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 מודעת פרסום המכרז  - מסמך א' 

 
 המכללה האקדמית צפת )ע"ר(

  מכרז לעריכת ביטוחי המכללה

 

ביטוחי   .1 לעריכת  הצעות  להציע  פניה  על  בזאת  מכריזה  "המכללה"(  )להלן:  צפת  האקדמית  המכללה 

  12)סה"כ    31/12/2023ומסתיימת ביום    01/01/2023לתקופה המתחילה בתאריך    2023המכללה לשנת  

 חודשים(. 

 רשאים להגיש הצעות: .2

 חברות ביטוח הרשומות בישראל. .2.1

 סוכני ביטוח מורשים שעמדו בתנאי הסף המופיעים במסמכי המכרז.  .2.2

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין "הצעה לביטוחי המכללה" ויוכנסו   .3

 .13:00שעה   11/2022/30 ' ג יאוחר מיום לא,  המכללה הנהלתלתיבת המכרזים במשרדי 

סוכן ביטוח, עליו לצרף להצעה אישור מאת חברת הביטוח שבשמה מוגשת ההצעה כי הוא   היה המציע  .4

 מורשה לייצגה וכי חברת הביטוח מסכימה לתנאים המוצעים.

או מטעם מבטח    , הצעת המשתתף למכרז זה תוגש מטעם סוכן ביטוח אחד בלבד בשם מבטח אחד בלבד .5

 אחד בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד בלבד )למעט בביטוח אחריות מקצועית רפואית(.

 על המציע לצרף להצעה את כל הנדרש במסמכי המכרז, לרבות המסמכים הבאים:  .6

 אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(. .6.1

 או צילום רישיון מבטח מורשה. תוקף ו/-צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר .6.2

הביטוח   .6.3 בענף  המציע  הביטוח  סוכן  של  השנתיים  הביטוח  דמי  היקף  על  חשבון  רואה  אישור 

 האלמנטרי. 

המכרז הינו מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף. המכללה רשאית לנהל משא ומתן עם כל מציע לשינוי   .7

 ו/או שיפור תנאי הצעתו. 

 הפרמיה, לדמי ההשתתפות העצמית ולפרטי ההנחה המוצעת.  כל הצעה תכלול התייחסות לשיעורי .8

למכללה תהיה אופציה לחדש את הביטוחים מידי שנה, לשנה נוספת עד שלוש    .הביטוחים יערכו לשנה .9

 שנים בסה"כ.

 

 שלומי בן נון 

 מנכ"ל  ויו"ר  ועדת  המכרזים

 )ע"ר( המכללה האקדמית צפת
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 הוראות למשתתפים  -מסמך ב' 

 

  ביטוח   שירותי  למתן  ממבטחים  הצעות  בזאת  מזמינה (  "המכללה":  להלן)   צפת  מיתאקדה   המכללה

  בהתאם ,  ל"הנ   השירותים  ביצוע  לצורך  שתידרש  פעולה  וכל,  ב"כיו  הנלווית  ומטלה   פעולה  וכל,  למכללה

  המכרז   במסמכי  והמפורטים  המצוינים  לתנאים  ובהתאם  המכללה  מטעם  המנהל  שיורה  וכפי  בהסכם  לנדרש

 (. "העבודות" או"  השירותים": להלן)

המכללה  ל   ניתן  המכרז  מסמכי   את מאתר  "מכרזים",    www.zefat.ac.ilהוריד  ל"אודות",  להיכנס  יש   ,

במכללה האקדמית  הרכש    במשרד,  ו/או לקבלם ללא תשלום"(  אתר המכללה"מכרזים פתוחים" )להלן: " 

 , צפת. 11ברחוב ירושלים  םהממוק צפת

 מסמכים  בין וסתירה המכרז מסמכי .1

 מסמכי המכרז הינם:

 .מודעת פרסום המכרז – מסמך א' .א

 הוראות למשתתפים.  –מסמך ב'  .ב

 הצעת המשתתף, ונספחיה:    -  'גמסמך  .ג

 מידע ארגוני.  –נספח א'  (1

 הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  –' בנספח  (2

 מפרט הביטוחים וטבלת הצעות המחיר.  –נספח ג'  (3

יונפקו על ידי הזוכה עפ"י   .ד מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מפוליסות הביטוח אשר 

 תנאי המכרז. 

ב'  -במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז יגבר האמור בהוראות מסמכים א' .ה

 על האמור בפוליסות. 

שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  המכללה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר   .ו

לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ובדק את כל הפרטים  

והנתונים, לרבות הפיזיים, הדרושים לו לצורך חישוב דמי הביטוח, והוא מתחייב לספק את  

 פי תנאי ההסכם אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.- השירותים על

 טענה של תיאור מטעה ו/או לא מדויק ו/או טענה לגבי ביטוח חסר לא תתקבל. כל 

  

www.zefat.ac.il
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 הגדרות .2

 במכרז זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:

 במכרז  סף תנאי .3

רשאים להשתתף במכרז מבטחים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים  

 להוכחת עמידתם בתנאים אלו: הדרושים 

 שנים לפחות.  7המשתתף הינו מבטח מורשה כדין או סוכן ביטוח רשום ומורשה כדין, מזה   .א

, בכל ענפי הביטוח  לעסקיםשנים לפחות במתן שירותי ביטוח    5המשתתף הינו בעל ניסיון של   .ב

 "(.ניסיוןבעל )להלן: " האקדמית צפת  המכללההכלולים במכרז, בסדר גודל שלא יפחת מ

 ' לעיל ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: בלעניין פסקה  .ג

 -ק ב אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזי  , המשתתף הינו תאגיד (1

 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו   30%

  30%  -אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב  , המשתתף הינו יחיד (2

 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון, לרבות  (3

 לעיל. (2) -( ו1)ניסיון מכוח האמור בס"ק 

המשתתף מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   .ד

 . 1967-חובות מס(, התשל"ו

 ל ספרי חשבונות כחוק. המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנה .ה

אי   .ו כגון,  בעבירה שנושאה פיסקאלי,  בעבירה שיש עמה קלון או  ו/או חקירה  העדר הרשעה 

העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת  

התשמ"א השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  המעוניין  1981-ההתיישנות,  היה   ;

 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהלי הבכירים.   -תף במכרז תאגיד להשת

 ו' לעיל. -'אעל כל משתתף לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק  .ז

מטעמ  - "המנהל" מי  או  ידוגזבר המכללה  על  שימונה  או    ו,  כולו  זה,  לעניין מכרז  במפורש 
 חלקו. 

המוסמכים, סוכן מורשה מטעמו, ולרבות כל גורם מטעם   והמבטח, נציגיו ומורשי  - "החברה"
 המבטח שהוסמך על ידו לעניין מכרז זה או חלק ממנו; 

במסגרת הסכם זה, בין אם    למכללה אשר יינתנו על ידי החברה    ,שירותי הביטוח -"שירותים"
"( ובין  הפוליסותלמכרז זה )להלן: "  מסמכים ג'הינם שירותים על פי המפורט ב

יטוחים אחרים או נוספים, או כל שירות נלווה למתן שירותי הביטוח  אם הינם ב 
 כנ"ל. 

