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 במסמך זה המפורטות  ים כלליים לכל הפוליסותתנא

  שם המבוטח .1

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות 
הראשי"(   "המבוטח  )להלן:  וינגייט(  )מכון  וינגייט  צ'ארלס  אורד  שם  על  בנותבספורט  חברות  ו/או    ו/או 

ביטוח אחריות כלפי רי סגל לגבי מרצים וחבאם פרילנסרים )לעניין ובין מרצים וחברי סגל בין אם שכירים 
 .כתב לבטחו לפני קרות מקרה הביטוחו/או כל מי שהמבוטח התחייב ב  צד ג' ואחריות מקצועית, לפי העניין(  

 כתובת ראשית למשלוח דואר  .2

  ., נתניה1מכון וינגייט  

 כתובות המבוטח .3

   ., נתניה1מכון וינגייט  .3.1

 אשדוד. 29ז'בוטינסקי  –סוויט  10הגדוד העברי  –אשדוד  .3.2

 ניצנה.  –ניצנה  .3.3

 . ר"ג 7, ברנשטיין  כפר המכביה –ת"א  .3.4

 אצטדיון טדי. –ירושלים  .3.5

 גבעת זאב. 10התאנה  –בית ברלין בריכה  .3.6

 גני תקווה.  – 33הגליל  –גני תקווה לידר  .3.7

 אזור התעשייה משגב.  –משגב  .3.8

 מזרע.  –נצרת סב יום  .3.9

 קניון עזריאלי קריית אתא -אתאקריות  .3.10

 פארק המדע נס ציונה. – 5רחובות לב הקונגרסים גולדה מאיר  .3.11

 פארק המדע רחובות הפקולטה לחקלאות רחובות. 2רח' פרקיס  –פורמה  .3.12

 רמלה. 4רח' הזית  –רמלה קמפוס השרון  .3.13

 סמינר כהנר בני ברק. –בני ברק  .3.14

 . ירושלים 57סמינר בית יעקב רח' מלכי ישראל  –ירושלים  .3.15

 ירושלים.  3שבילי בית יעקב רח' אביגדורי  –ירושלים  .3.16

 כפא נטר.  –חוות הר לב  – 40כפר נטר משק  .3.17

 המרכז לרכיבה טיפולית. –תל מונד  .3.18

 של זיו.  הפנסיון –בורגתה  .3.19

 מרכז השייט.  –שדות ים  .3.20

 גבעתיים. 5רחוב כורזין  –רמת גן  .3.21

 מכללת אלקאסמי –בקה אל גרביה  .3.22

 ישראל ובשטחים המוחזקים. בכל מקום בשטח מדינת 

 תקופת הביטוח  .4

 . )שני התאריכים נכללים( 30.6.2022 ועד ליום 1.7.2021החל מיום 

   תיאור העיסוק .5

בעלים ו/או מנהלים ו/או מפעילים ו/או מתחזקים ו/או משכירים ו/או שוכרים ו/או אחראים על רכוש קבוע  
ספורט, מכון לרפואת ספורט הכולל יחידה למחקר ב  לאומי למצויינותונייד בכל מקום בישראל ו/או מכון  
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ורפואת הספורט, בית ספר למאמנים ולמדריכים בתחום הספורט והרפואה המשלימה ו/או אלטרנטיבית  
וסוסים,  ו/או פארה   ולאחרים לרבות, אך לא רק,  רפואית, כולל אימון כלבים  וייעוץ לספורטאים  טיפול 

פסיכ מסז'יסטים,  תזונאים,  הדרכות,  פיזיותרפיה,  השתלמויות,  ארגון  ספורט,  מועדוני  דולות,  ולוגים, 
קיום, ניהול, ארגון של תחרויות ספורט,  קורסים בנושא ספורט )כולל ספורט הישגי ודולות( והקשורים בו.  

הפעלת חדרי כושר, אולמות,   תחרויות אולימפיות, תחרויות עולם, לנוער ולבוגרים. פעילויות ספורט שונות,
ד והדרכה, בריכות שחיה לרבות הפעלת ו/או תחזוקה של בריכת השחייה האולימפית, מגרשי כיתות לימו

ספורט פתוחים, הפעלה ו/או השכרה של שטחים לאירועים )לחברות ולפרטיים(, ירידים, מופעים, הצגות,  
כ בית  חנויות,  מטבח,  אוכל,  חדרי  קפיטריות,  ומלון,  אירוח  חדרי  מעונות,  הפעלת  חוגים  נסת,  הרצאות, 

כולל   חניונים  הפעלת  המתחמים,  שטחי  בכל  ותחזוקה  ניהול  ומשרדים.  דואר  סניף  מים,  מגדל  מרפאה, 
מנהלים ו/או מפעילים של מתקנים ספורט ואחרים מכל סוג ותיאור כולל מתקן סקי  בתשלום, בעלים ו/או  

אוהל התעמלות, זירת קיר טיפוס, אולמות סייף,    התעמלות,אולמות  מים, מגרשי כדורגל, טניס, כדורסל,  
מחוננים    איגרוף לילדים  פנימייה  סטודנטים,  מעונות  ו/או  הספורט  במתקני  לאחרים  מושכרים  ושטחים 

)כולל מגורים ולימודים(, מועדון ספורט קאנטרי ו/או הפעלת היחידה הלאומית לספורט נשים לרבות עריכת  
ישראל ו/או מתן המלצות למדינה בנושאים בדיקות בקרב קבוצות ו/או ארגונים ו/או מוסדות ספורט בארץ  

ו/או הפעלת אתר   ו/או ארגון אירועים במסגרת הפעלת היחידה בלבד  נשים  לפעילות מקדמת  תקציביים 
ו/או השכרת מתקני המכון לעריכת אירועים ו/או הפקת  לרבות אימונים  מוטורקרוס    תחרויות אינטרנט ו/או  

ץ לצדדים שלישיים בקשר עם הקמת מרכז רפואי וספורט לקידום ו/או צילומי תכניות ו/או מתן שירותי ייעו
בריא  חיים  שונים,   אורח  באתרים  שונים,  לגופים  הניתנים  הסמכה  וקורסי  השתלמויות  סמינרים,  ו/או 

הוראה פרונטלית והדרכה/אימון מעשי של אזרחים במדינות מחוץ לגבולות מדינת ישראל,    – הדרכה ואימון  
אומנוי הפעילות:  משלימה  תחומי  ורפואה  ספורט  ענפי  לחימה,  תרבותית  ות  חברתית,  פעילות  כל  ו/או 

וספורטיבית עבור עובדי המבוטח ובני משפחותיהם, לקוחות, ספקים, אורחים, תלמידים, בחצרי המבוטח 
  ים. המותרת על פי מסמכי ההתאגדות של המבוטח ותכל פעילו ומחוצה להם 

 הכיסוי הביטוחי  .6

יפחת לא  הביטוח  התנאים תנאי  שיוצע,  לנוסח  בהתאם  מקצועית  אחריות  ביטוח  ולעניין  ביט  מתנאי  ו 
הכלליים לביטוח המפורטים להלן ובתוספת השינויים וההרחבות כמפורט במפרטי הביטוח המצורפים לכל  
פוליסה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הביטוח, אלא אם צוין במפורש נוסח פוליסה אחר. בכל מקרה יראו  

 יסות, על הרחבותיהן, ככאלה שנוסחו על ידי המבטח. את הפול

פי ניסוחם ובהתאם להסכמות  - מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הביטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט על
שהושגו עם חברת הבטוח ובכל סתירה בין מסמכי הפוליסה השונים יגבר הנוסח שלטובת המבוטח. בכל  

 נוסחו על ידי המבטח. מקרה יראו את הפוליסות כאילו 

הביטוח לפי פוליסה זו לא יושפע משינויים או תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש או    -תיאור בלתי נכון  
 על ידי שינויים במבנה, תוספות ותיקונים ובתנאי כי לא מדובר בשינוי מהותי.

ת לחדש את הביטוח  יום במקרה שאינה מעוניינ 60המבטחת מתחייבת להודיע למבוטח בהודעה מראש של 
 בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה. 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי 
אי ו/או  כלשהי  חובה  של -קיום  מזכותם  יפקיע  לא  לב,  בתום  הכול  תביעה,  בהגשת  איחור  ו/או  הודעה 

יפוי על פי הפוליסה. זכותו של המבוטח לקבלת שיפוי או פיצוי על פי  המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או ש
הפוליסה לא תפגע עקב היעדר רישוי מרשויות מוסמכות ובלבד שהיעדר הרישוי אינו הסיבה הקרובה לנזק 
ובפוליסה לא יהיו תנאי מיגון או התניות מכל סוג שהוא ובכל מקרה אלה לא יהוו תנאי לכיסוי הביטוחי. 

 גון יהיו לפי הקיים. תנאי המי

הננו לאשר כי חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת  
 . 1981-וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

 מוסכם כי הפוליסות כוללות סעיף ביטול על ידי המבוטח על בסיס פרורטה.

תחלוף   על  מוותרת    –ויתור  בתחרויות  המבטחת  אורחים  סטודנטים,  מרצים,  כלפי  לתחלוף  זכותה  על 
  ואירועים שונים, ובלבד שהוויתור לא יחול במקרה של נזק בזדון.
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 ואובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב

 : הרכוש המבוטח

תוספות  ,  צמודות  לרבות  מבנים ו/או חלקי מבנה,כלליות האמור,  בלפגוע  ומבלי  דניידא מכל סוג  ונכסי דלא ניידא  
ושיפורים, מערכות כוח ומאור המחוברות למבנה לרבות לוחותיהן, אינסטלציה חשמלית, צנרת מכל סוג, ציפויי  

ו אש,  כיבוי  מערכות  אוויר,  ומיזוג  קול  מערכות  בידוד,  חומרי  ורצפה,  צמודותקיר  מעליות,   ,לרבות  מזגנים, 
ר, מערכות מים, כיבוי אש, כוח ללוחות ולחשמל, דרכים  קונסטרוקציות, קווי תקשורת וחשמל, צנרת מכל תיאו

תת מתקנים  חניונים,  וחיצוניות,  קירות, -פנימיות  ציפוי  יסודות,  תאורה,  עמודי  שערים,  גדרות,  קרקעיים, 
מכונות וציוד, ריהוט,    ,לוחות פרסום, מכליםמיזוג אויר, מערכות,  מתקנים תת קרקעיים,    ,משטחים, צינורות
ואינסטל המבוטחים  ציותקבועות  המבנים  עם  בקשר  אחר  ורכוש  ציוד  כל  המבנים   וכן  של  מערכות   , ותכולה 

והמתקנים, השקעות שיפורים וצמודות, מבני עזר, קבועות, סככות, מחסנים, מכולות, תשתיות, כבישים פנימיים 
 .רה וחיצוניים, צמחייה ופיתוח סביבתי, גני נוי, מתקני חוץ, מתקני ספורט ומשחק, מתקני תאו

 : תכולה

, תכולת משרדים כולל ציוד אלקטרוני ומחשוב,  כולל ציוד אלקטרוני  מכל סוג, לרבות אך לא רק, ריהוט, ציוד
ונגרר, ציוד  מלאי, מכונות מכל סוג שהוא, חומרי עזר, גז קירור, כלי עבודה, מכונות, מלגזות וכן רכב תפעולי 

, ומלאי מכל סוג ותיאור, תכולת מחסנים, כלי  ציוד כליםה, מערכות גילוי, חשמל ותקשורת,  שינוע, הנפה והרמ
ועוד( אופניים  ומלאי  תוצאות  שלטי  קאר,  קלאב  טרקטורונים,  טרקטורים,  )כמו  בעת   רכב  אחרת  תכולה  וכל 

 בכל מקום הקשור לעיסוקו של המבוטח. םהימצא

 : סכומי ביטוח

 : מבנים

 ₪   226,000,000   ........................................................................................................... יםמבנ

 ₪  60,000,000  ...........................................................................................................  בריכה

 ₪  6,000,000 ......................................................................................................   ...... אוהל

 : תכולה

 ₪  31,000,000  ............................................................... ............................................ תכולה

 ₪  10,000,000 ...................................................................................   ע"ב נזק ראשון תשתיות

 ₪  2,000,000 ..............................................................   אוהל .............................................. תכולת

 ₪  100,000  ......................................................................................................  תורה ספר

   ₪ 1,000,000   .......................................................................   ע"ב נזק ראשון ומורים תלמידים רכוש

 

 :הרחבות על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר" למקרה ולתקופה -מורחב ביטוח אש 

 ₪  1,000,000  ........................................................................................................... פריצה 

 ₪   1,000,000  שבר זכוכית ................................................................................................... 

 ₪   2,500,000  לחצרים ........................................................................................ רכוש מחוץ 

 ₪  600,000  רכוש מחוץ לישראל ........................................................................................ 

 ₪  20,000,000  ..................................................................................  פינוי  הריסות ..............

 ₪   4,000,000  הוצאות נוספות ............................................................................................. 

 ₪   2,000,000  ........................................................................................... שיחזור מסמכים  

 ₪    20,000,000  שכ"ט אדריכלים............................................................................................. 

 ₪   5,000,000  ה ושנאים ........................................................... נזק ללוחות חשמל, פיקוד בקר

 ₪  10,000,000  כל הסיכונים .................................................................................................. 

 ₪   200,000  ...................................................... גניבה פשוטה  מהמשרדים .........................

 ₪   6,000,000  שיפורים על פי דרישת רשויות ......................................................................... 

 ₪  12,000,000  ............... .................................. )משותף עם אובדן רווחים( קריסה והתמוטטות 

 ₪   4,000,000  רשויות ציבוריות ....................................................................................  רכוש

      ₪  1,200,000.               .....................................................................................הוצאות הכנת תביעה 
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 ולנזקי טבע ורעידת אדמה...................................................................................                    כל

 

 :אובדן תוצאתי

 ₪  7,600,000 .... ............................................ . .............................................רווח גולמי שנתי

 חודשים  12 שיפוי תקופת

 ₪  1,500,000   ....................................................................................קבועות בריכה הוצאות  

 חודשים  18 שיפוי תקופת

 

)לפי   למקרה ולתקופה  –הרחבות על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר    -ביטוח אובדן רווחים  
במקרה של סתירה בין סכומי הביטוח להרחבות אלה המצוינות בפוליסה לבין הסכומים   –הסכומים להלן  

 :המפורטים להלן יחול הסכום הגבוה(

 ₪   1,000,000 .................................................................... ..............................ספקים/לקוחות 

 ₪    1,000,000 פיצויים בגין הפרת חוזה ...................................................................................... 

