרחבות על בסיס נזק ראשון

1,000,000לקוחות/ ספקים 

1,000,000פיצוים בגין הפרת חוזה

1,000,000חובות פתוחים

1,000,000הוצאות נוספות

1,000,000הוצאות הכנת תביעה

השתתפות עצמית

20,000פריצה

10,000גניבה פשוטה

2,000נזק שמשות

50,000נזק אחר

5,000,000'  מקס30,000' מינ, 10%רעידת אדמה

500,000'  מקס100,000' מינ, 5%נזקי טבע

ימים 3'פרק ב



 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות ₪ -כל הסכומים ב

סעיף
גבול / סכום ביטוח 

פרמיה שנתית%מיון אחריות

כספים

50,0000כספים בכספת ובהעברה

2,000השתתפות עצמית

נאמנות

600,0000גבולות אחריות

20,000השתתפות עצמית

ביטח ציוד אלקטרוני

2,000,0000ביטוח הרכוש- 'פרק א

400,0000שחזור נתונים ותוכנה-'פרק ב

400,0000שחזור מורחב

120,0000תפעול מוגדלות' הוצ

השתתפות עצמית

6,000'פרק א

10,000פריצה

5,000,000'  מקס30,000' מינ, 10%רעידת אדמה

200,000'  מקס20,000' מינ, 5%נזקי טבע

6,000'פרק ב

8,000' מינ,  מהנזק10%שחזור מורחב

 ימים3'פרק ג

צד שלישי

40,000,000למקרה ולתקופת הביטוח- גבולות אחריות 

השתתפות עצמית

60,000קנדה/ ב "סמינרים בארה

30,000סמינרים בשאר העולם  

30,000כל נזק

ביטוח חבות מעבידים

33,000,0000כ שכר משוער"סה

20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח- גבולות אחריות 

השתתפות עצמית

10,000תאונה

20,000מחלת מקצוע

שבר מכני

11,000,0000ציוד

15,000השתתפות עצמית

לא כולל אחריות מקצועית  )אחריות מקצועית 
(רפואית ופרא רפואי

8,000,0000גבול אחריות למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית

20,000קנדה/ כל העולם למעט ארהב 

40,000קנדה/ ב "ארה

                 ₪-כ פרמיה שנתית"סה

                 ₪-הנחה מיוחדת
                 ₪-כ פרמיה שנתית לאחר הנחה"סה



גבול /  סכום ביטוח
אחריות

/  אחוז מהנזק 
מקסימוםמינימוםמשווי עבודות

                   3,500,000שווי עבודות

 חודשים18תקופת עבודה מקסימלית

                   3,500,000שווי עבודה מקסימלי

 ימים30תקופת הרצה

 חודשים24תקופת תחזוקה מורחבת

'הרחבות פרק א

                      500,000ציוד עזר מחסנים ותכולתם, מבנים ותכולתם

                   1,000,000כלי עבודה, ציוד קל, מתקנים, פיגומים, תבניות

                   1,000,000הוצאות לפינוי הריסות 

                   1,000,000רכוש עליו מתבצעת העבודה 

                   1,000,000רכוש סמוך 

לרבות הוצאות ' פיקוח והשגחה וכו, מדידה, הוצאות תכנון
                   1,000,000ניהול שיקום הנזק והוצאות משפטיות

                   1,000,000הוצאות על פי דרישת רשויות 

                   1,000,000הוצאות מיוחדות לאחר נזק

                      500,000או באחסנה/רכוש בהעברה ו

                      500,000הוצאות הכנת תביעה

                   1,000,000הוצאות להחשת נזק

                   1,000,000הוצאות לתיקונים זמניים בכפוף לאישור שמאי 

                   1,000,000הוצאות לשחזור תכניות

                   1,000,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק ישיר מתכנון לקוי

כלולעבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק עקיף מתכנון לקוי

כלולגניבה/פריצה

כלולהוצאות מנע

כלולפרעות ושביתות

כלולנזק בזדון

כלולרעידת אדמה

כלולנזקי טבע

השתתפויות עצמיות

     5,000,000           10%30,000רעידת אדמה

        200,000           5%30,000נזקי טבע

        200,000         10%100,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק ישיר מתכנון לקוי

        100,000           10%40,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק עקיף מתכנון לקוי