 "מבטח/ 
 ; 1981-כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א סוכן ביטוח" 
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 ההתקשרות  עיקרי .4

 : כדלקמן הינם במכרז הזוכה עם ההתקשרות  עיקרי

ועל פי    מכללהעל פי דרישות ה  וחבויות   פוליסות ביטוח רכוש  למכללההמשתתף הזוכה יספק   .א

את   המהווים  השונים  במפרטים  הכלולים  והנכסים  ג'ההיקפים  ובכפוף    מסמך  זה,  למכרז 

 להוראות מכרז זה, כמפורט להלן.  

  הפוליסות   כל  י" עפ"  המבוטחת"  תהיה'  וכד   שלובים  גופים,  המוסדות,  הנכסים  ביטוחי  לעניין .ב

 .משנה ועדות  לרבות  שונות  ועדות חברי, עובדיה,  מנהליה, המכללה האקדמית צפת

  יותר   או  25%  –  ב  שליטה  או  אחריות  למכללה  שבו  משפטית  ישות  או  גוף  כל  -"   שלובים   גופים"

  ישות   או  גוף  אותו  של  השנתי  מהתקציב  10%  –  מ   למעלה  מממנת   המכללה ש  או  בפעילותו  או   בו

  וכן   כספית  בהשתתפות  או  בבעלות  אם  בין  המכללה  חברה  בהן  שונות  עמותות;  משפטית

  ושיורית   שילוחית   אחריות  בגין  כיסוי   ההגדרה  תכלול   כ"כ .  המכללה  עבור  מתנדבים   בפעילות

  בגין   שילוחית  אחריות  למכללה   כי  ויקבע  היה ,  למכללה  שירותים  הנותנים  גופים  בגין

 .פעולותיהם

  זמני   כיסוי  כתב  הזוכה   ינפיק,  במכרז  זכייתו   על   הזוכה  למשתתף  ההודעה   מסירת  עם  מיד .ג

 .  למכללה

 למשתתף   ההודעה  מסירת  מיום  ימים  60  בתוך  יונפקו  זה  מכרז  הוראות  פי  על  הביטוח  פוליסות .ד

 .  במכרז זכייתו על  הזוכה

  סוכן   הזוכה  ימנה,  מטעמו  ביטוח  סוכן  י"ע   זה  במכרז  מיוצג  שאינו ,  מבטח  הינו  והזוכה  היה .ה

   - 7  -מ  יאוחר  לא   לעיל  3  בסעיף  כנדרש,  יםיבמוסדות אקדמ   בטיפול   ניסיון  בעל  מטעמו   ביטוח

 .  במכרז הזכייה הודעת קבלת  מיום ימים

  לצרכי   בהתאם  המכללה  במשרדי  ויתייצב,  המכללה  בביטוחי  שוטף  באופן  יטפל  הביטוח  סוכן .ו

 . המכללה

 התמורה תשלום אופן .5

 : כדלקמן המכללה י" ע יבוצעו  הביטוחים  בגין הפרמיות  תשלומי

מחודש   תשולם  ביטוח  פוליסת  כל  בגין  הפרמיה ורצופים  שוים  חודשיים  תשלומים    בשישה 

 . שנה בכל, אשראי ודמי הצמדה תוספת ללא , 2023ינואר 

 ההתקשרות תקופת .6

 01/01/2023-31/12/2023 בתקופההפוליסות יהיו בתוקף  .א

או    המכללה .ב כולן  הפוליסות  של  תוקפן  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא 

חודשים כל אחת או כל חלק מהן, כפי שיקבע על ידי    12חלקן, בשלוש תקופות נוספות בנות  

 המנהל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 
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ני  ימים לפ 30להאריך את תקופת הפוליסה/ות, תודיע על כך לחברה לפחות    המכללההחליטה   .ג

 מועד סיום הסכם זה, והצדדים יחתמו על הסכם הארכה. 

הוארכה תקופת הפוליסה/ות על ידי המכללה, יחולו הוראות מכרז זה ללא שינויים, למעט   .ד

  65%שינויים המיטיבים עם המכללה, ולמעט אם יחס התביעות )ללא הוצאות מבטח( עלה על 

 אחרונה. מסה"כ הפרמיות ששולמו ע"י המכללה למשך שנת הביטוח ה

 רמת ביצוע וסודיות .7

לפניות   .א המענה  ואת  הביטוח  שירותי  את  ליתן  מתחייב  הזוכה  ביעילות    המכללההמשתתף 

ולכל צד שלישי אשר    המכללה מרבית, במהירות ראויה וביחס נאות למנהל, לכל פונה מטעם  

 נשוא הסכם זה.   המכללהפונה למשתתף הזוכה בכל הקשור עם ביטוחי 

מתחייב הזוכה  וידע    ,המשתתף  ניסיון  ובעלי  מיומנים  יהיו  בביטוח  המטפלים  העובדים  כי 

 בביצוע השירותים, כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לעיל. 

ובת סודיות לגבי כל מידע אשר על המשתתף הזוכה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו תחול ח .ב

יגיע לידיעתם בקשר עם ביצועו של ההסכם, בין אם הגיע אגב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה  

משפטית, קבלת פרטים לשם תשלום פיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו מאת  

 או מכל גורם אחר.   המכללה

מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא  המשתתף הזוכה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ימנע 

 ככל שנדרש לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

 כפיפות ודיווח  .8

המשתתף הזוכה יהא כפוף לעניין שירותי הביטוח נשוא מכרז זה למנהל. המשתתף הזוכה או   .א

מי מטעמו ידווח למנהל על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים. כמו כן יספק המשתתף הזוכה  

 מטעמו תשובות והסברים בנוגע למתן השירותים, כפי שיידרש על ידי המנהל. או מי 

המשתתף הזוכה או מי מטעמו מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי   .ב

 שיועסק על ידו במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה. 

 הפסקת ההתקשרות  .9

שנתגלה    המכללה  .א פגם  או  הפרה  מחמת  שלא  גם  לה,  שתראה  סיבה  מכל  עת,  בכל  רשאית 

יום    30בפוליסות, להביא התקשרות זו לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן למשתתף הזוכה  

 מראש, ובכפוף לקבוע בסעיף הביטול המופיע בפוליסה הספציפית. 

כי   .ב א   המכללהמובהר בזאת, למען הסר ספק,  כל  לא תהא חבה בשום  בפיצוי, שיפוי או  ופן 

לתשלום   פרט  כאמור,  גמר  לידי  ההתקשרות  הבאת  עקב  הזוכה,  למשתתף  אחר  תשלום 

הפרמיות להם התחייבה על פי פוליסות הביטוח. חישוב הפרמיות להם יהא המשתתף הזוכה  

- זכאי, על פי הקבוע בסעיף זה, יעשה באופן יחסי לתקופת הביטוח אשר התקיימה בפועל )פרו

 רטה(.

מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו   .ג

להפסיק את ההתקשרות, לבטל את הפוליסות    המכללהשל המשתתף הזוכה, רשאית תהא  
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לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר, לרבות המחאת ההסכם לאותו גורם  

 הבאים:  או לא לבצעם כלל, וזאת במקרים

מונה למבטח ו/או לסוכן הביטוח כונס נכסים מכח כל דין, ו/או המשתתף הזוכה   (1

 הוכרז כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק או מונה נאמן בהקפאת הליכים.