 ₪    1,000,000 ............................................................... חובות פתוחים .....................................

 ₪    1,000,000 הוצאות נוספות שונות.......................................................................................... 

 ₪   1,000,000 ........................................................ הוצאות הכנת תביעה ...................................

 

 כל הרכוש המבוטח הנו רכוש המבוטחים ו/או רכוש בחזקתם ו/או בפיקוחם ו/או בשכירות ו/או בפיקדון  

 ו/או בקומיסיון ו/או בשמירה ו/או בנאמנות ו/או בשותפות עם אחרים. 

 

 . לדף הרשימהבהתאם   :תו ת עצמייו השתתפו 

 

 :הרחבות מיוחדות

 : בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסות להרחבות שלהלן יגבר הנוסח שלטובת המבוטח

 כוללת ויתור על תחלוף כלפי התלמידים ובלבד שהוויתור לא יחול במקרה של נזק בזדון.  הפוליסה .1

יום למשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב  30כוללת סעיף הודעה מוקדמת בדואר רשום של לפחות  הפוליסה .2
 כלפיו טרם ביטול ו/או שינוי לרעה של הביטוח בכפוף לקבלת שם וכתובת מלאים של הנ"ל.  

בכפוף לסייגי הפוליסה ותנאיה מורחבת הפוליסה לכסות התמוטטות פתאומית    -  ת התמוטטות מבניםהרחב .3
המבוטחים  המבנים  של  בפוליסה,  המפורטים  האחרים  הסיכונים  עקב  שלא  צפויה,  מבניה   םהבנויי  ובלתי 

 .  מאסיבית
₪. הכיסוי לא    6,000,000  -אחריות המבטח לפי סעיף זה )בשני הפרקים יחד: רכוש ואובדן רווחים( מוגבלת ל

 יחול על מבנים הבנויים בשיטת פל קל. 

זו מורחבת לשפות  את  ההוצאות הנחוצות עבור שכרם של רואי   -הכנת תביעה   .4 מוסכם מראש כי פוליסה 
, מומחים ויועצים אחרים המגישי  זו עד לסך חשבון  ם את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה על פי פוליסה 

 . הנקוב בהרחבת הוצאות הכנת תביעה לעיל 

הכיסוי על פי פרק אובדן תוצאתי לא יושפע מהיות האבדן או הנזק מכוסה על ידי ביטוח הרכוש אך נמוך   .5
 מסכום ההשתתפות העצמית.

שמאים  ס .6 מינוי  ש  -עיף  המבטח  ימנה  ביטוח  מקרה  השמאים  בקרות  רשימת  מתוך  שיבחר  מטעמו  מאי 
  המפורטת להלן, אשר הוסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח.

מוסכם   בורר  של  מעמד  לשמאי  להקנות  בכדי  כאמור  במינוי  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם  ספק,  הסר  למען 
 ביחסים שבין המבטח לבין המבוטח.

 רשימת השמאים המוסכמת: 

 מרכוס שמאים בע"מ 

 ושות' שמאים וסוקרים בע"מ טוסמן
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 ש. ארדן מהנדסים שמאים יועצים בע"מ. 

לשינויים   בכפוף   ........... מהדורת  תוצאתי  ואובדן  מורחב"  "אש  לביטוח  המשולבת  הפוליסה  תנאי 
 ולהרחבות הבאים: 

 :ביטוח אש מורחב –פרק א' 

 : הגדרות לפרק א'  – 1סעיף 

  – 1.2סעיף  -רכוש שאינו כלול בביטוח .1

ישונה וייקרא: "כלי רכב מנועי המורשה לנוע בדרכים )במפורש למעט מלגזות ו/או ( אלא    –  1.2.4סעיף   1.1
"ציוד :  "מלגזות" תוחלף במילים  :כמו כן, המילהאם משמש כמלאי עסקי, כלי שיט מנועי, וכלי טיס".  

 בלבד. בהיותם במצב נייח שינוע והנפה, מלגזות".

 המילה: "צמחיה" מבוטלת למעט לעניין נזקי טבע. – 1.2.5סעיף  1.2

 

 : במסגרת פרק א'  –הסיכונים המבוטחים  – 2סעיף 

המילים: " אם נרשם בהרשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף בתמורה לדמי ביטוח   –  2.4סעיף    -רעידת אדמה .1
נוספים, אזי יתווספו לרשימת הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק זה" " הוחלפו במילים: "הביטוח על פי פרק  

 זה מורחב לכסות".

תקף בתמורה לדמי ביטוח המילים: " אם נרשם בהרשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה    –  2.5סעיף    -נזקי טבע .2
 נוספים, אזי יכללו במסגרתו", הוחלפו במילים: "הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את". 

 התווספו המילים: "בריכות, מאגרים"  – 2.6סעיף   -נזקי נוזלים והתבקעות .3

לאחר המילים: "ייעודית לכיסוי סיכון זה, יש להוסיף: "ו/או", לאחר המילים: "סכום   –  2.8סעיף    –  התנגשות .4
 עודף" יש להוסיף: "ומשלים".  

המילים הבאות תימחקנה: "למעט של מלאי מוגמר". לאחר המילים:    –  2.9סעיף    -תסיסה והתחממות עצמית .5
 "או הידלקותו" התווסף: "או נזק לו". 

 נזקי ברק כולל גם מוצבה חשמלית ואלקטרונית.פי פרק זה מורחב לכסות למען הסר ספק, הביטוח על  .6

לאחר המילים:  "שובת או מושבת" התעסק: "ו/או מועסק הנמצא תחת    –  2.10.3סעיף    –  תות ופרעות ישב .7
 פיקוח המבוטח". 

   ₪ ו/או כפי המפורט בדף הרשימה".    ₪2,000,000" יירשם "  1,000,000במקום "  –  2.13סעיף    –חריכה וצריבה   .8

 

 :לפרק א'  –הרחבות  – 3סעיף 

   – 3.1סעיף  -פריצה ושוד .1

המילים: " אם נרשם ברשימה כי  הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, אזי יורחב הביטוח על פי  
 "הפוליסה מורחבת". פרק זה",  הוחלפו במילים: 

 המילים: "מתוך המבנים", הוחלפו במילים: "מתוך החצרים".  .1.1

אלקטרוניים  .1.2 או  מגנטיים  בכרטיסים  ו/או  העסק  במפתחות  שימוש  ידי  על  חדירה  "וכן  המילים: 
שימוש   ידי  על  חדירה  ו/או   " במילים:  הוחלפו  כדין",  שלא  הותאמו  ו/או  הועתקו  ו/או  שהושגו 

ו/או   העסק  ו/או מפתחות אלקטרונים במפתחות  ו/או קוד מערכת ההפעלה  קוד מערכת האזעקה 
 שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו".

לאחר המילים: "מי מעובדיו", התווסף: "ו/או המבוטח ו/או מי שמועסק מטעמו ו/או מי שמועסק   .1.3
  מטעם חברת הניהול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה".

לאחר המילים: "ללוחות חשמל", התווסף: "ו/או שנאים ו/או לוחות בקרה   – 3.18סעיף    -נזק ללוחות חשמל .2
 ו/או לוחות פיקוד". 

הוצאות לפינוי הריסות,    3.11.1לאחר המילים: "תוספות לרכוש המבוטח", התווסף: "   –פסקה שניה  3סעיף   .3
מסמכים/מידע,    3.11.4 שיחזור  ו    3.11.3הוצאות  ואחרים  אדריכלים  שכר  שכירות    –  3.13–הוצאות  דמי 

 חלופיים".  

 ₪".   ₪500,000" יבוא: " 200,000במקום:"  – 3.3סעיף -רכוש מחוץ לתחום הגבולות הטריטוריאליים .4
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 –  3.6סעיף  -אורחים חפצים אישיים של עובדים ו/או  .5

ו/או חברי  .5.1 ו/או מתנדבים  אחרי המילים: "עובדי המבוטח" התווסף: "ו/או מי שמועסק ע"י המבוטח 
 הנהלה". 

₪" וכן התווספו המילים: "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו   ₪4,000" יבוא: "   3,500: "במקום .5.2
 כפוף לתנאי ביטוח חסר".

המילים הבאות בוטלו: "רשויות ציבוריות כגון משרד התקשורת, חברת    –  3.7סעיף    -רכוש רשויות ציבוריות .6
ציבוריות  "רשויות  במילים:  והוחלפו  לשימושו",  ומיועד  המבוטח  בחצרי  הנמצא  מקומית,  ורשות  החשמל 
בחצרי  הנמצא  וכבלים,  דלק  גז,  חברות  העירייה,  החשמל,  חברת  התקשורת,  משרד  כגון  שירותים  וחברות 

 שימושו ו/או לשימוש המשתמשים בחצריו". המבוטח והמיועד ל

המבוטח .7 לרכוש  "בלתי   –  3.8סעיף    -תוספות  המילים:  לאחר   ." "כולל  יבוא:   ," "למעט  המילה:  במקום 
  90יום" יירשם: "   60במקום "  צפויים", התווסף: "ו/או שינויים בשערי המטבע לפיהם נרכש הרכוש המבוטח".

 יום".  

בסיפא התווסף: "או סכום אחר הנקוב    3.11.2לסעיף    –  ל פי דרישת רשויותהוצאות בגין שינויים ותוספות ע .8
 ברשימה". 

 ואחרים בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה". הוצאות שכר אדריכלים  .9

 בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה".   - 3.11.14סעיף  –הוצאות שחזור מסמכים/מידע   .10

 :  3.11.6סעיף  -תהוצאות נוספות והכרחיו  .11

לאחר המילים: "בשבתות ובחגים" התווסף: "עבודות לילה, עבודות בתנאים מיוחדים, בדיקות    -2ס"ק   .11.1
 תקינות". 

"הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח מיד לאחר קרות אירוע    –כמפורט להלן    5התווסף ס"ק   .11.2
מכוסה שלאחריו יש צורך בשמירה מיוחדת על הרכוש הניזוק או הנותר, ושאילולא הנזק לא היה צורך 

 בקיומה". 

לסעיף התווספו המילים: "סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר". בסיפא  .11.3
 או סכום אחר הנקוב ברשימה".התווסף: "

   – 3.13 סעיף -דמי שכירות חלופיים  .12

 חודשים".  18" -חודשים" הוחלף ב 12" .12.1

 ". 15%" -" הוחלף ב10% .12.2

 בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה".  - 3.17סעיף  – שבר זכוכית .13

 בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה".  - 3.18סעיף  – נזק ללוחות חשמל .14

 בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה".  - 3.19סעיף –התמוטטות מבנים  .15

 בסיפא התווסף: "ו/או כפי שמפורט בדף הרשימה".  - 3.20סעיף  –השלמת כל הסיכונים  .16

 כדלקמן:  3.22לפרק ההרחבות יתווסף סעיף  .17

 –תוך כדי ביצוע  פריצה ו/או שוד גניבה שלא 

חצרי המבוטח וכן צמודות  מורחב לכסות גניבת רכוש מתוך  הביטוח על פי פרק זה  מוצהר ומוסכם בזה כי  
על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, ו/או מתקנים צמודי קרקע  מבנה

 למעט: 

 ותכשיטים; כספים מכל סוג, ניירות ערך  א.

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

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה. סכום זה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף 
ו/או  ₪     80,000לסעיף ביטוח חסר. בהיעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח על פי הרחבה זו לסך של  

   על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.המפורט בדף הרשימה, כפי 

ובאלימות  בכוח  בוצעה  בתנאי שהגניבה  חל  הכיסוי  ו/או מתקני קרקע,  צמודות מבנה  גניבת  לגבי  כי  מו"מ 
 ונשארו סימנים המעידים על כך.
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 :לפרק א'  –סייגים לחבות המבטח  – 4סעיף 

התווסף: "ובתנאי שההוראה כאמור לא נבעה מאירוע ביטוח המכוסה על  – 4.4סעיף  -ציבוריתנזק בפקודת רשות 
 פי תנאי פוליסה זו."  

 

 : תנאים מיוחדים לפרק א' 

 ₪".  ₪400,000" יצוין " 200,000במקום " – 5.14סעיף  – שעבוד

 

 : "ביטוח אובדן תוצאתי" –פרק ב' 

 :  הרחבות לפרק ב'  – 10סעיף 

ציבוריים""הפסקת   .1 מס'    -שירותים  התווסף:   –   10.1הרחבה  הציבורי"  החשמל  "זרם  המילים:  אחרי 
ו/או על ידי ספקי שירותים חיוניים "והספקת הגז". אחרי המילים: "ע"י רשות ציבורית כלשהי" התווסף: "

 ".אחרים 

אצל המבוטח וזאת   בסוף הסעיף התווסף: "או בפוליסות נפרדות –  10.2הרחבה מס'  -"השפעה בין עסקית" .2
 בכפוף לדיווח שיימסר למבוטחים מראש".