        100,000           20%20,000רכוש עליו מתבצעת העבודה 

        100,000           20%20,000רכוש סמוך 

        100,000           20%20,000גניבה/פריצה

           40,000הרצה

           20,000'כל נזק אחר פרק א

השתתפות עצמית

 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות 

(למעט שיקום מבנים)ביטוח עבודות קבלניות הצהרתית 



גבול /  סכום ביטוח
השתתפות עצמיתאחריות

 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות 

(למעט שיקום מבנים)ביטוח עבודות קבלניות הצהרתית 

צד שלישי

                   4,000,000גבולות אחריות למקרה ולתקופה

כלולתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 

כלולה "נזקי גוף הנובעים משימוש בצמ

                   1,000,000רעידות והחלשת משען

מעל גבולות אחריות )נזקי רכוש עקב פגיעת כלי רכב מנועי 
                   2,500,000(בפוליסה סטנדרטית

                   1,000,000נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

כלולנזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

                   1,000,000('ג+ 'פרקים ב)הגנה בהליכים פליליים  

השתתפויות עצמיות

        100,000           10%40,000נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

        100,000           10%40,000נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

        100,000           10%20,000רעידות והחלשת משען

           40,000תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

           40,000ה "נזקי גוף הנובעים משימוש בצמ

           20,000'כל נזק פרק ב

חבות מעבידים

                 20,000,000גבולות אחריות למקרה ולתקופה

השתתפויות עצמיות

           10,000'כל נזק פרק ג

           10,000מחלת מקצוע

תעריף

פקדון

פרמיה שנתית



גבול /  סכום ביטוח
אחריות

/  אחוז מהנזק 
מקסימוםמינימוםמשווי עבודות

                   4,750,000שווי עבודות

 חודשים18תקופת עבודה מקסימלית

                   4,750,000שווי עבודה מקסימלי

 ימים30תקופת הרצה

 חודשים24תקופת תחזוקה מורחבת

'הרחבות פרק א

                   2,000,000ציוד עזר מחסנים ותכולתם, מבנים ותכולתם

                   1,000,000כלי עבודה, ציוד קל, מתקנים, פיגומים, תבניות

                   2,000,000הוצאות לפינוי הריסות 

                   2,000,000רכוש עליו מתבצעת העבודה 

                   2,000,000רכוש סמוך 

לרבות הוצאות ' פיקוח והשגחה וכו, מדידה, הוצאות תכנון
                   2,000,000ניהול שיקום הנזק והוצאות משפטיות

                   2,000,000הוצאות על פי דרישת רשויות 

                   2,000,000הוצאות מיוחדות לאחר נזק

                   2,000,000או באחסנה/רכוש בהעברה ו

                      500,000הוצאות הכנת תביעה

                   2,000,000הוצאות להחשת נזק

                   2,000,000הוצאות לתיקונים זמניים בכפוף לאישור שמאי 

                   1,000,000הוצאות לשחזור תכניות

                   2,000,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק ישיר מתכנון לקוי

כלולעבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק עקיף מתכנון לקוי

כלולגניבה/פריצה

כלולהוצאות מנע

כלולפרעות ושביתות

כלולנזק בזדון

כלולרעידת אדמה

כלולנזקי טבע

השתתפויות עצמיות

     5,000,000           10%30,000רעידת אדמה

        200,000           5%30,000נזקי טבע

        200,000         10%100,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק ישיר מתכנון לקוי

        100,000           10%40,000עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק עקיף מתכנון לקוי

        100,000           20%20,000רכוש עליו מתבצעת העבודה 

        100,000           20%20,000רכוש סמוך 

        100,000           20%20,000גניבה/פריצה

           40,000הרצה

           20,000'כל נזק אחר פרק א

הצהרתית- שיקום מבנים –  ביטוח עבודות קבלניות 

 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות 

השתתפות עצמית



גבול /  סכום ביטוח
אחריות

הצהרתית- שיקום מבנים –  ביטוח עבודות קבלניות 

 (מכון וינגייט)ארלס וינגייט 'המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ

2021-2022מכרז - טבלה לקבלת הצעות 

השתתפות עצמית

צד שלישי

                 20,000,000גבולות אחריות למקרה ולתקופה

כלולתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 

כלולה "נזקי גוף הנובעים משימוש בצמ

                   4,000,000רעידות והחלשת משען

מעל גבולות אחריות )נזקי רכוש עקב פגיעת כלי רכב מנועי 
                   2,500,000(בפוליסה סטנדרטית

                   4,000,000נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

כלולנזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

                   1,000,000('ג+ 'פרקים ב)הגנה בהליכים פליליים  

השתתפויות עצמיות

        100,000           10%40,000נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

        250,000           10%80,000נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים

        100,000           10%40,000רעידות והחלשת משען

           40,000תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

           40,000ה "נזקי גוף הנובעים משימוש בצמ

           20,000'כל נזק פרק ב

חבות מעבידים

                 20,000,000גבולות אחריות למקרה ולתקופה

השתתפויות עצמיות

           10,000'כל נזק פרק ג

           10,000מחלת מקצוע

תעריף

פקדון

פרמיה שנתית