נגד המבטח ו/או סוכן הביטוח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום,   (2

 או הורשע בעבירה שיש עמה קלון. 

סוכן הביטוח ו/או מי מטעמם נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד,  המבטח ו/או   (3

 או בכל מעשה מרמה. 

כי המבטח ו/או סוכן הביטוח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המכרז    למכללההוכח   (4

 מסיבה כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת. 

 

בבחינת  ההתקשרות  ביטול  כעילות  לעיל  המנויים  המקרים  אין  כי  בזאת  שמובהר    אלא 

לבטל את הפוליסות מכח כל    המכללהרשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות  

כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם   ,עילה שבדין. עוד מובהר

מכח כל דין או הסכם, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות    המכללהזכאית  

 יסודיות של ההסכם. 

  המכללה הפוליסות ע"י המשתתף הזוכה לא יהיה תוקף, אלא בשל ניסיון הונאה של  לביטול   .ד

בשינויים המחויבים    )ב(9סעיף  או מחמת אי תשלום הפרמיה. לעניין סעיף זה, תחול הוראת  

 ולפי העניין. 

 איסור המחאה  .10

את זכויותיו ו/או חובותיו מכח הסכם זה, כולן או    המשתתף הזוכה אינו רשאי להמחות (1

זכות או חובה  כל  או למסור לאחר  וכן אין הוא רשאי להעביר  חלק מהן, לאחר/ים, 

 הנובעת מהתקשרות זו, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר. 

או מסר   המחה המשתתף הזוכה את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, (2

להתחייבויותיו   אחראי  הוא  יישאר  מקצתה,  או  כולה  לאחר,  העבודה  ביצוע  את 

המוטלות עליו עפ"י הפוליסות ותנאי מכרז זה, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא 

 כלפי הגורם הנמחה. המכללה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של 

  זה   למכרז  המצורפות  ובפוליסות,  זה  מכרז  מסמכי  ביתר  וכקבוע  כמפורט  הינם  ההתקשרות  תנאי  שאר

 '.ג כמסמך

 הגשתה אופן המשתתף הצעת .11

ידו עבור  - על המשתתף לרשום בהצעתו )מסמך ב' למסמכי המכרז( את התמורה הנדרשת על .א

בטבלה   הנדרשים  הפרמטרים  כל  ציון  של  בדרך  זה  במכרז  הנדרשים  הביטוח  שירותי  מתן 

"(. על המשתתף למלא  התמורה המוצעת)להלן: " המופיעה במסמך הצעת המשתתף )מסמך ב'(  
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משתתף אשר יגיש הצעה ללא ציון כל הנתונים הנדרשים  את כל הנתונים הנדרשים בטבלה.  

 . הצעתו תיפסל –בטבלה 

  אשר   הסוכן  של  פרטיו  את  וכן,  פרטיו  את  המשתתף  להצעת'  א  נספח   גבי  על  יציין  המשתתף .ב

  במכרז  מיוצג  הוא אם,  המשתתף מטעם המכללה  בפניות ישיר  באופן ויטפל  הקשר איש יהווה

   .מטעמו ביטוח סוכן י "ע זה

  או   בלבד  אחד  מבטח  בשם  בלבד   אחד  ביטוח  סוכן  מטעם  תוגש  זה   למכרז  המשתתף   הצעת .ג

)למעט בביטוח אחריות מקצועית   בלבד  אחד  ביטוח  סוכן  באמצעות  בלבד  אחד  מבטח  מטעם

 . (ולמעט ביטוח נושאי משרה רפואית

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   4תוקף ההצעה יהיה למשך  .ד

 חתימה:  .12

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: 

, תתווסף לחתימתו על המכרז גם חתימת המבטח  הוגשה הצעה על ידי סוכן ביטוח רשום ורשוי .א

 או המבטח הראשי.  

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.  -היה המשתתף  יחיד   .ב

יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,   -היה המשתתף שותפות  .ג

 תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות. 

יחתמו מספר המנהלים    -"(  "תאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:   .ד

המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו  

 חותמת התאגיד. 

 כמו כן, תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.  .ה

 ה' לעיל יחולו הן על המבטח והן על סוכן הביטוח. -ב'  הוראות ס"ק .ו

 מסמכים נדרשים:  .13

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:

 העתק רישיון מבטח בתוקף.  .א

 גם העתק רישיון סוכן ביטוח בתוקף.   –אם המבטח מיוצג במכרז זה ע"י סוכן ביטוח מטעמו  .ב

אלמנטרי   .ג בביטוח  הפרמיות  היקפי  על  המשתתף  סוכן    אישור  של  חובה(  ביטוחי  כולל  )לא 

. האישור לא יכלול פרמיות בגין ביטוחי בריאות,  ₪  5,000,000הביטוח, שלא יפחתו מסך של  
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 חיים ופנסיה או כל ענף משנה של ביטוחים אלו. 

וככל   .ד אם  הביטוח,  וסוכן  המבטח  של  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  תעודת  העתק 

 רז זה.שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכ

ניהול פנקסים כדין של המבטח וסוכן הביטוח, אם   .ה אישור מאת שלטונות מס הכנסה בדבר 

 וככל שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה. 

וסוכן   .ו המבטח  של  מע"מ  שלטונות  מאת  ציבוריים  גופים  עם  לעסוק  מורשה  תעודת  העתק 

 הביטוח, אם וככל שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה.

 ח הצעת המשתתף חתום על ידו.נוס .ז

 )ו( לעיל. 3תצהיר בדבר היעדר הרשעה בהתאם לדרישת סעיף   .ח

וככל   .ט אם  המבטח,  של  הביטוח  וסוכן  המבטח  של  ניסיונו  על  המעידה  התקשרויות  רשימת 

 לעיל.   3שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה, והכל בהתאם לדרישות בסעיף  

 מסמכי המכרז. את  המציע העתק קבלה המעידה על רכישת .י

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף.  .יא

. שני עותקי ההצעה חייבים להיות  נוסח הצעת המשתתף חתומה על ידו בשני עותקי מקור .יב

זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקן גובה  

מבלי לגרוע מן האמור, רשאית וועדת    התמורה הנמוך יותר.התמורה לפי העותק בו נקוב גובה  

המכרזים בכל מקרה של סתירה במסמכי ההצעה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות לפסול את  

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -ההצעה, על

המשתתף יחתום על כל מסמכי מכרז זה בשולי כל דף, וזאת אם אין מקום אחר באותו דף  . יג

 .  המיועד לחתימתו

שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו    כללהלמ

 וכיו"ב. 

 הזוכה  בבחירת  המכרזים ועדת שיקולי .14

 אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .א

לכאורה  ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח   .ב

 קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת   .ג

 הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן:
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 עלות הצעת המשתתף.  (1

זה (2 ובכלל  המשתתף  של  במהלך   ניסיונו  שצבר  והמעשי  המקצועי  והניסיון  המוניטין 

ביצוע שירותים דומים בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה  בעת הליכי בחירת 

 הזוכה. 

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.  (3

 כמות וחשיבות ההסתייגויות של המשתתף.  (4

ותים נשוא המכרז בהתאם כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של השיר (5

 לתנאי המכרז. 