  –  10.3הרחבה מס'  -"הרחבת ספקים/לקוחות" .3

 ". 30%" יבוא "שיעור השפעתם ביום תחילת הביטוח אינו עולה על 25%, במקום "10.3.3בסעיף  3.1

מורחב לכסות    פרק זההביטוח על פי  כי    בזה  מוסכם"  בנוסח הבא:  תוחלף  –   10.4  הרחבה מס'  -"גישה  מניעת" .4
לחצרי המבוטח ו/או לדרכי  לרכוש הסמוך  או נזק  /והפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח עקב אובדן  

כתוצאה ממנו    ואשר,  עקב סיכון המכוסה בפוליסה לביטוח "אש מורחב"  הגישה המובילים לחצרי המבוטח
ריותו של המבטח על פי הרחבה זו לא תימנע הגישה לחצרי המבוטח או יכולת השימוש ברכוש המבוטח. אח

 הנמוך מבין השניים". ₪  8,000,000מסכום הביטוח או  15%על  תעלה

 ₪".   ₪2,000,000" יצוין: " 1,000,000במקום " – 10.7הרחבה מס'  – "רכוש בבניה, הקמה או הריסה" .5

אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף   " :המילים במקום – 10.13הרחבה מס'  -"הפרת חוזה בגין  פיצויים" .6
מורחב  על פי פרק זה    הביטוח: "יבוא",  ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות

 ". עד לסך הנקוב ברשימה  לכסות

אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה  "  :המילים  במקום  –  10.14הרחבה מס'    -"חובות פתוחים" .7
עד   מורחב לכסותעל פי פרק זה    הביטוח: "יבוא",  נוספים, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות  לדמי ביטוח

 ". לסך הנקוב ברשימה

 – 10.15הרחבה מס'  -"הוצאות נוספות שונות" .8

הביטוח על פי   אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים,    "  :המילים  במקום 8.1
 . "  עד לסך הנקוב ברשימה מורחב לכסותעל פי פרק זה  הביטוח: "יבוא", פרק זה יורחב לכסות

 ".או כנקוב ברשימה: "לאחר המילים: "הנמוך ביניהם" יבוא 8.2

זו בתוקף   "   :המילים  במקום  –  10.16  הרחבה מס'  -"תביעה  הכנת  הוצאות" .9 אם נרשם ברשימה כי הרחבה 
מורחב  על פי פרק זה    הביטוח : "יבוא", ",  ובתמורה לדמי ביטוח נוספים, הביטוח על פי פרק זה יורחב לכסות

 ".   עד לסך הנקוב ברשימה לכסות

 : הבאים  הסעיפים יתווספו – ( לפרק ב'10) ההרחבות סעיףל .10

הכיסוי על פי פרק זה מורחב  לכלול גם   –(  חשמל והשלמה לכל הסיכוניםנזקי  )  חדש  10.21סעיף מס'   10.1
נזקים תוצאתיים הנובעים מסיכוני חשמל ומסיכונים המכוסים על פי השלמה לכל הסיכונים בפוליסת 

בפוליסה זו בטלים בכל הנוגע להרחבה זו. סך כל הפיצוי על פי הרחבה    9.8  –ו    9.6אש מורחב. סייגים מס'  
₪  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח על בסיס "נזק ראשון" והינה מעל סכומי    400,000ה על  זו לא יעל

 ההשתתפות העצמית. 

 

 : ם מיוחדים לפרק ב' תנאי – 11סעיף 

  – 11.16סעיף  -ביטוח חסר .1

 ". 90% –לאחר המילה: "קטן" תוספנה המילים: "ב  1.1



9 

 

 השנתי או משיעור שכר העבודה".  מסכום המחזור 90% –לאחר המילה: "כאמור" תוספנה המילים: "ב  1.2

 

 תנאים כלליים לשני פרקי הפוליסה 

 

המילים הבאות תימחקנה: "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה    –  13.19סעיף    -  זכות הקיזוז .1
 אחרת"  במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:  –  13.5.2 סעיף - ביטול הביטוח .2

 למבטח.  בכתב בהודעה זו פוליסה  לבטל רשאי "המבוטח

 אף המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך בהודעתו, אך לא לפני נקב המבוטח בו המועדמ יחול הביטול
 הביטוח  לבטל  ישנה התחייבות בהם  ביטוח  אישורי על  לחתום  מהמבטח דרש והמבוטח היה    לעיל  האמור

 אישור באותו המצוינת התקופה תום לאחר הפוליסה רק ההתחייבות, תבוטל למקבל  מראש הודעה לאחר רק
 ." ו/או שיעבוד

לאחר המילים: "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף: "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר   –  13.13.5  סעיף  -  תחלוף .3
 בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".  

 בסיפא יתווסף: "בכפוף להוראות הדין".  – 13.6סעיף  - הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון  .4
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 מפרט לביטוח ציוד אלקטרוני

 :הרכוש המבוטח

   ביטוח רכוש – 1 פרק  

 נייח, מחשבים וציוד נלווה, כולל שרתים, ספריית גיבוי,   ציוד

 , מכשיר אל פסק, תוכנות, מכונות צילום, מרכזית טלפון,  מדפסות

 ₪    2,000,000 ..................  ותקשורת טלפון וקווי ציוד, קלטות כונן, נוכחות שעוני

  

  ₪  400,000  ... ................................... שחזור נתונים ותוכנה – 2 פרק 

   ₪ 400,000  ... ...........................................................מורחב  שחזור 

 

  ₪  120,000  הוצאות תפעול נוספות ......................................  – 3 פרק 

 

 .לדף הרשימה:  בהתאם השתתפות עצמית

 

 הרחבות מיוחדות:

 . .................מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה הנ"ל הנה שיורית משלימה לפוליסת האש מס'  

בשבתות,  .1 עבודה  נוספות,  עבודה  דחופים, שעות  משלוחים  עבור  מיוחדות  הוצאות  לכלול  מורחב  זה  ביטוח 
  שניים.הנמוך מה ₪, 20,000מגובה הנזק או  10%בחגים, עבודת לילה וכד', בסכום שלא יעלה על 

פוליסה זו מורחב לכלול גם את עלות ההובלה או העברה של רכוש המבוטח ו/או כל רכוש    פיהשיפוי הניתן על   .2
  10%ל בכפוף לאישור השמאי המטפל בנזק, בסכום שלא יעלה על  וו/או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל הכ

 הנמוך מהשניים. ₪  20,000מגובה הנזק או 

 

 :לביטוח "ציוד אלקטרוני" מהדורת ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאיםתנאי הפוליסה 

 ביטוח הרכוש – 1פרק 

-, יתווספו המילים "ו/או גילוי חדירה לחצרים על " בהגדרה המיוחדת"מוסכם כי להגדרת "פריצה" כמפורט   .1
 די מערכת אזעקה".י

 בנוסח כדלהלן:  יצורף תת סעיף ה' 1לתנאים המיוחדים לפרק  2מוסכם כי לסעיף  .2

סעיף  צוין הדבר במפורש ברשימה אזי בקרות אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח, אזי יחשב "ה. 
ישפה את   ב' לעיל כמבוטל וסכום הביטוח שצוין ברשימה בגין אותו פריט ייחשב כערך מוסכם. המבטח

אלקטרוני כלשהו    וק בציודהמבוטח בסכום המוסכם כאמור, בתנאי כי המבוטח חילף את הפריט שניז
 המשמש למטרה דומה בסכום שלא יפחת מהשיפוי המוסכם העומד לתשלום." 

 ( בטלה ובמקומה יחול המפורט להלן: הוצאות מנעמוסכם כי בהרחבה מיוחדת י' )  .3

"הפוליסה מורחבות לכסות הוצאות סבירות ומידיות שהוצאו למניעת אבדן או נזק מסיכון מבוטח, אף אם  
בדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח גופו, וזאת בתנאי, כי הוצאות אלו היו חיוניות לשמירה על שלמות לא נגרם א

 הרכוש המבוטח." 

 1הרחבות לפרק 

 יתווספו ההרחבות הבאות, כדלקמן: 1לפרק 

 –  הוצאות נוספות הכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח בעקבות מקרה ביטוח" .א

זה מורחב   פרק  פי  על  בעקבותהביטוח  הוצאות הכרחיות מיוחדות שהוציא המבוטח  ביטוח    לכסות  מקרה 
עבור נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים  המכוסה על פי פרק זה עבור עבודה בשעות נוספות, בשבתות ובחגים וכן

 הרכוש הניזוק בהקדם האפשרי. אוויריים דחופים, הנחוצות להחלפתו או תיקונו של

אלמלא   למבוטח  מתגמולי הביטוח המגיעים  20%מוגבלת לסכום השווה ל  אחריות המבטח בגין הרחבה זו  
 , הנמוך מביניהם. ₪ 500,000קיומה של הרחבה זו או 

 ."1המיוחדים לפרק  סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי "ביטוח חסר" מהתנאים
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 - נזק לרכוש סמוך"  .ב

  אחר של המבוטח   , פתאומי ובלתי צפוי שאירע לרכושפיזי  הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק 
בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה,    אף אם אינו נכלל ברשימת הרכוש המבוטח) הנמצא בחצרי המבוטח

 ביטוח שאירע לרכוש המבוטח. בתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה ממקרה

 . ₪ 80,000אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 " .1המיוחדים לפרק  ף לתנאי "ביטוח חסר" מהתנאיםסכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפו

  - הוצאות נוספות בגין התאמת ציוד"  . ג

ממקרה ניזוק  שלא  קיים  ציוד  התאמת  בגין  הוצאות  לכסות  מורחב  זה  פרק  פי  על  לרכוש   הביטוח  ביטוח, 
 המחליף את הרכוש המבוטח שניזוק.

 . ₪ 200,000ל פי הרחבה זו מוגבלת לסך של אחריות המבטח ע

 " .1המיוחדים לפרק  ף לתנאי "ביטוח חסר" מהתנאיםסכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפו

  -  חלקים שיצאו מכלל שימוש"  .ד

ביטוח אך אינם   קי חילוף שלא ניזוקו בעקבות מקרההביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות את עלותם של חל
 אליו. מתאימים לציוד שהחליף את הרכוש המבוטח שניזוק ולא ניתן להתאימם

 . ₪ 200,000אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 " .1המיוחדים לפרק  "ביטוח חסר" מהתנאים סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 

  - הוצאות להתאמת תוכנה"  .ה

של תוכנה שהינם   חב לשפות את המבוטח עבור הוצאות לשם התאמה או החלפההביטוח על פי פרק זה מור
 . 1מוחלט" לתנאים המיוחדים לפרק    "אבדן    5.2הכרחיים עקב החלפת הרכוש שניזוק, בהתאם למצוין בסעיף  

 . ₪ 100,000אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 " .1המיוחדים לפרק  "ביטוח חסר" לתנאים ילתנאסכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף 

 

  -( תנאים כלליים )לכל פרקי הפוליסה

)  1מוסכם כי בסעיף   .1   "לרבות חוק הוראות חוזה הביטוח..."   (, לאחר המיליםתחולת החוקלתנאי הפוליסה 
"לטובת המבוטח   "אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו" מצורפות המילים הבאות:תתווספנה המילים הבאות 

 )ב( לחוק(." 9)למעט הוראות סעיף 

)  2.2סעיף   .2 הפוליסה  מהותילתנאי  בעניין  והוחלפו שינוי  נמחקו  אחרת"  מידע...ובין  או  "וגם  המילים:    :) 
במילים: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות חוזה ביטוח בכלל או לכרותו  

 בתנאים". 

כלל .3 תנאי  כי  )  7י  מוסכם  בטל  הכללים  המבטחלתנאים  סיכון  הקלת  ו/או  למניעת  יחול  אמצעי  ובמקומו   ,)
פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת - "המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון המבוטח על  המפורט להלן:

הביטוח תקופת  ברשימה,   במשך  ו/או  בפוליסה  שפורט  כפי  או  הצדדים,  בין  לכך  שייקבע  זמן  ותוך  בכתב, 
בהתאם  בהתא הביטוח  את  לבטל  המבטח  רשאי  האמורים,  באמצעים  ינקוט  לא  והמבוטח  היה  למקרה.  ם 

 ." 19לאמור בתנאי כללי 

  ח אחריות".ואם זיקת המבוטח היא מכ אלאהמילים: "תוספנה  (:התיישנותלתנאי הפוליסה ) 14סעיף  .4

מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה אחרת"  המילים הבאות תימחקנה: "בין שחובו    -)זכות הקיזוז(    16סעיף   .5
 במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 ( בטל ובמקומו יחול האמור להלן: ביטול הביטוחלתנאי הפוליסה ) .19.2 מוסכם בזאת כי תנאי כללי .6

י שיקול דעתו, ובלבד שהודעה "המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפ
יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. במקרה כזה המבוטח יהיה   15על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות  

 זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח." 

את הסכום    שלם המבטח למבוטחי( המילים: "ביטול הביטוחלתנאי הפוליסה )  19.3מוסכם בזאת כי תנאי   .7
שנותרה עד לתום תקופת הביטוח  שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה

תבוטל ובמקומה יצוין: "יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח עד התקופה   –"  המוסכמת.
 שלאחר ביטול הביטוח )ביטול פרורטה(".  
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 שבר מכני  מפרט לביטוח

 

 : נשוא הביטוח 

   ₪   11,000,000    הרכוש המבוטח .............................................................................. 

 :  בהתאם לדף הרשימה.השתתפות עצמית

 

 : מיוחדותהתנאות 

 : כימוסכם ומוצהר בזאת 

מוסכם כי השיפוי יכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים ובשעות נוספות וכן    –הוצאות מיוחדות   .1
₪ הגבוה מבניהם  )על בסיס נזק ראשון    300,000מהנזק, או    20%משלוח אווירי, עקב מקרה ביטוח על סך של  

 שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר(.

צאות הנחוצות עבור שכרם של רואי חשבון,  מוסכם מראש כי פוליסה זו מכסה את כל ההו  –הכנת תביעה   .2
₪    100,000מומחים ויועצים אחרים המגישים את הנתונים הנדרשים להגשת תביעה על פי פוליסה זו על סך  

 )או סכום גבוה ממנו הנקוב ברשימה(. 

 

 :  תנאי הפוליסה לביטוח "שבר מכני" מהדורת ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאים

   – 1.2סעיף  - ביטוחמקרה 

 מבוטלות ומוחלפות במילה "תאונתי". –המילים "פתאומי ובלתי צפוי"   .1.1

ישראל  .1.2 מדינת  בתחומי  אחר  מקום  בכל  או  יתווסף"   " המבוטח  בחצרי  המצאו  "בעת  המילים:  לאחר 
 והשטחים המוחזקים". 

 : סייגים לחבות המבטח

 המילה "כבלים" מבוטלת.  – 2.6בסייג  .1

אחרי המילים "השפעה אטמוספרית מתמשכת או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית" יתווסף "כל    2.8בסייג   .2
 (".  Normalהנ"ל בשל תהליכים טבעיים )

 אחרי המילים "לפני תחילת הפעלתו" תתווסף המילה "לראשונה".  2.12בסייג  .3

 מבוטל.  – 2.16סייג  .4

 : תנאי הפוליסה

בסוף הסעיף יתווסף: "מוצהר ומוסכם    –  4.1סעיף    –  אמצעים להקלת סיכון, שמירת הרכוש המבוטח והפעלתו .1
 בזה כי התנאים כאמור בסעיף זה אינם מהווים תנאי לתקופת הביטוח". 