  הזולה   דווקא  שאינה   הצעה  על   להמליץ ,  היתר  בין ,  הועדה  רשאית  אלו   שיקולים  בסיס  על .ד

 .  בפניה שיובאו  ההצעות  מבין, ביותר

בהצעתו,   הדיון  בעת  המשתתף,  מאת  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכרזים  ועדת 

וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב   והניתוחים הנדרשים. הסברים   למסור את כל ההסברים 

 אשר,  המשתתף  של  המחירים  וניתוחי  ההסברים  כל  את  בסוד  לשמור  מתחייבת   המכרזים  ועדת

 . דרישתה לפי לה  ימסרו

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות  

 לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה. 

כי המכללה תהא רשאית לחלק את מתן השירותים בין מבטחים שונים, כפי שתראה    ,מובהר בזאת

 לנכון, והיא אינה מתחייבת למסור את השירותים כולם לזוכה אחד מבין המשתתפים במכרז זה.  

 כללי  .15

באמצעות   .1 יפנה  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  המשתתף  יאוחר    safia@zefat.ac.il  דוא"למצא  לא 

, תוך ציון שמו ודוא"ל למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה  13:00בשעה    14/11/2022  מיום

המכללה ויהוו חלק  מובהר בזאת כי שאלות השואל ותשובת המכללה יועלו לאתר   .ו/או אי הבהירות

 בלתי נפרד ממכרז זה ע לכל נספחיו. 

אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז.   .2

מת המשתתף  הסתייגות  משום  כאמור  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאית  נאי  המכללה 

 המכרז ולפסול את הצעתו. 

הכניס לתוך מעטפה סגורה חתומה, ולהניחה, באופן אישי, בתיבת המכרזים  את מסמכי המכרז יש ל  .3

ל בסמיכות  בדואר(  מנכ"ל    משרדהממוקמת  לשלוח  )לא  ירושלים  המכללה  צפת11ברח'  גבי  ,  על   .

לציין   יש  מס'המעטפה  פומבי  וזאת  08IN/22"מכרז  ליום"  .    13:00  שעה  30/11/2022  עד 

 נה הכתובת לכל עניין הקשור למכללה.י הכתובת האמורה ה

ועדת   .4 בדיוני  יכללו  ולא  יפסלו  לעיל  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  ימסרו  אשר  מכרז  מסמכי  כל 

mailto:safia@zefat.ac.il
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 המכרזים. 

מתן    המכללה .5 תחילת  מועד  ו/או  ההצעות  הגשת  מועד  את  לדחות  דעתה  שיקול  עפ"י  רשאית 

 השירותים.  

ותיקונים    המכללה .6 שינויים  להכניס  ההצעות(  להגשת  האחרון  למועד  )עד  עת  בכל  רשאית,  תהא 

,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה  המכללהבמסמכי ההצעה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי  

 ידיעתם של כל רוכשי ההצעה. ויובאו בכתב ל

 

  בכל   וחתימה  בחותמת  ידם  על  חתומות  כשהן  ,השינוי  הוראות  ואת  הצעתם  את  יגישו  המשתתפים

 . בנפרד עמוד

,  שהיא   סיבה  מכל,  המכרז  את  לבטל  זכותה  על  שומרת  המכללה  כי  ,ומודגש  מובהר,  ספק  הסר  למען .7

 . דין בכל לאמור בכפוף, שהוא מועד בכל

  שייכות   המכרז  במסמכי   שהוא   וסוג  מין  מכל  האחרות   הזכויות  וכל   היוצרים  זכויות,  הבעלות  זכויות  .8

  או  ההצעה  הגשת לצורך אלא, כלשהו שימוש בהן לעשות רשאים אינם במכרז המשתתפים.  למכללה

 . המכללה עם  ההתקשרות ביצוע לצורך

  על   יחולו ,  המכרז  מסמכי  רכישת  לרבות,  למכרז  ההצעה  בהגשת   הכרוכות ,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  כל .9

 .מקרה בשום לו  יוחזרו  ולא במכרז המשתתף

  יותר  או  אחת  מילוי  אי.  המכרז  במסמכי  המפורטות,  ההוראות  כל  למילוי   לדאוג  המשתתף  על .10

 . ההצעה לפסילת לגרום עלול,  מהדרישות
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 המשתתף הצעת -מסמך ג' 

 
 למתן שירותי ביטוח /2208INמכרז פומבי מספר ,  המכללה האקדמית צפת 

 
  כתובת.__________________ ז.ת./פ.ח./צ. ח_____________    מ"הח_____________    אנו/אני

 : כדלקמן בזה ים/ ומתחייב ים/ מסכים, ים/מצהיר____________________ 

  ונוסחי   למשתתפים  ההוראות:  לרבות,  שבנדון  המכרז  מסמכי   כל   את  בעיון  קראתי  כי  ,מצהיר  הנני .1
  מאת   הנדרשים  והדרישות  התנאים  כל  את  הבנתי  וכי,  נספחיו  על  הזוכה  עם  שייחתמו  הפוליסות

  לכל   הצעתי   מחיר  קביעת   על  להשפיע  העשוי  דבר  כל   ושקלתי   בדקתי  וכי,  זה  במכרז  המשתתפים 
 . זהיר כמבטח לי הנדרשים  הנתונים  כל לי וידועים,  זה במכרז הפוליסות 

 . למשתתפים  ההוראות  במסמך כמפורט במכרז להשתתפות הסף  בתנאי עומד הנני כי ,מצהיר הנני .2

 . זה למסמך' א  בנספח כמפורט הינם פרטיו  אשר ביטוח לשירותי משרד מנהל הנני כי, מצהיר הנני .3

הנני מצהיר ומסכים, כי אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ממני בהתאם לאמור בסעיף   .4
למסמך ההוראות למשתתפים. היה ולא אעשה כן, ו/או לא אעמוד בהתחייבויותיי עפ"י מסמכי    13

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי    המכללה המכרז, תהיה  
כתוצאה    למכללהליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם  

 תי בתנאי המכרז והחוזה. מאי עמיד

 :ומתחייב  מסכים,  מצהיר הנני .5

,  ביטוח   שירותי"(  המכללה: "להלן)  והמכללה האזורית צפת  האקדמית צפת  למכללה  לספק .א
  בהתאם ,  ל"הנ  השירותים  ביצוע  לצורך  שתידרש  פעולה  וכל,  ב"כיו  הנלווית  ומטלה  פעולה  וכל

  והמפורטים   המצוינים  לתנאים  ובהתאם  המכללה  מטעם  המנהל   שיורה  וכפי  בהסכם   לנדרש
 (. "העבודות" או" השירותים": להלן) המכרז  במסמכי

  מסמכי   ובכל   בפוליסות,  במכרז  למשתתפים  בהוראות  המפורטות   ההוראות  כל  אחר  למלא .ב
 . האחרים המכרז

)למעט אחריות מקצועית, אחריות מקצועית   2016  ביט לתנאי בהתאם הפוליסות את להנפיק .ג
  י " עפ  המחויבים  ולהרחבות  לשינויים  בכפוף  ,רפואית, אחריות נושאי משרה ותאונות אישיות(

 . המכרז מסמכי

  וביחס   ראויה  במהירות,  מרבית  ביעילות  המכללה  לפניות  המענה  ואת  הביטוח  שירותי  את  ליתן .ד
  נשוא  המכללה ביטוחי  עם הקשור  בכל  שלישי   צד  ולכל  המכללה  מטעם  פונה   לכל ,  למנהל  נאות 
 .זה מכרז

 כנדרש   השירותים  בביצוע  וידע  ניסיון  ובעלי  מיומנים  יהיו  בביטוח  המטפלים  העובדים  כי .ה
 . המכרז במסמכי

  מטעמי   למי  או/ו  מעובדיי  למי  או/ו  לידיעתי  יגיע  אשר  מידע  כל  לגבי  סודיות  חובת  חלה  כי .ו
  הגנה   מתן,  הפוליסות  ביצוע  אגב  הגיע  אם  בין,  זה  מכרז   פי  על  הביטוח  שירותי   מתן  עם  בקשר

  מאת   התקבלו  אם  ובין  אחרת  מסגרת  בכל  או  נדרש  פיצוי  תשלום  לשם   פרטים  קבלת,  משפטית
  ככל   אלא,  כאמור  מידע  כל  לאחר  מלהעביר  אמנע  כי  מצהיר  הנני.  אחר  גורם  מכל  או  המכללה

 . זה מכרז פי  על השירותים ביצוע לשם שנדרש
  לכל  בהתאם המכרז נשוא העבודות את לבצע מתחייב הנני, הנדון  במכרז אזכה אם כי לי ידוע .ז

  העבודות   כל  את  לבצע   מתחייב   אני .  בהצעתי  שרשמתי   למחירים   ובהתאם,  המכרז  תנאי 
 .ההסכם הוראות פי ועל, מטעמה הממונה  או/ ו המכללה  רצון לשביעות 

רשאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות, והיא רשאית לבצע את  יתר   המכללהידוע לי, כי   .ח
הכל לפי    -בודה בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים  הע

 . המכללהשיקול דעתה הבלעדי של 

ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל  .ט
 סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי. 

 כי הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר. ידוע לי,  .י

  תמורת ,  ובנספחיו  המכרז  בתנאי  הנדרש  פי   על  המכרז  נשוא  השירותים  את  לספק   מציע  הנני .יא
  בזאת   מצהיר  המבטח.  ח"בש  הנקובים"(  התמורה: "להלן: )להלן  בטבלה  כמפורט  הסכומים

 .ח"בש הינן העצמיות ההשתתפויותרבות ל,  הסכומים כל כי לו ידוע כי
       

 
    .:                                                                      חתימה וחותמת
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 נספח א'
 

 ארגוני  מידע
 
 

 (: _____________________________________ ; סוכן/ חברה) המשתתף שם
 

 _______________________ ; ( סוכן הוא המשתתף  כאשר) הראשי המבטח שם
 

 : ___________________________________________________ ; כתובת
 

 : __________________________________________ ; רשום משרד כתובת
 

 ______________________________________________ ; : טלפון מספרי
 

 : __________________________________________ ; פקסימיליה מספרי
 

 : __________________________________________ ; הסוכן/החברה ותק
 

 : _____________ ; עסקים ו/או מוסדות גדולים בביטוח הסוכן ניסיון  שנות' מס
 

 :הביטוח  ותקופת הביטוח  סוג לרבות  המציע י" ע שבוטחו קים ו/או מוסדות גדולים עסה שמות
 

 __________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 
 

 :המכללה של  ישירות בפניות ויטפל קשר איש  יהווה  אשר  הסוכן פרטי
 

 ________________________ : שם
 

 : _________________ ;פקס: ______________ נייד
 

 :_________________________________________________ הכשרתו
 

 :________________________ בעסקים ו/או מוסדות גדולים בטיפול ניסיונו
 

 ________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________ 
 

 
 
 

    .:                                                                      חתימה וחותמת
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 נספח ב'
 

 1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה
 
 

  אהיה   וכי   האמת   את  להצהיר  עלי   כי   שהוזהרתי   לאחר. ____________  ז.ת_____________    מ" הח  אני 

 : כדלקמן בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים  לעונשים ה /צפוי

 

 ביותר משתי עבירות***;    אליה  לא הורשעו** החברה או בעל  זיקה*.1

 

 , אך  במועד  האחרון  להגשת  ההצעות   ביותר  משתי  עבירות***אליה  הורשעו**   החברה  או  בעל  זיקה*  .2

כמכרז חלפה שנה  אחת לפחות ממועד  ההרשעה  האחרונה . 

 

 [ רלוונטי שאינו  הסעיף  את למחוק החברה על]

 ; 1976-ו "תשל, ציבוריים גופים  עסקאות לחוק( א)ב2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה בעל" *

 ; 31.10.2002 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין  בספק  הורשע –" הורשע " **

  איסור) זרים עובדים  חוק  לפי עבירה או  1987-ז"התשמ,  מינימום שכר חוק לפי   עבירה –" עבירה " ***

 ;1991-א"התשנ (, הוגנים תנאים  והבטחת כדין שלא העסקה

 

 . אמת תצהירי ותוכן  חתימתי זו שמי  זהו כי מצהיר  הנני .3

 
 

 
    .:                                                                      המצהיר חתימה וחותמת

 
 
 
 
 
 עו"ד אישור

 
 

(,  ר.מ)  ד"עו____________    מ"הח  אני  _______   בפני   ה /הופיע______________    ביום  כי  מאשר. 

____________  גב/מר ___________.  ז. ת'    וכי   האמת  את  להצהיר  ה/עליו  כי  ה/שהזהרתיו  לאחר . 

  ה / תצהירו  תוכן  את  בפני  ה/אישר,  כן  תעשה/יעשה  לא  באם  בחוקם  הקבועים  לעונשים  ה/צפוי   תהא/יהא

 . בפניי עליו ה/ בחתמו לעל

 
 

 
 

    .:                                                                      עו"ד חתימה וחותמת
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 נספח ג'

 הצעות המחיר ומפרט הביטוחים

 
 . ביטוחי הרכוש: א

כום ביטוח/ ס פרמיההעור ש פרמיהה
 סוג הביטוח  בול אחריות ג

 ש מורחב  א   
 מבנה     ₪  140,000,000.-  
 הוצאות מבנה חליפי  ₪   1,000,000.-  
 תכולה      ₪ 30,000,000.-  
 עידת אדמה ונזקי טבע  ר   ₪  170,000,000.-  
 רחבות נזק ראשון:  ה   
 ריצה ושוד  פ   ₪  3,000,000.-  
 ינוי הריסות  פ   ₪  1,000,000.-  
  -.1,000,000   ₪  

הנזק  מ 20%או 
 הגבוה מביניהם  

 כר אדריכלים וכו'  ש

 שכר יועצים להכנת תביעה  ₪    250,000.-  
ה"כ אש  ס 

 ורחב: מ
  

 )הוצאות(מאש הכנסותאבדן    
 הוצאות קבועות ומשתנות  ₪   50,000,000.-  
 הוצאות הכנת תביעה  ₪   200,000.-  
 רעידת אדמה ונזקי טבע  ₪   50,200,000.-  
סה"כ אבדן  

 מאש:  הכנסות
  

 נזקי טרור   
 נזק ראשון-אש ואבדן רווחים ₪   5,000,000.-  
סה"כ נזקי   

 טרור: 
  