   - תשלומי דמי הביטוח וסכומים אחרים .2

ומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים ובשיעורים  נמחקו ובמק  4.7.2  - ו  4.7.1סעיפים   2.1
 שהוסכמו בין המבוטח למבטח". 

 המילים הבאות מבוטלות: "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור".  – 4.7.7ס"ק  2.2

 המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים או" נמחקו. – 4.11.11סעיף   –חובת גילוי ושינוי מהותי  .3

המילים הבאות תימחקנה: "בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה   –  4.18סעיף    -הקיזוז  זכות .4
 אחרת"  במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

לאחר המילים: "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף: "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר    –   4.22.4סעיף    -תחלוף .5
 רותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".בשי

התיישנות   .6 מכוח    –  4.23סעיף    –תקופת  היא  המבוטח  זיקת  אם  "אלא  הסעיף:  בסיפא  המילים  תוספנה 
  אחריות".
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 מפרט לפוליסה לביטוח נאמנות

 

  ₪ 600,000 .......................... ביטוח שנתית .........לאירוע ובמצטבר לתקופת            : גבולות אחריות

  01.01.1997 :  תאריך רטרואקטיבי

 .לדף הרשימהבהתאם  :       השתתפות עצמית

  

 :הרחבות מיוחדות

 מוסכם ומוצהר בזאת כדלקמן:

עובדים ארעיים, עובדים "על חשבונית", ועובדים המסופקים על ידי חברת  בין היתר  "עובד" תורחב ותכלול    הגדרת
כוח אדם או השמת כוח אדם אשר משכורתם משולמת על ידי אחרים ובלבד שתקופת העסקתם ברציפות טרם  

 חודשים.  6קרות מקרה הביטוח אצל המבוטח עולה על 

 

   :בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאים" מהדורת ........ נאמנות  תנאי הפוליסה לביטוח "

 ותקופת גילוי  תקופת דיווח מוארכת 

 המילים "ששה חודשים" המופיעות בכל מקום בפוליסה מוחלפות "בתשעה חודשים". 

 : הגדרות

 בסיפא של ההגדרה המילים הבאות מבוטלות: "במשכורת או בשכר".   – 2סעיף  -בעל תפקיד""

 : הבהרות מיוחדות

מקרה הביטוח ו/או   : "תוך זמן סביר ובהקדם האפשרי מגילוי במקום המילים "מיד עם גילוי" יירשם   –  2סעיף  
 . "יודיע על כך המבוטח בכתב לחברה  –בין אם עשוי הדבר להסתיים בתביעה ובין אם לאו תביעה, 

 : תנאים כלליים 

 בסוף השורה יתווסף המלל: "אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו לטובת המבוטח". – 1סעיף  -תחולת החוק .1

נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י    5.2  -ו  5.1סעיפים    –  תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים .2
 המבוטח במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח". 

ובין אחרת"  במקומן    המילים הבאות תימחקנה:  –  6סעיף    - זכות הקיזוז .3 זו  לפוליסה  "בין אם חובו קשור 
 התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

 המילים "הנהוגים אצלו לתקופה קצרה" בסעיף ב' מוחלפות במילה "היחסיים".  –7סעיף  - ביטול הביטוח .4

וסף: "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר  לאחר המילים: "בעלי מניותיו של המבוטח" התו  –ה    11  סעיף  -תחלוף .5
 בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".

 תימחקנה המילים "בין אם לגבי פוליסה זו ובין אחרת". – 13.2סעיף  -חובת גילוי ושינוי בעניין מהותי .6
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 ובהעברה מפרט לפוליסה לביטוח כספים בכספת 

 

 ₪  50,000  ............. .......................................בכספת ובהעברה  כספים              : המבוטח הרכוש

 כולל מזומנים, שטרות, שיקים, המחאות ושוברי אשראי  

 .לדף הרשימהבהתאם  :השתתפות עצמית

 

 :הרחבות מיוחדות

 50,000,  לרבות המחאות ריקות עד  ומסמכים אחרים  זיוף שיקים, המחאותיצוין במפורש כי הכיסוי חל גם על   .1
₪. 

כדלקמן: "גניבה מתוך חצרי המבוטח בשעות העבודה מכוסה בסך    3מוסכם בזאת כי תתווסף הרחבה    -גניבה   .2
 - .שחזור  בתנאי שהכספים נמצאים בכספת סגורה ונעולה  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח    30,000שלא יעלה על  

   ₪. 50,000ה מורחבת לכלול הוצאות שיחזור מסמכים בעלי ערך כספי עד לסך הפוליס

 כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח של הכספת או העתקו שהושגו שלא כדין.לגניבה מהכספת הכיסוי  .3

)הכוונה   על פי פוליסה זו יחול בכל מקום בו מתבצעת פעילות עסקית של המבוטח או אחרים מטעמו.  הכיסוי .4
   לשלוחות וסניפים(

להפקדה בכספת ועד להחזרתם   םמוסכם בזאת כי כספים כמוגדר של אורחים, מכוסים מרגע הימסר  -כספים   .5
  .₪ למקרה ולתקופת הביטוח 20,000לבעליהם עד לסך 

ת  ביטוח זה מורחב לכלול גם נזק כספי שנגרם למבוטח, כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאו  -המחאות שנגנבו   .6
שנגנבו לאחר פריצה למשרדי המבוטח ו/או לדירות פרטיות של מנהלים ו/או עובדים המחזיקים בהמחאות  
ברשותו של המבוטח, ובתנאי מפורש שהחדירה או היציאה לחצרים בוצעה באלימות ובכוח, ונשארו סימנים 

חות שלא כדין. תוקפו  המעידים על שימוש באלימות ובכוח במקום החדירה או היציאה ולחלופין שימוש במפת
של הכיסוי על פי הרחבה אינו תלוי בכך שהמבוטח ימצה את כל ההליכים למניעת פירעון המחאות כנ"ל שזויפו 
והוצגו לגביה ובלבד שהמבוטח יעביר את כל זכויותיו למבטח. הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל לסכום שלא  

 מסכום הביטוח הכולל.  50%יעלה על 

הא .7 גבולות  אינם    -חריות  הכפלת  הבנקים  בהם  התקופות  בעת  יוכפלו  המבטח  אחריות  גבולות  כי  מוסכם 
ישראל,   ומועדי  שבתות  לרבות  האמור  מכלליות  לגרוע  )מבלי  היום  שעות  כל  במשך  לציבור  פתוחים 

של היום   12:30של היום שקדם לתקופה כאמור ועד לשעה    12:30ושביתת/השבתת הבנק( וזאת החל משעה  
לאחר   לציבור. הראשון  נפתחו הבנקים  גבולות   במקרה  עצמית  השתתפות  התקופה כאמור שבו  של הכפלת 

הייתה הוראה בפוליסה, או ברשימה או על פי דין ניתנת ליותר    .למקרה  ₪  20,000:  זה  בסעיףהאחריות כאמור  
 מפירוש אחד יועדף הפרוש שלטובת המבוטח. 

 

   :........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאיםכספים" מהדורת  תנאי הפוליסה לביטוח "

 : הגדרות

אחרי המילים: "הימצאם של עובדי" יש להוסיף: "ו/או מנהלי" בהתאם להרחבה   –  1.2סעיף    –"  שעות עבודה" .1
3.1  . 

 "., שוברי אשראי המילים: " להגדרה התווספו  – 1.5סעיף  -"כספים" .2

בכרטיסים    –  1.7סעיף    –"  פריצה" .3 שימוש  ו/או  העסק  במפתחות  שימוש  ע"י  חדירה  "וכן  יתווסף:  בסיפא 
 מגנטיים או אלקטרוניים שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו שלא כדין". 

 : סייגים לחבות המבטח

וחובות המבוטח על   כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת   אך מוסכם בזה כי אין בביטול החריגמבוטל,    –  2.11סייג  
 . 1981- פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

 :הרחבות

   – 3.1הרחבה מס'  .1

 לאחר המילים: "ו/או אחראים....העסק המבוטח" יבוא: "ו/או חברת שליחויות מטעמו של המבוטח". .1.1

כוללים כספים בידי עובדים, מנהלים,  , סכומי הביטוח הנקובים בסעיף זה  3.1בהמשך למצוין בהרחבה   .1.2
 מנהלי חשבונות, גובים, קופאים, סוכנים ואחרים מחוץ לחצרי המבוטח ובמעונם.
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 - כדלהלן החדש הרחבההתווספה  -"הרחבות"  לחלק .2

בגין סעיף   3.5" לפי בחירתו, לקבל כל סכום עד למקסימום סכום הביטוח  יוכל המבוטח,  נזק       לאחר קרות 
 כלשהו עבור: 

 פיצוי על נזק ממשי שנגרם לו )מזומן או שווה ערך מזומן(. א. 

 הוצאות ביטול ושיחזור השטרות או אחרים שנפגעו. ב. 

 בכפוף לתנאים הבאים:  

 בכל מקרה יקבל המבוטח פיצוי רק בעד אבדן או הוצאות שיחזור אבדן שהוציא בפועל. א. 

שתי  ב.   או  אחת  בעד  המבטח,  ישלם  לא  מקרה  הביטוח בשום  מסכום  יותר  יחד  הללו  האפשרויות 
 המתייחס לאותו סעיף."

 : תנאי הפוליסה

  -תשלומי דמי הביטוח וסכומים אחרים  .1

  ובשיעורים   במועדים   המבוטח"י  ע   ישולמו  הביטוח"דמי    נרשם  ובמקומם  נמחקו  4.1.2  -ו   4.1.1סעיפים   1.1
 ". למבטח  המבוטח בין שהוסכמו

 בסיפא יתווסף "בכפוף להוראות הדין".  – 4.5סעיף  – הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון  .2

 נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:  - 4.4.2סעיף  – ביטול הביטוח .3

 למבטח.  בכתב בהודעה זו פוליסה  לבטל רשאי "המבוטח

 אף המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך בהודעתו, אך לא לפני נקב המבוטח בו מהמועד יחול הביטול
 הביטוח  לבטל  ישנה התחייבות בהם  ביטוח  אישורי על  לחתום  מהמבטח דרש והמבוטח היה    לעיל  האמור

 אישור באותו המצוינת התקופה תום לאחר הפוליסה רק ההתחייבות, תבוטל למקבל  מראש הודעה לאחר רק
 ." ו/או שיעבוד

המילים הבאות תימחקנה: "בין אם חובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה   –  4.10סעיף    -הקיזוז  זכות .4
 אחרת"  במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

לאחר המילים: "בעלי מניותיו של המבוטח" התווסף: "מנהלי המבוטח, כל אדם אשר   – 4.13.5 סעיף -תחלוף .5
 חברי הנהלה ו/או עובדים בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח".בשירותו של המבוטח ו/או 
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  כלפי צד שלישי אחריותלביטוח מפרט 

 

   ₪ 0,000,0004 ......................... הביטוח .....למקרה ובמצטבר לתקופת   :    גבולות אחריות

 ישראלייםעל פי חוקי מדינת ישראל ובפני בתי משפט  : פרשנות הפוליסה 

 .בהתאם לדף הרשימה :   השתתפות עצמית

 

 :הרחבות מיוחדות

 ומוצהר בזאת כדלקמן:מוסכם 

היעדר רישיון: בניגוד לאמור בכל מקום סייג רלבנטי לשימוש בכלי רכב, הסייג לא יחול לעניין תביעה העלולה   .1
כתוצאה מהיעדר רישיון נהיגה של הנוהג  להיות מוגשת נגד המבוטח בעקבות פגיעה גופנית הנגרמת לצג כלשהו  

עובדת היעדר  ולא יכול היה לדעת את  ידע  ובתנאי שהמבוטח לא  בכלי הרכב בפקודת המבוטח או ברשותו 
 ₪ בגין מקרה ביטוח ולתקופה.  1,000,000הרישיון של הנוהג וזאת עד לגבול אחריות בסך 

סים במסגרת חוק הפלת"ד בגבול אחריות של למען הסר ספק הפוליסה מורחבת לכסות נזקי גוף שאינם מכו  .2
 ₪ למקרה ולתקופה.  4,000,000

 תביעות שיבוב של "קרנית":  .3

הכיסוי לפי הפוליסה מורחב לכלול את חבות המבוטח בגין תביעות שיבוב של תאגיד "קרנית" בעקבות תאונה 
נג ובין אם תחת כל תכנית  בה היה מעורב רכב מנועי השייך למבוטח ו/או השכור על ידו )בין אם בתנאי ליסי

 אחרת( בכפוף לאמור להלן: 

נוהג הרכב הורשה על ידי המבוטח בעבר לנהוג בו אך בעת הנהיגה לא היה בידו רישיון בר תוקף לנהיגה  .3.1
בסוג זה של הרכב, כתוצאה משלילת הרישיון על ידי גורם מוסמך )כולל שלילה מנהלית ושלילה על 

 ידי קצין משטרה(.

לכיסוי לפי התנאה זו היא כי הממונה על הרכב אצל המבוטח לא היה מודע לשלילה זו ולא יכול  תנאי   .3.2
ומועד   הרישיונות  כל  ומעקב אחר תוקף  רישום מסודר  ובתנאי שהמבוטח מנהל  כך,  על  לדעת  היה 

 חידושם. 

 ₪ למקרה ובסה"כ לפוליסה.  1,000,000גבול אחריות המבטח להרחבה זו לא יעלה על  

מת התחייבות למבוטח בהסכם שכירות לבטח את אחריות המשכיר, יתווסף המשכיר לשם המבוטח היכן שקיי .4
 בגין הסכם השכירות בלבד. 