 שיורי-  ביטוח ציוד אלקטרוני   
 ביטוח הרכוש  – 1פרק  ₪   20,000,000.-  
 מורחב שחזור נתונים ותכנה  – 2פרק  ₪     500,000.-  
 הוצאות תפעול נוספות  – 3פרק  ₪     250,000.-  
 אבדן תוצאתי  – 4פרק  ₪   800,000.-  
 הגנה על קוי הרשת  – 5פרק  ₪    200,000.-  
    
סה"כ ציוד  

 אלקטרוני:
  

 ביטוח כספים   
 סכום הביטוח )נזק ראשון(  ₪   120,000.-  
סה"כ כספים  

בהעברה 
 ובקופה 
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 ב. ביטוחי החבויות: 
 סוג הביטוח  גבול האחריות   פרמיה  העור ש רמיה פ

 בות כלפי צד שלישי: ח   

 – אפשרות א'  ₪   20,000,000.-  

 – אפשרות ב'  ₪   40,000,000.-  

 יטוח חבות מעבידים:  ב   

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה     ₪  20,000,000.-  

 :ביטוח נאמנות עובדים   
 גבול האחריות  ₪   400,000.-  

 אחריות מקצועית:    

   -אפשרות א'   ₪   2,000,000.-  

   - אפשרות ב'  ₪   4,000,000.-  

 אחריות מקצועית רפואית:    

 גבול האחריות:  ₪   10,000,000.-  

 ביטוח אחריות נושאי משרה:   

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה  ₪   12,000,000.-  

 
 : ולעובדים ביטוח תאונות אישיות לסטודנטיםג. 

 הפרמיה שעור הפרמיה סכום הביטוח סוג הכיסוי
   ₪     45,000.- הוצאות רפואיות 

   ₪   450,000.- נכות מתאונה 
   ₪              500.- פיצוי שבועי 

סה"כ תאונות   
 אישיות:

 

 
 

 : והמכללה האזורית צפת צפתהמכללה האקדמית  סיכום הפרמיות למפרט 
 

 הפרמיה לפי אפשרות ב'  הפרמיה לפי אפשרות א' סעיף הכיסוי

   ביטוח אש מורחב 

   ביטוח אבדן תוצאתי מאש 

   ביטוח נזקי טרור 

   ביטוח ציוד אלקטרוני 

   ביטוח כספים בהעברה ובקופה 

   ביטוח צד שלישי  

   ביטוח חבות מעבידים 

   עובדים ביטוח נאמנות 

   ביטוח אחריות מקצועית 

   ביטוח אחריות מקצועית רפואית 

   ביטוח אחריות נושאי משרה 

  וסגל  סטודנטים-תאונות אישיות
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 צהרת המבטח :  ה
 
 
( בהתאם למפרט  והמכללה האזורית צפת  צפת  מכללה אקדמית)  המכללהננו מאשרים הסכמתנו לבטח את  ה

 בכפוף לפרמיות ולמיונים הרשומים לעיל.   - ייגיו והרחבותיו ס הרצ"ב על כל תנאיו 

 

דוע לנו כי יתכן שהביטוחים יבוצעו במועדים שונים במשך השנה הקרובה בכפוף לרכישת הציוד שיתווספו  י

של   למועד  המכללהלרכוש  בהתאם  ו/או  בגינם  אחראית  שתהא  הביטוחים    המכללהבקשת    או  להכנסת 

 לתוקף.  

 

ביטוח,  הידיכם לסוכן -נו מתחייבים לבצע את הביטוחים במועדיהם השונים, בכפוף להודעה שתימסר עלא

וליסות הביטוח  פשעות מראש. הודעה כזאת, תהווה אישור מצידנו לכסוי הביטוחי עד למסירת    24לפחות  

 לידיכם . 

     

 

  _____________                          _________________                        ____________ 

 חתימת המבטח                                 שם המבטח                                        תאריך   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צהרת סוכן הביטוח: ה
 
 
תוקף לסוכן ביטוח מורשה עפ"י חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  -בר  ןוצהר בזאת, כי הנני בעל רישיומ

אמור  ככן, הנני מסכים לרשום לעיל ומתחייב לפעול -בענפים רכוש ותאונות, לפחות(, כמו) 1981-תשמ"אה

 במפרט זה.  

 
 

  ______________                   _________________                       ______________ 
 תימת סוכן הביטוח                           שם סוכן הביטוח                               תאריך  ח
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   אש מורחבמפרט לביטוח - רשימה
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 
אשר המכללה  ו/או חברות  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות 

 .שולטת או מנהלת אותם
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 1/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

ניידי מכל סוג  - כל רכוש המבוטח לרבות זיקתו של המבוטח בנכסי דניידי ודלא הרכוש המבוטח:  
, למעט רכוש אם ואשר  בכל רחבי הארץותאור המשמשים את עסקו של המבוטח  

בוטח בנפרד ע"י המבוטח או לטובתו, או שבעלי הרכוש ויתרו על זכות התביעה  
 ממנו, כל הנ"ל בהתאם למתואר להלן:  

 
 מבנים   

ם מכל סוג ותאור בהם מתקיימת פעילות המכללה והם בבעלותה או באחריותה  מבני
גדרות,  מכל סוג ותאור  כולל אך לא מוגבל, צמודותיהם, משטחים,   ו/או בשימושה

 תוספות ושיפורים,  שערים, מתקנים, 
  140,000,000 .-. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  על סך .

₪   
 

      1,000,000. -הוצאות הקמה ו/או שימוש במבנה חליפי זמני  . . . . . . . . . . . . . .
₪    

   
 תכולה    

 , כולל:  המשמשת את המבוטחתמכל סוג ותאור  כל תכולת התנועה 
 

מתקנים ואביזרי סימולציה, לרבות בובות  ציוד אלקטרוני, ציוד, ריהוט, קבועות, 
 אינסטלציות מכל סוג ותאור, וכל  מסוגים שונים,   מלאיומיכשור, 

    ₪  30,000,000.-. . . . . . . . . . . . . .  רכוש שאינו מבוטח תחת סעיף דלעיל, על סך 
    

 רעידת אדמה ונזקי טבע    
   ₪  170,000,000.- מבנים ותכולה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   
 ביטוח נזקי טרור    
   ₪ 5,000,000.-..  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ראשון  נזק  בסיס על האחריות גבול   

 
וגם או בשותפות עם   ןבפיקדו ידם -כל הנ"ל רכושם של המבוטחים, וגם או מוחזק על 

ח דין, הסכם או כל  ואחרים, וגם או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם עבורו מכ 
סיבה אחרת, וגם או מעוניינים בו במקרה של אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה  

 זאת. 
 