מתמחים  .5 של  האישית  אחריותם  את  לכסות  מורחב  במסגרת   סטאז'רים/הביטוח  מפעילותם  לנבוע  העשויה 
ך הרחבה זו ייחשבו המתמחים ההתמחות הנדרשת על פי תכניות הלימודים בכל תחום ובכל מקום בארץ. לצור

   .ומבלי לגרוע מהיותם צד ג' לכל דבר ועניין כמבוטחים נוספים תחת הפוליסה

  –הרחבה לסמינרים בחו"ל  .6

ו/או קנדה(   )למעט ארה"ב  עד    -סמינרים בחו"ל  לכלול  סמינרים שהמבוטח מקיים בכל   4הפוליסה תורחב 
  למעט . לעניין זה בלבד יחול דין ושיפוט כל העולם  במלוא גבולות האחריות  ארה"ב ו/או קנדה   כוללהעולם  

. במידה ויידרש כסוי לסמינרים נוספים בחו"ל יהא על המבוטח לקבל את אישור המבטחת  ארה"ב ו/או קנדה
 ואילך.   החמישימראש ובכתב לכיסוי הביטוחי לסמינריון 

 ת אישור מראש ובכתב של המבטחת.  כל סמינר יחייב קבל –סמינרים בארה"ב ו/או קנדה 

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מכסה את אחריותם האישית של  מבלי לגרוע מהוראות הפוליסה בעניין זה,   .7
חברי הועד המנהל ו/או חברי חבר הנאמנים ו/או מועצת המליאה ו/או המנהלים ו/או עובדי המבוטח ומרצים 

העשויה לנבוע מפעילותם ו/או כשירותם ככאלה במסגרת עסקי פרילנסרים בגין עבודתם עבור המבוטח בלבד  
המבוטח ו/או עבור המבוטח ו/או לפי הוראותיו בכל מקום בעולם. לצורך הרחבה זו ייחשבו כל האמורים לעיל  
המשרה   נושאי  אחריות  אתת  מכסה  אינה  זו  הרחבה  ספק,  הסר  למען  הפוליסה.  פי  על  נוספים  כמבוטחים 

 סוי בפוליסה לביטוח נושאי משרה. המכוסה או הניתנת לכי

כלי רכב ו/או רכוש אחר המצויים בחניונים ו/או בחצרי המבוטח אשר אינם בבעלות המבוטח הראשי, ייחשבו  .8
 .ולהרחבת האמור בפוליסה זה)רכוש בהשגחה ובפיקוח( מבוטל לעניין  4כרכוש צד שלישי וחריג 

זכותה לתחלוף כלפי מי שהמבוטח התחייב בפניו בכתב  בנוסף לאמור בתנאי הפוליסה, המבטחת מוותרת על   .9
 לפני קרות מקרה הביטוח. סעיף זה לא יחול אם נגרם מקרה הביטוח בכוונת זדון.

,  למען הסר ספק מובהר בזאת כי פגיעה גופנית כלשהיא הנובעת ממעשה או מחדל בקשר לעיסוקו של המבוטח .10
 פי החריג בדבר אחריות מקצועית.על לא תחשב כמוחרגת  ,אך לא בקשר לייעוץ ותכנון
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   :צד שלישי" מהדורת ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאים תנאי הפוליסה לביטוח "

 :פרק סייגים לחבות המבטח

: "עד לגבול אחריות של לאחר המילים "הנמצא בבעלותו ו/או  בשליטתו ו/או בחזקתו" יתווסף–   3.5.1  סעיף .1
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח וכלול בגבול האחריות הכללי של הפוליסה".   1,000,000

₪ למקרה ולתקופת הביטוח וכלול    1,000,000לגבול אחריות של  מבוטל עד    –)רכוש שעליו פועלים(    3.5.2סעיף   .2
 בגבול האחריות הכללי של הפוליסה". 

אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח מבוטל.  –רשלנות רבתי  – 3.12סעיף  .3
 . 1981-על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

 : פרק הרחבות

 לאחר המילה "ע"י" התווסף "המבוטח ו/או".    – 4.1סעיף  .1

 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח להלן:   –פגיעה אישית  – 4.8סעיף  .2

 )להבדיל מפגיעה גופנית ותוצאותיה(  Personal Injuryלכסות חבות בגין פגיעה אישית    תפוליסה מורחב"ה
מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל   תוך כדי פעילותו של המבוטח;  הנגרמת לצד שלישי כלשהו

וכן חבות בשל הפרה בתום    , לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא,(כולל פגיעה בפרטיותחדירה לתחום הפרט )
אל לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח    לב של חובת סודיות

 לא מתקיימים יחסי עובד מעביד

 :הטרדה מיניתיחול כיסוי בשל אולם לא 

עקבות התלונה לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו ב .א
 אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או 

שיפוטית   .ב או בהחלטה  דין  בפסק  או  בפשרה  נגדו הסתיימה  לאותו אדם אשר תביעה אזרחית שהוגשה 
 סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או 

התאם לחוק למניעת הטרדה מינית  בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט ב . ג
 .  1998 –התשנ"ח 

 למקרה ובמצטבר אלא אם צוין אחרת ברשימה". ₪  500,000עפ"י הרחבה זו לא תעלה על המבטח  אחריות

 לאחר המילים "הפועל מטעמו" התווסף "ו/או עבורו ו/או בשירותו".   – 4.10סעיף  .3

  –יוחלף בנוסח הבא   – 4.11סעיף  .4

לסייגים לחבות המבטח, מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את    3.3.1יף  "בניגוד לאמור בסע
וכן חבות המבוטח הנובעת מתשורות   ו/או מטעמו,  ע"י המבוטח  חבות הנובעת ממזון ומשקאות, המוגשים 

 ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו  ולצדדים שלישיים". 

    – 4.13סעיף  .5

"בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדיו, אחרי המילים   •
 מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי". 

 אחרי המילים "דירקטוריון המבוטח" התווספו המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם של כל הנ"ל".  •

בסיפא יתווספו המילים: "יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם    –כלי נשק    –  4.15סעיף   .6
  למחזיק בנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידע על כך

 ". המבוטח בודק מידי שנה שלמחזיק בנשק יש רישיון בתוקף. 

   – הגנה בהליכים פליליים ומנהליים 4.16סעיף  .7

סוג המתבצעים על ידי חקירה מכל    הליכיתורחב ההגדרה ותכלול "  –פליליים"    הליכים"  המונח  הגדרת •
 ". רשות מוסמכת

גבול אחריות המבטח   • ו  200,000במקום    -תת  למקרה  יבוא     400,000  -₪  לסה"כ המקרים בתקופה   ₪
 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. 800,000

 : פרק תנאי הפוליסה 

הפוליס .1 "תנאי  או    –ה"  לפרק  "מיד"  המילים  מופיעות  בו  זה  בפרק  מקום  "בכל  הבאה:  ההוראה  תתווסף 
 "מיידית", הן תוחלפנה במילים "בהקדם האפשרי". 
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ובשיעורים    5.1.2  -ו  5.1.1סעיפים   .2 במועדים  המבוטח  ע"י  ישולמו  הביטוח  "דמי  נרשם  ובמקומם  נמחקו 
 שהוסכמו בין המבוטח למבטח". 

 נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:   –5.4.2 סעיף -ביטול הביטוח .3

 למבטח.  בכתב בהודעה זו פוליסה  לבטל רשאי "המבוטח

 אף המבטח. על י"ע ההודעה קבלת תאריך בהודעתו, אך לא לפני נקב המבוטח בו מהמועד יחול הביטול
 הביטוח  לבטל  ישנה התחייבות בהם  ביטוח  אישורי על  לחתום  מהמבטח דרש והמבוטח היה    לעיל  האמור

 אישור באותו המצוינת התקופה תום לאחר הפוליסה רק ההתחייבות, תבוטל למקבל  מראש הודעה לאחר רק
 ." ו/או שיעבוד

לפוליסה   –  5.10סעיף    -זכות הקיזוז .4 ובין אם  זו  לפוליסה  שחובו מתייחס  "בין  המילים הבאות תימחקנה: 
 אחרת"  במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי" הוחלפו במילים "ייעשה כמיטב   –  5.11.3סעיף   .5
המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות    יכולתו  לפעול בתיאום עם

 בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדי".

 – כמפורט להלן  5.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .6

שיוודא הדבר למנהל האחראי על . כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כ5.17"
 ענייני הביטוח של המבוטח הראשי". 
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 מפרט לביטוח חבות מעבידים

 
  ₪ 20,000,000  ............... ......לעובד, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח  .... :גבולות אחריות

 
 עבודה שנתי  שכר

  ₪ 33,000,000  .................................................  המבוטח עובדי כלל עבור  : משוער
של   עבודה  בשכר  חשבונית  כנגד  עובדים  הנ"ל.   2,900,000כולל  העבודה  שכר  מתוך   ₪ 

 
 

 .: בהתאם לדף הרשימההשתתפות עצמית
 

 :הרחבות מיוחדות

 ומוצהר בזאת כדלקמן:מוסכם 

שם המבוטח הורחב לכלול את המשכיר היה ויחשב למעסיק של מי מעובדי המבוטח והפוליסה כוללת ויתור   .1
 ובלבד שהוויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון. ו/או מי מטעמו על תחלוף כלפי המשכיר 

והעדר שיתוף,  .2 לביטוחיו של כל מי שהמבוטח התחייב כלפיו בכתב לראשוניות  וקודם  הנו ראשוני  הביטוח 
 ובלבד שנחתם טרם מקרה הביטוח והמבטחת מוותרת על זכותה לשיתוף בביטוחים אלה. 

 הביטוח הנו ראשוני וקודם לביטוחי המשכיר והמבטחת מוותרת על זכותה לשיתוף בביטוחי המשכיר.  .3

של המבוטח, מנהלי המבוטח, בעלי    וחת מוותרת על זכותה לתחלוף נגד עובדי המבוטח, כל אדם בשירותהמבט .4
מניותיו של המבוטח, וכן כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו או לוותר על זכות התביעה ממנו, 

 הביטוח בכוונת זדון. או שלמבוטח זיקה אליו, לפני קרות מקרה הביטוח. סעיף זה לא יחול אם נגרם מקרה

הפוליסה מורחבת לכסות את כל עובדי המובטח, בין קבועים ובין זמניים, מקריים וארעיים המועסקים ע"י  .5
המבוטח בכל העבודות הקשורות בעסקו של המבוטח בחצרי המבוטח ובכל שטח מדינת ישראל ו/או השטחים  

 המוחזקים.  

בתנאי ששכרם   המועסקים אצלו   כלפי עובדי חברות כ"אוליסה זו מכסה את חבותו החוקית של המבוטח  פ .6
 נכלל בשכר העבודה של פוליסה זו, אלא אם קיים ביטוח אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו.

 . הפוליסה מורחבת לכסות אחריות המבוטח בגין עובדים המועסקים באמצעות חשבונית )לרבות פרילנסרים( .7

 

   :דים" מהדורת ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאיםאחריות מעבי תנאי הפוליסה לביטוח "

  מוצהר ומוסכם כי הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו המועסקים במסגרת עיסוקו של המבוטח 
 כמפורט ברשימה לרבות כל עיסוק אחר הקשור ו/או הנובע מהפעילות הנ"ל. 

   –  הגדרות .1

 להגדרת "חוק" יתווסף "ו/או על פי דיני מדינת ישראל".  2.5סעיף 

אך מוסכם בזה כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות מבוטל,    –  3.11סעיף     –סייגים לפוליסה   .2
 . 1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"א המבטחת וחובות המבוטח על פי

 –  הרחבות .3

 להרחבות:  4.3 סעיף .3.1

 לאחר המילים "נמצא בשירותו" יתווסף "ו/או באחריותו".  .3.1.1

 לאחר המילים "הפסקת עבודה" יתווסף "מכל סוג שהוא".  .3.1.2

  ".זכויותיו עוד הוא פועל במסגרת חובותיו", יתווסף ויירשם: " כל" המילים לאחר .3.1.3

בהמשך לסעיף יתווסף ויירשם: "לרבות שימוש בחדרי כושר ו/או מתקני ספורט, פעילות במסגרת   .3.1.4
קבוצות ספורט, טיולים, השתלמויות, נופש וכדו', בין אם אורגנו על ידי המבוטח ובין אם על ידי 
נלווית לעבודה ובין אם לאו, ובין אם )לרבות ועדי עובדים(, בין אם הינן בגדר פעילות   אחרים 
פעילויות אלה הינן בגדר חובה ובין אם בגדר השתתפות התנדבותית או מרצונות של העובד וכולל  
השתתפות בהשתלמויות ו/או בהכשרה מקצועית כלשהי, בין שמתקיימים בחצרי המבוטח ובין 

 מחוצה להם, בין בשעות העבודה ובין מחוץ לשעות העבודה.  
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  אם  תושפע  לא לשיפוי  המבוטח של זכותו,  זאת עם"יחד  לים  בסיפא יתווספו המי –כלי נשק  –  4.5סעיף  .3.2
 ידע   לא  והמבוטח  נשק  לנשיאת  תוקף  בר  רישיון   האירוע  בזמן  היה  לא  המבוטח  באישור  בנשק  למחזיק

 המבוטח בודק פעם בשנה שלמחזיק בנשק יש רישיון בתוקף  ".כך על

למען הסר ספק, מובהר כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל בהמשך הסעיף יתווסף:  
מהחזקת  הנובעת  חבות  בגין  תפקידו,  במסגרת  נשק  לשאת  המורשה  ידי המבוטח,  על  המועסק  אדם 

 , בכפוף לקיומו של רישיון בר תוקף לנשיאת הנשק".  הנשק כאמור בעת שימוש תוך כדי ועקב העבודה

 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח להלן:   -שית פגיעה אי – 4.10סעיף  .3.3

מורחב"ה אישית    תפוליסה  פגיעה  בגין  חבות  גופנית   Personal Injuryלכסות  מפגיעה  )להבדיל 
מבלי לגרוע מכלליות האמור,    תוך כדי פעילותו של המבוטח;  הנגרמת לצד שלישי כלשהו  ותוצאותיה(

וכן   , לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא,(כולל פגיעה בפרטיותלרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט )
אל לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי   חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות 

 מעבידאדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד  

 :הטרדה מיניתיחול כיסוי בשל אולם לא 

a.   לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות
 התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או 

b.  בהחלטה או  דין  בפסק  או  בפשרה  נגדו הסתיימה  שהוגשה  אזרחית  תביעה  אשר  אדם  לאותו 
 סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או שיפוטית 

c.  בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה
 .  1998 –מינית התשנ"ח 

 למקרה ובמצטבר אלא אם צוין אחרת ברשימה". ₪    500,000עפ"י הרחבה זו לא תעלה על  המבטח    אחריות

 - :הגנה בהליכים פליליים ומנהליים  להרחבות 4.11 סעיף .3.4

חקירה מכל סוג המתבצעים   הליכיתורחב ההגדרה ותכלול "   –פליליים"   הליכים"   המונח  הגדרת .3.4.1
 עם תאונת עבודה". בקשרעל ידי רשות מוסמכת 

ו  200,000במקום   .3.4.2 יבוא    400,000  -₪ למקרה  ₪ למקרה    ₪800,000 לסה"כ המקרים בתקופה 
 ביטוח. ולתקופת

 – הפוליסה תנאי .4

 נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא:   –5.4.2 סעיף -ביטול הביטוח .4.1

 למבטח.  בכתב בהודעה זו פוליסה  לבטל רשאי "המבוטח

 המבטח. על י "ע ההודעה  קבלת תאריך בהודעתו, אך לא לפני נקב המבוטח בו מהמועד  יחול  הביטול
 לבטל  ישנה התחייבות בהם  ביטוח  אישורי על  לחתום מהמבטח דרש  והמבוטח היה    לעיל  האמור אף

תבוטל למקבל מראש הודעה לאחר  רק הביטוח רק ההתחייבות,   התקופה תום  לאחר הפוליסה 
 אישור ו/או שיעבוד."  באותו המצוינת

 בסיפא יתווסף "בכפוף להוראות הדין".  – 5.5סעיף  - הפרת חובת הגילוי ו/או החמרה בסיכון  .4.2

המילים הבאות תימחקנה: "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אם לפוליסה    –  5.10סעיף    -זכות הקיזוז .4.3
 אחרת"  במקומן התווסף: "בגין פוליסה זו, למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו". 

יכולתו.."  הסעיףא  סיפ  תימחק  -    5.11.3  סעיף-  בתביעות  טיפול .4.4 כמיטב  ייעשה  ובמקומה  )"המבטח   ,
לנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך    יעשה כמיטב יכולתו    המבטחיירשם: "

 , במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו". המסחרייםהתחשבות בקשריו 

מופיעות המילים "מיד" או    תתווסף ההוראה הבאה: "בכל מקום בפרק זה   –לפרק "תנאי הפוליסה"   .4.5
 "מיידית", הן תוחלפנה במילים "בהקדם האפשרי". 
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 אחריות מקצועיתביטוח פוליסת למפרט 

 
    ₪ 000,0008, .....................            למקרה ביטוח ולתקופת ביטוח שנתית  :גבולות אחריות

 
   וקנדה כל העולם כולל ארה"ב  : גבולות טריטוריאליים

 
 דיני ישראל בבתי משפט בישראל בלבד  : דין ושיפוט

 
  1.1.2001 : תאריך רטרואקטיבי

 1.4.2017לגבי פעילות בארה"ב וקנדה:    
  

 בהתאם לדף הרשימה :השתתפות עצמית
 

 :הרחבות מיוחדות

 :מוסכם ומוצהר בזאת כדלקמן 

הפוליסה מורחבת לכלול פעילות נוספת: סמינרים, השתלמויות  מבלי לגרוע מהגדרת העיסוק באמור לעיל,   .1
הוראה פרונטלית והדרכה/אימון   –וקורסי הסמכה הניתנים לגופים שונים, באתרים שונים, הדרכה ואימון  

הפעילות: אומנויות   ישראל, תחומי  לגבולות מדינת  של אזרחים במדינות מחוץ  ענפי ספורט  מעשי  לחימה, 
משלימה כולל    ורפואה  רפואי)לא  ופרא  רפואית  מקצועית  מסמכי   (אחריות  פי  על  המותרת  פעילות  וכל 

 ההתאגדות של המבוטחים.  

 פעילות זו בלבד הינה בכל העולם כולל ארה"ב וקנדה. 

ב .2 מפעילותם  לנבוע  העשויה  מתמחים/סטאז'רים  של  האישית  אחריותם  את  לכסות  מורחב  מסגרת הביטוח 
ההתמחות הנדרשת על פי תכניות הלימודים בכל תחום ובכל מקום בארץ. לצורך הרחבה זו ייחשבו המתמחים 

 כמבוטחים נוספים תחת הפוליסה ומבלי לגרוע מהיותם צד ג' לכל דבר ועניין.  

צד שליש .3 כלפי  בביטוח אחריות  הנוסח  )לפי  פלילית  הוצאות משפטיות בתביעה  לכלול  י, הפוליסה מורחבת 
 (.ובגבול אחריות כמפורט בפוליסה זו

הפוליסה מכסה את אחריות המבוטחים בכל הקשור לשירותים שמבצעים עבורם נותני שירותים העובדים על   .4
בסיס חשבונית, לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של נותני שירותים הנ"ל, אך למעט אחריותם הישירה של נותני 

 השירותים. 

האישית של בעלי המניות, חברי מועצת המנהלים, דירקטורים, המנהלים עובדי    ביטוח זה מכסה את אחריותם .5
בגין עבודתם אצל המבוטח בלבד, העשויה   וחברי סגלו/או מרצים  המבוטח ונותני שירותים על בסיס חשבונית  

לנבוע מפעילותם ו/או כשירותם ככאלה במסגרת עסקי המבוטח ו/או עבור המבוטח ו/או לפי הוראותיו בכל  
פי הפוליסה. למעט חבות   על  נוספים  לעיל כמבוטחים  יחשבו כל האמורים  זו  לצורך הרחבה  מקום בעולם. 

 ורים ונושאי משרה.תחת ביטוח דירקטאו ניתנת לכיסוי המכוסה 

 הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת. .6

 חודשים.  12הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתקופת גילוי מוארכת למשך תקופה של  .7

 במלוא גבולות האחריות.  שמצה, הוצאת דיבה או הוצאת שם רע,הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי בגין ה  .8

 : ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאיםאחריות מקצועית" מהדורת  תנאי הפוליסה לביטוח "

 מבוטל במלוא גבול האחריות.  –פרעות, שביתה או השבתה  – 5.1.3חריג  .1

 .מבוטל בזאת במלוא גבול האחריות –נזק שנגרם מחוץ לגבולות ישראל  – 5.1.5חריג  .2

 מבוטל במלוא גבול האחריות. –הוצאת דיבה  – 5.1.13חריג  .3

 מבוטל במלוא גבול האחריות. –אי יושר של עובדים  – 5.1.14חריג  .4

 מבוטל במלוא גבול האחריות.– אבדן מסמכים  – 5.1.15חריג  .5

מבוטל    –קנין רוחני לרבות אך לא מוגבל לזכויות יוצרים או זכויות פטנטים או סימני מסחר    –  5.1.22חריג   .6
 .₪ למקרה ולתקופת הביטוח 1,000,000בזאת עד לסך 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  1,000,000מבוטל בזאת עד לסך   -בתום לב הפרת סודיות  – 5.1.27חריג  .7
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   – מפרט לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות –רשימה  

 הצהרתית -שיקום מבנים 

  :המבוטח

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  
)מכון וינגייט( )להלן "המבוטח הראשי"( ו/או חברות בנות ו/או כל מי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב  

 לבטחו לפני קרות מקרה הביטוח.  

 : מבוטחים נוספים

הע מזמין  ו/או  ישראל  ו מדינת  הפרויקט  מפקח  ו/או  מנהלי  ו/או  משנה  וקבלני  קבלנים  ו/או  או  /בודה 
או  /ו ציוד  אדריכלים ו/או מהנדסים ו/או יועצים ו/או מתכננים ו/או מודדים ו/או מתקיני או /ו ספקים

משכירי ציוד המבצעים את העבודות ו/או כל אדם או גוף העוסקים בהקמת ו/או ביצוע העבודות ו/או  
ל ו/או כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח הראשי מורשה לבטחו או שהתחייב לבטחו טרם  בפיקוח, בניהו

 קרות מקרה הביטוח. 

לגבי אדריכלים, מתכננים, מהנדסים, מודדים, חברות שמירה וחברות כח אדם שאינם עובדיו השכירים  
 למעט אחריותם המקצועית.    - הראשי של המבוטח

 

 :דוארכתובת ראשית וכתובת למשלוח 

 נתניה.  1מכון וינגייט 

 

 חודשים.    18 :מקסימום תקופת ביצוע לעבודה

 

 חודשים.  24: תקופת תחזוקה מורחבת

  

   יום. 30 :תקופת הרצה

מודגש כי תקופת ההרצה לציוד ולמערכות חדשים, המהווים חלק מהפרויקט ושנכללו בסכום הביטוח,  
 לאחר הרכבתו למטרות שלהן נועדו. נות או הציודמתחילה בעת הפעלת המכו

 

 תיאור העבודות המבוטחות: 

ו/או    בניין הנהלהו/או    נורמן במבנה    , עבודות לשיקום המבנים במכון מכל סוג ותיאור, בין היתר אך לא רק
הסטודנט  ב למאמניםו/או  בית  ספר  בבניין    בבית  הו/או  ומעונות  ד'  של    'מעונות  אחר  מבנה  בכל  ו/או 

 ו/או כל העבודות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין בעבודות המפורטות לעיל.המבוטח  

 

 :  תנאים מיוחדים

 עבודה בשלבים לא תחשב להפסקת עבודה לצורך הפוליסה .   •

למען הסר ספק מובהר כי הנ"ל מתייחס להפסקה בעבודות מכל סיבה שהיא ולא לביטול עבודות   •
 אחר.   הפרויקט ע"י המזמין ו/או כל גורם רלוונטי

 יועבר דיווח מדי רבעון.    –הצהרות  •

מבנה    המבנים המפורטים להלן:  5של    ₪  000750,4,בשלב זה יבוטחו עבודות בשווי של    –הצהרות   •
נורמן ו/או בניין הנהלה ו/או בבית הסטודנט ו/או בבית ספר למאמנים ו/או בבניין מעונות ד' ומעונות  

 , ובהמשך ידווח עד שבוע טרם תחילת ביצוע כל עבודה נוספת.  ה'

 למען הסר ספק יובהר כי סכומי הביטוח וגבולות האחריות יחולו על כל עבודה בנפרד.  •
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 ביטוח הרכוש –א'  פרק –האחריות  הביטוח וגבולות סכומי

 הביטוח סכומי

 ₪   15,000,000שווי עבודות צפוי לכל המבנים :   – 1 סעיף

    ₪ 4,750,000לעבודה:   מקסימום

 

 "  למקרה/ולתקופה  על בסיס "נזק ראשון –הרחבות לכיסוי 

 סכום תיאור

 ₪   2,000,000 הוצאות לפינוי הריסות  

 ₪   2,000,000 רכוש עליו מתבצעת העבודה  

 ₪   2,000,000 רכוש סמוך  

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

2,000,000   ₪ 

 ₪   2,000,000 הוצאות על פי דרישת רשויות 

 ₪  500,000 הוצאות הכנת תביעה

 ₪ להעברה  2,000,000 באחסנהרכוש בהעברה ו/או 

 ₪   2,000,000 מבני עזר ותכולתם ו/או משרדים ותכולתם 

₪   ₪50,000 )מקסימום    1,000,000 תבניות, פיגומים, מתקנים, ציוד קל, כלי עובדה 
 לפריט )ציוד קל, כלי עבודה( 

 ₪   2,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

 ₪   2,000,000 הוצאות להחשת נזק

 ₪   2,000,000 הוצאות לתיקונים זמניים בכפוף לאישור שמאי  

 ₪   1,000,000 הוצאות לשחזור תכניות וכו' 

נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים למקרה ולתקופת 
   LEG 3ביטוח לפי נוסח 

2,000,000   ₪ 

 לוא גבול האחריות מ נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים 

 כלול  הוצאות מנע 

 כלול  פריצה/גניבה 

 כלול  רעידת אדמה 

 כלול  נזקי טבע

 כלול  פרעות ושביתות 

 

 כמפורט בדף הרשימה.    :השתתפות עצמית

 

 חבות כלפי צד שלישי -פרק ב' 

 למקרה ולתקופה.   ₪  20,000,000 גבול אחריות : 

נכללות בכיסוי עפ"י פרק ב' ל"ביט" למקרה/ולתקופה  )בהתאם, המילים "אם צוין הדבר    ההרחבות הר"מ
 מבוטלות(   –ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת" 
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 סכום תיאור

 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 

 ₪    4,000,000 רעידות והחלשת משען    

 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  כיסוי לנזקי גוף הנובע משימוש בצמ"ה 

 ₪   4,000,000 נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים    

 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים 

 ₪   2,500,000 כיסוי לנזקי רכוש צד שלישי עקב פגיעת כלי רכב

 ₪   1,000,000 ג' -לפרקים ב' ו     בהליכים פליליים הגנה 

 

 כמפורט בדף הרשימה.   :השתתפות עצמית

 

 חבות מעבידים  -פרק ג' 

 

 ₪ למקרה ולתקופה.   20,000,000    :גבול אחריות

 כמפורט בדף הרשימה.      :השתתפות עצמית

 

 בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי שני פרקים/סעיפים תחול השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מבניהם.  

 

 : תנאים מיוחדים לכל פרקי הפוליסה

מוצהר ומוסכם כי כל ההרחבות על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר וכי סכומי ההרחבות חלים על   .1
 כל עבודה בנפרד. 

 תגמולי הביטוח הנובעים מנזק לעבודות ישולמו אך ורק למבוטח הראשי ו/או למי שיורה עליו בכתב.  .2

סכו  מוצהר .3 לכסות  מורחב  זו,  פוליסה  לפי  א'  פרק  כי  בזאת  עד  ומסוכם  נוספים  העבודות   10%מים  משווי 
או  /ום ו/או שדרוג  המבוטחות והסכומים שהתווספו בתוספות, שמקורם בשינויים לרבות אך לא מוגבל, שינויי

תוספות פיזיים בעבודות ו/או שמקורם בעלויות בלתי צפויות בערך העבודות ו/או בשינויים בערך העבודות 
 י הפרויקט ואשר בגינם נגבתה פרמיה נוספת. ונכללו בשוו הביטוחשאירעו תוך תקופת 

הפוליסה כוללת וויתור על זכות התחלוף כלפי במבוטחים ו/או מי מטעמם ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או  .4
שהמבוטח  מי  כלפי  ו/או  מטעמם  הפועלים  וכל  מנהליהם  ו/או  עובדיהם  ו/או  ו/או המפקח  הפרויקט  מנהל 

 ביטוח. ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם נזק בזדון.התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה ה

מעשה או מחדל של אחד מיחידי המבוטח ו/או מטעמו בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה, לא   .5
יגרע מזכויות המבוטח הראשי ו/או מזמין העבודה והמבטח מוותר בזה על כל טענה של בטלות הפוליסה ו/או  

תו על פיה בגלל אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה ו/או על פי דין, כלפי המבוטחים הקטנת היקף חבו
 שלא הפרו תנאי הפוליסה.  