 הראשונים מכל אבדן או נזק .      ₪ 7,500.-  -ב א יישהשתתפות עצמית:     המבוטח 
  כמקובל.  –ברעידת אדמה           

 
 הרחבות על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר: 

 
 ₪   1,000,000.-  פינוי הריסות :

 
 הוצאות שכר 

   ₪ 1,000,000.- אדריכלים ואחרים:
 

 הכנת  הוצאות  
 הגבוה מביניהם  -מהנזק ₪20%   או  250,000.-   תביעה: 

 
 

 וסכם ומוצהר בזאת כי רשימה זאת כפופה לפוליסה שתבוצע לפי הנוסח הידוע    מ .1  : הערות
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 .   בהרצו"כפוף לשינויים ולהרחבות באו בנוסח דומה לו "  2016בשם "ביט    
 
 דירות(.  70  -)כמעונות הסטודנטים תכולת הפוליסה כוללת גם את  .2  
 
 הפוליסה כוללת כיסוי נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע.  .3  
סכום ביטוח התכולה כולל את כל השווי המשוער של תכולת הספרייה. לאחר   .4  

. עלות ההערכה  ההספריי ביצוע הביטוח יהיה על המבטח להעריך את שווי 
 תתחלק שווה בשווה בין המבוטח לבין המבטח.  

על זכות התחלוף כלפי משכירי מבנים וציוד למכללה וכן   המבטח מוותר בזאת  .5  
 כלפי שוכרים ומקבלי רשות שימוש מהמכללה. 

במקרה של נזק אשר נגרם לרכוש המבוטח בפוליסה אחרת של המבוטח כאשר   .6  
או לתכולתם, מוסכם בזאת כי תחול השתתפות   המבוטחתנגרם גם נזק לחצרי 

 וליסות.  עצמית אחת בלבד לגבי הכסוי בשתי הפ 
 

 שינויים והרחבות לפוליסת אש מורחב 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 
 "או סיכונים אחרים כמפורט".  בפתיחה אחרי המלים: "על ידי אש או ברק" יתווספו המלים: .1
 
לפני הסייגים לחבות המבטח יש לרשום: "כל האמור בפוליסה בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן   .2

 להיפך, וכל האמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה, וכן להיפך".  
 

 לחבות המבטח, אחרי המלים: "אבדן או נזק שנגרמו" יש להוסיף את המילה: "במישרין".  1בסייג    .3
 

 וטחים" יחולו שינויים ותוספות כדלקמן:בפרק "סיכונים נוספים מב  .4
 

שיגרם לרכוש המבוטח מהסיכונים המפורטים ומוגדרים  …בפתיח של הפרק אחרי המלים:" .א
פי הגדרתו הוא, מבלי לגרוע מיתר  -להלן", יש להוסיף את המלים: "כאשר כל סיכון יפורש על

 הסיכונים המבוטחים". 
 

 יתווספו המלים: "שאינו כפוף לביטוח חסר".)נזקי נוזלים והתבקעות( בסופו   2לסעיף ד'   .ב
 

בסעיף ח' )פריצה ושוד( יתוסף המשפט הבא: "אם בעת ביצוע פריצה יוסר המנעול ולא ימצא    .ג
 פי הפוליסה". - מכן, יחשב המקרה כפריצה המכוסה על-לאחר

 
 בפרק ההרחבות יחולו השינויים הבאים: .5
 

פי הרחבה  - המבוטחים(, אחרי המלים: "אחריותו של המבטח עלבסעיף א' )רכוש מחוץ לחצרים  .א
 מסכומי הביטוח" תתוסף המלה: "המאוחדים".  5%  -זו מוגבל ל

 
יתווספו בסופו המלים: "במידה ונערכה בגין   3סעיף  -בסעיף ג' )רכוש בהקמה ובהריסה( בתת  .ב

 אותו רכוש פוליסה נפרדת".  
 

ו בסופו המלים: "פרט לרכוש בהעברה בתנאי כי  לסעיף ד' )רכוש תחת כיפת השמים( יתווספ   .ג
 הובל בכלי רכב סגור או מכוסה כיאות". 

 

אישורי בניה וכדומה" יתווספו  …בסעיף טז' )הוצאות שכר אדריכלים ואחרים( אחרי  המלים: "  .ד
 ".  …המלים: "לשם הערכת הנזק וכן

 
תקרא כדלקמן: "הודעה של   האחרונה והיא  ה של  "תנאי הפוליסה" )הודעות( תבוטל הפיסק 19בסעיף  .6

תינתן למבטח למען משרדו או לסוכן הביטוח שמונה לטפל בפוליסה,   –המבוטח או של המוטב למבטח 
 או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן".
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 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 

 
 לביטוח אבדן תוצאתי מאש מפרט - רשימה

 
המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 

אשר המכללה  ו/או חברות  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות 
 .שולטת או מנהלת אותם

 
   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 

 
 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     

 
כל רכוש המבוטח לרבות זיקתו של המבוטח בנכסי דניידי  אבדן או נזק תוצאתי ל הרכוש המבוטח:  

,  בכל רחבי הארץניידי מכל סוג ותאור המשמשים את עסקו של המבוטח  -ודלא
למעט רכוש אם ואשר בוטח בנפרד ע"י המבוטח או לטובתו, או שבעלי הרכוש ויתרו  

של   בפוליסת ביטוח אש המורחבאם למתואר על זכות התביעה ממנו, כל הנ"ל בהת
 המבוטח. 

 
   ₪ 50,000,000.- . . . . . .   .  . . .  .. .  לשנה  ומשתנות קבועות הוצאות .א  : הביטוח  סכומי

 
    ₪   200,000.- . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . הוצאות הכנת תביעה . .   ב.   

 
 ₪   50,200,000.-. . . .  טבע . . . . . . . . . . . . . . . . .רעידת אדמה ונזקי   ג.    

 
 חודשים.  4  תקופת השיפוי: 

 
 הראשונים מכל אבדן או נזק .    הימים  7 -ישא ב יהמבוטח   עצמית:      השתתפות

 
  וסכם ומוצהר בזאת כי:מ

   
"  2016רשימה זאת כפופה לפוליסה שתבוצע לפי הנוסח הידוע בשם "ביט   .1

 כפוף לשינויים ולהרחבות הרצ"ב.   ב
 

המבוטח   .2 של  אחרת  בפוליסה  המבוטח  לרכוש  נגרם  אשר  נזק  של  במקרה 

תחול   כי  בזאת  מוסכם  לתכולתם,  או  העסק  לחצרי  נזק  גם  נגרם  כאשר 

 יסות. השתתפות עצמית אחת בלבד לגבי הכסוי בשתי הפול

 
 הפוליסה כוללת ביטוח רעידת אדמה וביטוח נזקי טבע.  .3

 
 ₪. 200,000.-)פיצויים בגין הפרת חוזה( הינו  21סכום הביטוח בגין הרחבה  .4

 
 ₪ .  400,000.-)חובות פתוחים( הינו  22סכום הביטוח בגין הרחבה  .5

 
ואין אפשרות לקבוע רווח גלמי,    –  לאור העובדה שהמבוטחים הינם מלכ"ר  .6

הקבועות   ההוצאות  הינם  והפיצוי  הפרמיה  חישוב  בסיס  נזק,  של  במקרה 

 והמשתנות של המבוטחים לרבות שכ"ע. 