 מובהר ומוסכם כי אין בדף הרשימה המופק ע"י המבטח כדי לגרוע מתנאי הפוליסה ומהיקף הכיסוי הביטוחי.  .6

טובת המבוטח ולא לגרוע מהם. בכל מקרה והשינויים במפרט זה באים לשפר את תנאי הפוליסה ל  ההרחבות .7
 של סתירה בין הוראות הפוליסה לבין מפרט זה יגבר הנוסח לטובת המבוטח. 

   למען הסר ספק, חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .8

 : תנאי הפוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" מהדורת ........ בכפוף לשינויים ולהרחבות הבאים

   1 חלק

 : הרכוש ביטוח - 'א פרק

 :'א  לפרק - המבטח לחבות סייגים
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 כפי שיוסכם עם המבוטח.  -תנאי שמירה – "(פריצה או/ו גניבה)"  2.6 סעיף

 :'א לפרק - הרחבות

  וציוד  מתקנים,  חומרים  וכן: "המילים  נוספות"  מהפרויקט  חלק  המהווה  רכוש: "המילים  אחרי  3.4  בסעיף .א
. הפרויקט  ביצוע  לצורך  ומשמשים   בשליטתו  או  הראשי   המבוטח  בבעלות  הינם  אשר(  רכב  וכלי  ה"צמ  למעט)

  של   היצור  במקומות  גם  במפורש  חל  לחצרים  מחוץ  לרכוש   הכיסוי  כי  במפורש  מודגש,  ספק  הסר  למען
  .הפרויקט לביצוע המשמשים והחומרים האלמנטים

 ". ₪ 50,000יבוא  ₪ 40,000 במקום -3.5 בסעיף .ב

 3.6.2 סעיף מכוסה אירוע עקב המבוטח העבודות באתר זרים וחומרים סחף פינוי: "כולל  יתווסף 3.6.1 לסעיף . ג
 : כדלקמן ישונה

לא      נזק  או  אבדן  כינון  לשם  יועצים  מהנדסים,  אדריכלים  של  והשגחה  פיקוח,  מדידה,  תכנון  בגין"הוצאות  
 ".חסר ביטוח לסעיף כפוף שאינו ראשון נזק בסיס על נערךהכיסוי -מאושר 

 : כדלקמן ההרחבות יתווספו .ד

 פיהמכוסים על    נזקים  לרבות,  הפרויקט  עבודות  ביצוע  המשך  לשם  הדרושים  זמניים  לתיקונים  הוצאות 3.8
 בכפוף לאישור שמאי  . ברשימה כמצוין זו  הרחבה לעניין האחריות גבול.  לקוי מתכנון ישיר נזק הרחבת

 הוצאות מנע לפי נוסח הפוליסה  3.9

  או  אבדו   אשר   לפרויקט  הקשורים  אחרים  ומסמכים  עבודה  יומני,  טוטיםשר,  תכניות  לשחזור  הוצאות 3.10
 . ברשימה כמצוין זו  הרחבה לעניין האחריות גבול.  הביטוח מקרה בעקבות ניזוקו

 שניזוקו   פרויקט  של  חלקים  לאותם  ניזוקו  שלא  הפרויקט  של   רכוש  חלקי  התאמת  בגין  שיידרשו  הוצאות 3.11
 . ברשימה כמצוין זו הרחבה לעניין האחריות גבול. שניזוק הרכוש במקום הוחלפו ואשר

  תשומות   מס  לקזז  רשאי  המבוטח  כאשר  מוסף  ערך  מס  כוללים  אינם  והשיפוי  הביטוח  סכומי  כי  מוסכם 3.12
  מ"המע  את  לקזז  רשאי   אינו  והמבוטח  היה  הכיסוי  במסגרת  נכללים  בגינו  והשיפוי  מ"המע  אולם(,  מ"מע)
 בעלי   את   לפצות  חייב  שהמבוטח  בתנאי   וזאת,  למבוטח  שייך  שאינו  רכוש  על  חל  הביטוח  בו  במקרה  או/ו

רק אם סכום הביטוח כולל מע"מ והמבוטח שילם את הפרמיה   .מוסף  ערך  מס  הכולל   בסכום  הרכוש
   בהתאם 

 העבודה   באתר   הנזקים  כל  את  ככולל  אחד  ביטוח  מקרה  ייחשב,  טבע  נזק  י"ע   שנגרם  ביטוח  מקרה  לעניין 3.13
 . לראשונה אירועו ממועד רצופות שעות 72 במשך אחת משותפת המסיב הנובעים

  ההרצה   תקופת  כי  מודגש.  אחרת  במפורש  ברשימה  צוין  אם  אלא,  יום  60  על  תעמוד  והרצה  מבחן  תקופת 3.14
  הפעלת   בעת  מתחילה,  הביטוח  בסכום  ושנכללו  מהפרויקט  חלק  המהווים,  חדשים  ולמערכות  לציוד

 וכלולה בתקופת הביטוח  נועדו שלהן למטרות הרכבתוו/או  הקמתו לאחר הציוד או המכונות

.  לקויים  חומרים /עבודה /מתכנון  ישיר  לנזק  כיסוי  לכלול  מורחבת  הפוליסה,  2.2בניגוד לאמור בחריג   3.15
 זו   הרחבה  פי  על  המבטח  אחריות.  מהפוליסה  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  LEG  3  לתנאי  כפוף  זה  כיסוי

  - חסר   ביטוח  לסעיף  כפוף  שאינו  ראשון  נזק  בסיס  על  זה  סכום.  בדף הרשימה  הנקוב  בסכום  מוגבלת
 . ולתקופה למקרה

 בתחילת   אם ,  הפרויקט  כשווי  שהוצהרו  אלו  על  נוספים  לסכומים  כיסוי  גם  לכלול  מורחבת  הפוליסה 3.16
 שאירעו   המטבעות  בשערי  או/ו  הבניה  בתשומות  בשינויים  שמקורם,  מכן  לאחר  ואם  הביטוח  תקופת
והמבוטח מתחייב לשלם את  . שהוצהרו סכומים עבר למ 10% של  לסך עד וזאת  הביטוח  תקופת במהלך

 הפרמיה הנוספת 

 'א לפרק - מיוחדים תנאים

  הפרויקט   עבודות  ביצוע  המשך  לשם  הדרושים  זמניים  לתיקונים  הוצאות  יכלול  השיפוי  כי  מוסכם  -  4.4  סעיף .א
   '.א  שבפרק הביטוח לסכומי מעבר  גם וזאת(, לקוי מתכנון ישיר נזק הרחבת פי על נזקים לרבות)

 . הראשי למבוטח יועברו הסופיים השמאי מדוחות העתקים יהיה לפי נוסח הפוליסה –( מקדמה) 4.7 בסעיף .ב

  המילים   וכן".  ראשי  מבוטח"-ב  תוחלף(    מופיעה היא  בו  מקום  בכל" )מבוטח"  המילה  –(  קיזוז  זכות)  4.9  בסעיף . ג
 הגיע  טרם  אם  למעט,  זו  פוליסה  בגין"  במילים  יוחלפו"  אחרת  לפוליסה  אם  ובין  זו   לפוליסה  מתייחס  שחובו  בין"

 ". תשלומו מועד

 

 : שלישי צד כלפי אחריות ביטוח –' ב פרק

 :'ב לפרק חריגים
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 יישאר לפי נוסח הפוליסה   :הבא לנוסח ישונה 6.1 סעיף .א

" 

 : הבא לנוסח ישונה 6.2.1 סעיף .ב

,  בפרויקט   ם/עבודתו  ועקב  כדי  תוך  המבוטח  מעובדי  יותר  או  לאחד  הנגרם  גופני   נזק  בגין  המבוטח  חבות"  
יתווסף: "לשם הסרת ספק מובהר כי חריג זה חל   6.2.2 בסעיף. שבפוליסה' ג פרק תחת לכיסוי ניתנת ואשר

 ".רק על אותו יחיד מבוטח

 ':ב לפרק הרחבות

 ".  נוספים ביטוח לדמי, יבוטלו המילים "ובתמורה שנרשם מקום בכל .א

 מגבול   20%  על  תעלה  לא  זו  הרחבה  בגין  המבטח  אחריות: "  המילים   לאחר  – )כיסוי רעידות(     7.3  בהרחבה .ב
 ". הרשימה בדף אחרת נרשם אם אלא" יתווסף: "מהשניים הנמוך -  ₪ 4,000,000  או הפוליסה של האחריות

תשונה כדלקמן: "הכיסוי עפ"י פוליסה זו חל גם על חבותו של    -נשק(  –  כלי  לאחזקת)כיסוי     7.6  הרחבה . ג
חבותו    המבוטח בגין אחזקת כלי נשק ע"י כל אדם המועסק על ידו בשעות העבודה וגם לאחר שעות העבודה.

בגין אירוע תוך כדי או עקב העבודה, בתנאי שהינו בעל   האישית של אותו אדם המחזיק בנשק תחול רק 
 ." נשק כלי לנשיאת ישיוןר

 : הבאות ההרחבות יתווספו .ד

" 

  בקשר   המאורגנים   חברתיים  אירועים  בגין  המבוטח  של  אחריותו  בגין  כיסוי  לכלול  מורחבזה    פרק .1
 טקסים )הנחת אבן פינה וכיו"ב(.  לרבות המבוטחים לפרויקטים

 ידי   על  שלישי   לצד  שייגרם  נזק  כל  עם  בקשר  המבוטח  של  החוקית  חבותו  את  לכסות  מורחב  זה  פרק .2
 . המיידית ובסביבתו באתר וסוככים  גגונים, גדרות, שלטים

הראשי כלפי צד ג' בקשר עם עבודות קבלני   המבוטח  של  החוקית  חבותו  את  לכסות  מורחב  זה  פרק .3
 מרים חמושים(. ומשנה ועובדיהם וכן בקשר עם שומרים )כולל ש

 כצד   יחשב  הראשי  המבוטח  של  השכר  ברשימת  מופיע  לא  הביטוח  מקרה  קרות  בעת  אשר  אדם  כל .4
 .ביניהם מעביד עובד יחסי ואין במידה זה פרק לפי הראשי המבוטח כלפי שלישי

משנה ועובדיהם שאין המבוטח הראשי חייב בתשלום ביטוח לאומי בגינם, עובדים , קבלני  קבלנים .5
ייחשבו   -מזדמנים, מקריים, מתנדבים, משתלמים, מומחים זרים, סבלים, חברי מועצת המנהלים   

 כצד שלישי כלפי המבוטח הראשי במידה ויקבע כי אינם עובדי המבוטח הראשי. 

ג'    זה  פרק .6 , הדירקטוריון  חברי  של  האישית  חבותם  את   לכסות  מורחב(  חבות מעבידים  – )וכן פרק 
תוך כדי ועקב   על ידםושל כל אדם המועסק    יםהמניות של המבוטח  ובעלינושאי משרה, מנהלים  

 עיסוקו עבורו. 

  סטנדרטית  פוליסה  פי  על  לביטוח  הניתנת  או  המבוטחת  חבות  על  חל  אינו  זה  בסעיף  האמור   כי  מוסכם
 .משרה נושאי חבות לביטוח

 פועל   או  הראשי  המבוטח"י  ע  המועסק  גוףאו  /ו  אדם  כל  של  האישית  חבותו  את  לכסות  מורחב  זה  פרק .7
  לנזק  גרם  אשר   אדם   לטובת   למעט  זה   פרק"י  עפ  המכוסה   ביטוח  מקרה  בגין  מטעמו או  /ו  בשמו

 .במתכוון

גוף   אחריותו השילוחית  אתמכסה    הפוליסה  .8 ו/או  ו/או מחדליו של אדם  בגין מעשיו  של המבוטח 
הרחבה זו חלה גם   . המבוטחות  העבודותהמייצג ו/או הפועל מטעמו ו/או עבורו ו/או בשמו בקשר עם  

 על פרק ג'. 

 :'ב לפרק מיוחדים תנאים

 ."המסחריים ובקשריו המבוטח של בזכויותיובסיפא יתווסף "ותוך התחשבות  -  8.1.3 סעיף .א

 המילים "מיד עם קבלתם" יוחלפו במילים "תוך זמן סביר מקבלתם". – 8.4 סעיף .ב

"    המילים"מבוטח ראשי",    -המילה "מבוטח" )בכל מקום בו היא מופיעה ( תוחלף ב   –)זכות קיזוז(    8.6  סעיף . ג
 טרם   אם  למעט,  זו   פוליסה   בגין"  במילים  הוחלפו "  אחרת  לפוליסה  אם  ובין  זו  לפוליסה   מתייחס  חובו  אם  בין

 ". תשלומו  מועד הגיע
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 מעבידים  חבות - 'ג פרק

 : 'ג לפרק הגדרות

 ישראלי "חוק" יתווסף : "ו/או על פי כל דין  להגדרת - 9.5 סעיף

 : ' ג לפרק המבטח לחבות סייגים

 : 'ג לפרק"הרחבות" 

 אחרי המילים "עובדי המבוטח" יתווסף : "בעלי המניות ו/או חברי מועצת המנהלים".  – 11.4 בסעיף .א

מבוטלת. לאחר המילה: "עובדיו" יתווסף: "ו/או מי    –הסיפא המתחילה במילים " בתנאי.."    –  11.5  בסעיף .ב
 בנשק  למחזיק  אם  תושפע  לא  לשיפוי  המבוטח  של   זכותו,  זאת  עם  יחד: "  המילים  התווספו  לסיפאמטעמו".  

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

   – 11.6 סעיף . ג

"מוצהר  ייקרא  11.7  סעיף .ד  שהינם   עובדים  כלפי   המבוטח  של  החוקית  חבותו  את  מכסה  זה  פרק  כי  בזה: 
 החל   הדין  פי  על  גם,  המוחזקים  בשטחים  המועסקים  הפלסטינאית  האוטונומיהאו  /ו  המוחזקים  מהשטחים

   ."ובאוטונומיה המוחזקים בשטחים

התחייב בכתב    שהמבוטח: "פרק זה מורחב לכסות את חבותו של כל אדם ו/או גוף משפטי  ייקרא  11.9  סעיף .ה
לפני קרות מקרה הביטוח להכלילו כמבוטח נוסף בפוליסת חבות מעבידים הנערכת כל ידי המבוטח, וזאת גם 
נושאים   הם  כי  ייקבע  או  המבוטח  עובדי  של  כמעביד  ייחשבו  האמורים  המשפטי  הגוף  ו/או  האדם  כאשר 

ייב בכתב טרם קרות מקרה הביטוח  באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו. היה והמבוטח התח
כי ביטוח זה יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו מבלי שתופעל זכות המבטח ל "ביטוח כפל", אזי תחול התחייבות  

 זו גם על המבטח".  

 : ההרחבות הבאות יתווספו .ו

" 

 כלפי  ביטוח  מקרה  בגין  המבוטח  של  חבותו   את   לכסות   מורחב   זה  פרק   כי,  בזאת  ומוסכם  מוצהר .11.10
 וכלפי ,  שוליות,  מתלמדים  חניכים,  כלל  תמורה  ללאאו  /ו  כספית  תמורה  ללא  מועסקים  מתנדבים
 עפ"י פרק ב' של פוליסה זו.   מכוסה  אינה  כלפיהם  שהחבות  בתנאי,  זרה  נתינות  בעלי   ויועצים  מומחים

ו/או   פרק .11.11 ומועד  חג  ובימי  בשבתות  עבודה  ו/או  נוער  בני  העסקת  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  זה 
ולחוק עבודת נשים   1951  –קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  -להגבלות הנובעות מאי

 והתקנות על פי חוקים אלו ו/או הסכמי עבודה קיבוציים ו/או הסכמי עבודה אחרים. 1954-תשי"ד 

זה מורחב לכלול כיסוי בגין אחריותו של המבוטח בגין משרדי מכירות בסביבות האתר, אירועים    פרק .11.12
  אבן )הנחת    טקסים,  מכירות  קידום  אירועי  לרבותחברתיים המאורגנים בקשר לפרויקט המבוטח  

 . "עבודה כתאונת יוכר הביטוח שמקרה ובתנאי"ב( וכיו פינה

 לפרק ג':  יםמיוחד תנאים

"המבטח יעשה כמיטב יכולתו לנהל   יירשם"  נזק   לו...  כמיטב  ייעשה"המבטח    במקום  בסיפא  – 12.1.3  סעיף .א
ובשמירת הסודיות   במוניטין שלו  ותוך התחשבות בקשריו,  של המבוטח,  זכויותיו  ייפגעו  כך שלא  תביעה 

 המתחייבת מעסקו. טרם סילוק תביעה המבטח ייוועץ במבוטח ויקבל הסכמתו". 

 : פליליים בהליכים הגנה - 13 הרחבה

 פליליים כוללים גם חקירות הנערכות ע"י רשויות שונות.  הליכים .א

 ₪ למקרה וסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.  1,000,000האחריות יוגדל לכדי  גבול .ב

 

 2 חלק

 כלליים )לכל פרקי הפוליסה(":  סייגים"

 ". יום 120" ייכתב" יום  90" במקום-  14.3 סעיף .א

אין באמור בכדי לגרוע מחובת הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבטח  יבוטל.    -רשלנות רבתי  14.7  סעיף .ב
 על פי הפוליסה ו/או על פי כל דין.

 

 3 חלק
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 (": הפוליסה פרקי)לכל  כלליים"תנאים 

 )ביקורת נציגי המבטח( אחרי המילים :"בכל עת סבירה" יתווסף "ובתיאום מראש".  15.2 בסעיף .א

"לרבות  -  15.3.3  סעיף .ב מהמילים  החל    להשפיע   כדי  בה"ויש    התווסף   ובמקומה,  מבוטלת"  שאלההסיפא 
 ." שבו בתנאים לכרותו או בכלל הביטוח חוזה את  לכרות האם סביר מבטח על ממש של השפעה

 המילים "לאחד ממנהלי המבוטח או" נמחקו. – 15.3.4 סעיף . ג

)תשלום דמי הביטוח( יוחלף בנוסח הבא: "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח הראשי בהתאם     15.4.1  סעיף .ד
 להסדר התשלומים עליו הוסכם עם המבטח". 

 :יתווסף( הביטוח )ביטול  15.7 בסעיף .ה

  כלשהי   בפרמיה  יחוייב  לא,  כזה  במקרה,  למבטח  הודעה  תוך  זו  פוליסה  לבטל  רשאי  יהיה  הראשי"המבוטח   .ו
 העבודות  שלווי  בהתאם  הפרמיה  חיוב  יבוצע,  כבר  החלו  אשר   עבודות  לגבי  ואילו  החלו  שטרם  עבודות  בגין

 ". הביטול למועד עד בפועל שבוצעו

  ולי לתגמ  זכותו": "ועל  למבוטח   כך  על  להודיעלאחר "   יתווסף(  הביטוח  מקרה  אירוע  על)הודעה    15.8.1  לסעיף .ז
" ואולם איחור בתום לב במסירת הודעה למבטח לא יפגע בזכויות המבוטח הראשי    להוסיף  ובסיפא"  ביטוח

 על פי פוליסה זו".  

 : הבא בנוסח יוחלף( שיבוב זכויות)ויתור  15.11.4 סעיף .ח

מוותר על זכויות שיבוב )תחלוף( למעט כלפי מי שגרם למקרה הביטוח בכוונת זדון, כנגד מזמיני    המבטח"
 העבודה וכנגד כל אחד מיחידי המבוטח וכן כנגד: 

 .הראשי למבוטח וקשורות שלובות חברות .1

 משפחותיהם  בני  כלפי  וכן  דירקטוריון  חבריובעלי מניותיו,    משרה  נושאי,  מנהליו,  המבוטח  עובדי .2
 "ל. הנ כל של

 . רשות כבראו /ו בשכירות הראשי המבוטח ידי על המוחזק רכוש של בעלים .3

 אחריותם   בגין  למעט   הפרויקט  בעבודות  הקשורים,  ומפקחים  מהנדסים,  ומתכננים  יועצים .4
 .  המבוטחים של שכירים שאינם ומהנדסים , מפקחיםמתכננים, יועציםשל  המקצועית

 הגופים המממנים .5

  כלפיהם   התחייב  או  פיצוי  מהם  לתבוע  זכותו  על  בכתב   ויתר  הראשי  המבוטח  אשר  גוף  או  אדם  כל .6
 ."שמירה חברות למעט הביטוח מקרה  קרות בטרם, המבטח של שיבוב על לוותר

 : הבאים  הסעיפים יתווספו .ט

" 

 הותנה   אם  אלא,  1981  -"אהתשמ  הביטוח  חוזה  חוק  חל,  והוראותיה  לתנאיה   בכפוף,    זו  פוליסה  על .15.15
 .חוזה הארכת ולעניין ביטוח תת לעניין למעט המבוטח לטובת זו בפוליסה אחרת

 שיוצאו  הסופיים  הדוחות  העתקי.  בנזקים  לטיפול  מומחיםאו  /ו  שמאים  חשבונו  על  ימנה  המבטח  .15.16
. הראשי  מהמבוטח  דרישה  קבלת  לאחר,  הראשי  המבוטח  לידי  יועברו  והמומחים  השמאים  ידי  על

 ותוך  הראשי   המבוטח  של  זכויותיו  יפגעו  שלא  כך  התביעה  לנהל  שביכולתו  ככל  יעשה  המבטח
 . מעיסוקו המתחייבת הסודיות ובשמירת שלו במוניטין, המסחריים בקשריו התחשבות

רישוי ו/או היעדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לא תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את    היעדר .9
  המבוטח הראשי ו/או את מזמין העבודה בגין מקרה הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב מקרה הביטוח. "

 אלא אם העדר הרישוי ו/או היעדר היתר הינם הסיבה הקרובה לנזק.
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   – מפרט לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות –רשימה  

 הצהרתית 

 המבוטח: 

וינגייט    מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס
)מכון וינגייט( )להלן "המבוטח הראשי"( ו/או חברות בנות ו/או כל מי שהמבוטח הראשי התחייב בכתב  

 לבטחו לפני קרות מקרה הביטוח.  

 מבוטחים נוספים: 

ו  הפרויקט  מפקח  ו/או  מנהלי  ו/או  משנה  וקבלני  קבלנים  ו/או  העבודה  מזמין  ו/או  ישראל  או  /מדינת 
או  /ו ציוד  או מהנדסים ו/או יועצים ו/או מתכננים ו/או מודדים ו/או מתקיניאדריכלים ו/ או /ו ספקים

משכירי ציוד המבצעים את העבודות ו/או כל אדם או גוף העוסקים בהקמת ו/או ביצוע העבודות ו/או  
בפיקוח, בניהול ו/או כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח הראשי מורשה לבטחו או שהתחייב לבטחו טרם  

 ביטוח. קרות מקרה ה

לגבי אדריכלים, מתכננים, מהנדסים, מודדים, חברות שמירה וחברות כח אדם שאינם עובדיו השכירים  
 למעט אחריותם המקצועית.    -של המבוטח הראשי 

 

 נתניה.  1מכון וינגייט   :כתובת ראשית וכתובת למשלוח דואר

 

 חודשים.    18  :מקסימום תקופת ביצוע לעבודה

 

 חודשים.   24  : מורחבתתקופת תחזוקה 

  

 ₪   3,500,000   שווי עבודות משוער: 

 

    ₪ 3,500,000   : מקסימום לעבודה

 

 .יום 30    :תקופת הרצה

מודגש כי תקופת ההרצה לציוד ולמערכות חדשים, המהווים חלק מהפרויקט ושנכללו בסכום הביטוח,  
 הרכבתו למטרות שלהן נועדו.מתחילה בעת הפעלת המכונות או הציוד לאחר 

 

  :תיאור העבודות המבוטחות

המבוטח, ,  הריסהעבודות   של  אחר  מבנה  בכל  ו/או  המכון  של  במבנים  קלות,  והסבה  סוג    שיפוץ  מכל 
ותיאור, לרבות אך לא רק עבודות צבע ו/או טיח פנים ו/או עבודות חשמל ו/או החלפת חלונות ו/או דלתות  

רים ו/או תיקונים כלליים ו/או עבודות פיתוח ותשתיות לרבות אך לא רק  ו/או החלפת אסלות ו/או כיו
מתקני תברואה ו/או טיח ו/או ריצוף ו/או חיפוי ו/או צבע ו/או גידור    עבודות עפר ו/או יציקות בטון ו/או 

ו/או שבילים תיעול  ו/או  ביוב  ו/או  מים  קווי  רחבות  ו/או  כבישים  כל העבודות הקשורות    סלילת  ו/או 
   רין ו/או בעקיפין בעבודות המפורטות לעיל.במיש

 

 :  תנאים מיוחדים

 עבודה בשלבים לא תחשב להפסקת עבודה לצורך הפוליסה .   •

ולא לביטול עבודות   • למען הסר ספק מובהר כי הנ"ל מתייחס להפסקה בעבודות מכל סיבה שהיא 
 הפרויקט ע"י המזמין ו/או כל גורם רלוונטי אחר.  

 יועבר דיווח מדי רבעון.    –הצהרות  •
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  . בנפרד עבודה   כל על  יחולו האחריות וגבולות הביטוח סכומי כי יובהר  ספק הסר  למען •

 

 ביטוח הרכוש –פרק א' –סכומי הביטוח וגבולות האחריות 

 

   "למקרה/ולתקופה  על בסיס "נזק ראשון –הרחבות לכיסוי 

 סכום תיאור

 ₪   1,000,000 הוצאות לפינוי הריסות  

 ₪   1,000,000 רכוש עליו מתבצעת העבודה  

 ₪   1,000,000 רכוש סמוך  

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

1,000,000   ₪ 

 ₪   1,000,000 הוצאות על פי דרישת רשויות 

 ₪  500,000 הוצאות הכנת תביעה

 ₪ להעברה  500,000 רכוש בהעברה ו/או באחסנה

 ₪  500,000 מבני עזר ותכולתם ו/או משרדים ותכולתם 

₪ לפריט   ₪50,000 )מקסימום    1,000,000 תבניות, פיגומים, מתקנים, ציוד קל, כלי עובדה 
 )ציוד קל, כלי עבודה(  

 ₪   1,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

 ₪   1,000,000 הוצאות להחשת נזק

 ₪   1,000,000 הוצאות לתיקונים זמניים בכפוף לאישור שמאי  

 ₪   1,000,000 הוצאות לשחזור תכניות וכו' 

למקרה   לקויים  לקויה/חומרים  לקוי/עבודה  מתכנון  ישיר  נזק 
  LEG 3ולתקופת ביטוח לפי נוסח 

1,000,000   ₪ 

 ות מלוא גבול האחרי נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים 

 כלול  הוצאות מנע 

 כלול  פריצה/גניבה 

 כלול  רעידת אדמה 

 כלול  נזקי טבע

 כלול  פרעות ושביתות 

 

 כמפורט בדף הרשימה.    השתתפות עצמית:

 

 חבות כלפי צד שלישי -פרק ב' 

 למקרה ולתקופה.   ₪  4,000,000 גבול אחריות : 

)בהתאם, המילים "אם צוין הדבר    למקרה/ולתקופה    נכללות בכיסוי עפ"י פרק ב' ל"ביט"  ההרחבות הר"מ
 מבוטלות(   –ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת" 

 סכום תיאור

 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 

 ₪    1,000,000 רעידות והחלשת משען    
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 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  כיסוי לנזקי גוף הנובע משימוש בצמ"ה 

 ₪   1,000,000 נזק עקיף מפגיעה במתקנים תת קרקעיים    

 מלוא גבול האחריות לפרק ב'  נזק ישיר מפגיעה במתקנים תת קרקעיים 

 ₪   2,500,000 כיסוי לנזקי רכוש צד שלישי עקב פגיעת כלי רכב

   ₪  1,000,000 ג' -לפרקים ב' ו     בהליכים פליליים הגנה 

 

 כמפורט בדף הרשימה.   :השתתפות עצמית

 

 חבות מעבידים  -פרק ג' 

 ₪ למקרה ולתקופה.   20,000,000   :גבול אחריות

 כמפורט בדף הרשימה.    :  השתתפות עצמית

 בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי שני פרקים/סעיפים תחול השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מבניהם.  

 

 : ונוסח הפוליסה תנאים מיוחדים לכל פרקי הפוליסה

 . בהתאם למצוין בפוליסת עבודות קבלניות שיקום מבנים לעיל