 
המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי משכירי מבנים וציוד למכללה   .7

 וכן כלפי שוכרים ומקבלי רשות שימוש מהמכללה. 
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 בדן תוצאתי והרחבות לפוליסת אשינויים 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 

וכן  בייכת   "מקרה הביטוח"לפני   .1 הרבים,  גם  יחיד, משמעו  בלשון  בפוליסה  "כל האמור  וכל  להפך:   ,
 ".  להפךהאמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה, וכן 

 

 ספקים/לקוחות(: )הרחבת  10בהרחבה מס'  .2
 

 ממחזור המכירות של המבוטח".  25%יבוטלו המלים: "שמידת השפעתם היא עד  .א
 

 ". 20%" ר" יוחלף בשיעו 10%" ר השיעו .ב
 

 הלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:  ל .3
 

פי הפוליסה,  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ .א 
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  ילא 

 
את  מ .ב  תשחרר  לא  מהמבוטחים,  מי  ע"י  לב  בתום  הפוליסה  תנאי  הפרת  כי  בזאת  ומוסכם  וצהר 

הוצאות שיגרמו להם עקב  אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או  מהמבטח  
 מקרה הביטוח.  

וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון. מוסכם בזאת  מ
ום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח הפוליסה, אינו מהווה  שכי  

 פורש בין הצדדים.וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם בממ תנאי 
  

סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה: "החזר דמי הביטוח במקרה ביטול יהיה  -)ביטול הפוליסה( לתת  6בתנאי   .4
 על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום הביטול עד תום תקופת הביטוח" 

 
מתגמולי הביטוח  )זכות הקיזוז( יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח כדלקמן: "המבטח רשאי לקזז    11תנאי   .5

כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, שחובו מתייחס לפוליסה   -בקרות מקרה הביטוח -המגיעים למבוטח
 פי הסדר התשלומים שבין הצדדים, חלף". -, על וזו ובתנאי שמועד פירעונ

 
לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי אנשים   .6

מבנים,   משכירי  המבוטח,  של  הדירקטוריון  חברי  המבוטח,  של  מניותיו  בעלי  המבוטח,  של  בשרותו 
שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או התחייב בכתב לשפותו או לוותר על  

 זכות התביעה ממנו. האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון". 
 

 בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי".בכל מקום  .7
 
של  "תנאי הפוליסה" )הודעות( תבוטל הפיסקא האחרונה והיא תקרא כדלקמן: "הודעה של   17בסעיף  .8

תינתן למבטח למען משרדו או לסוכן הביטוח שמונה לטפל בפוליסה,    –המבוטח או של המוטב למבטח  
 אל עליו הודיע המבטח )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן".או לכל מען אחר בישר

 
.  ללא שינוי -יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה   
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 2016מהדורת ביט  – הפוליסה המשולבת לביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי 
 נספח הרחבות ושינויים 

 

להרחבות  בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - ולשינויים שבנספח זה 
 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 
 

 )רכוש שאינו כלול בביטוח(: 1.2בסעיף  .א
 ₪.  30,000.-₪ בסך  20,000.-)יצירות אמנות( הוחלף הסכום  1.2.2בסעיף  .1.א
הוחלפה במילים: "ציוד שינוע והנפה מסוגים  )כלי רכב מנועיים( המילה "מלגזות"   1.2.4בסעיף  .2.א

 שונים ומלגזות כשהם אינם בביצוע עבודה". 
)קרקע, גידולים חקלאיים, צמחיה( נוסף המשפט הבא: "למרות האמור ברישא של   1.2.5לסעיף   .3.א

 ₪ למעט בגין נזקי טבע".  500,000.-סעיף זה, צמחיה תהא מכוסה עד לסך  
 שא: "אם נרשם ברשימה...במסגרת פרק זה גם".רעידת אדמה( תימחק הרי)2.4בסעיף  .ב
)נזקי נוזלים והתבקעות( , בכל מקום בו מופיעה המילה "גזים", נוספו המילים: "ו/או   2.6בסעיף  .ג

 אבקה" )בשורה הראשונה(, "ו/או האבקה" )בשורה אחרונה(. 
ילים: "או  )תסיסה עצמית והתחממות( עצמית(, לאחר המילה: "...הידלקותו" נוספו המ 2.9בסעיף  .ד

 נזק לו עצמו". 
)שביתות ופרעות(, אחרי המילה: "...עובד" נוספו המילים: "או של כל מועסק אחר   2.10.3בסעיף  .ה

 הנמצא תחת פיקוח המבוטח".  
 )פריצה ושוד(:  3.1בסעיף  .ו

 בשורה הראשונה להגדרת פריצה, מוחלפת המילה "המבנים" במילה: "החצרים".   .1.ו
או מתקנים מקובעים לקרקע, הדרישה לסימני אלימות בחדירה  לעניין גניבת צמודות מבנה ו/ .2.ו

 ו/או ביציאה מבוטלת ובלבד שנשארו סימני אלימות המעידים על הגניבה.  
 לאחר המילים: "...מגנטיים או אלקטרונים" מתווספת המילה: "ו/או קודים".  .3.ו
ן , שצולמה  בסוף הגדרת "פריצה" נוסף המשפט הבא: "דינה של חדירה לחצרי המבוטח שלא כדי  .4.ו

 כפריצה לכל דבר ועניין".  –על ידי מצלמות אבטחה 
בסוף הגדרת שוד אחרי המילים: "...ו/או מי מטעמו" נוספו המילים הבאות: "לרבות מי שמועסק   .5.ו

ע"י חברת הניהול או התפעול ו/או מי שמועסק ע"י חברת השמירה שפועלת למען עסקו של  
 המבוטח". 

"...פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" נוספות המילים: "לרבות גניבת רכוש, מתוך  לאחר המילים:  .6.ו
חצר מוגנת באמצעים פיזיים או אלקטרוניים, שנעשתה תוך שימוש באמצעים מכניים מחוץ לגדר  

 ו/או מעליה ו/או מתחתיה, אף ללא חדירה פיזית ובלבד שנותרו סימנים המעידים על כך".
י על פי סעיף זה מורחב לכסות גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה  מוסכם ומוצהר בזה כי הכיסו .7.ו

 .וצמודותיה בין אם הייתה מוקפת בגדר ובין אם לאו
הניתנות   מבנה  יחידות  ו/או  יביל  מבנה  ו/או  מכולה  גם:  הינה  זאת  הרחבה  לצורך  מבנה  יחידת 

 .קבועלהרכבה בשטח שאין להם יסודות  בקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה בחיבור 
₪  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף    100,000.-אחריותו של המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על  

 ."ל"ביטוח חסר 
מוסכם ומוצהר כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גם גניבת פריטי ציוד אשר טבעם להימצא   .8.ו

רים וכיו"ב. גבול  בשטח הפתוח תחת כיפת השמים לרבות מתקני נוי, מתקני שעשועים, גדרות, שע
 .₪ למקרה על בסיס נזק ראשון 40,000אחריות המבטח על פי הרחבה זאת מוגבל לסך  

  .9.ו
 )רכוש בבניה, הקמה או הריסה(:  3.4בסעיף  .ז

המשפט: "...בחצרים המשמשים את המבוטח...",  הוחלף במשפט: "בחצרים המשמשים או   .1.ז
 ישמשו את עסקו של המבוטח..." .

 ₪.  500,000. -לא תקף בהתייחס לעבודות שערכן עד   3.4.2מוסכם בזאת כי סעיף  .2.ז
המשפט "...סכום עודף מעל ... תחת הפוליסה האחרת", הוחלף במשפט: "... סכום עודף מעל   .3.ז

 לסכום הביטוח, לרבות ההשתתפות העצמית, ששולם על יד המבטח תחת הפוליסה האחרת". 
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המילים: "...ושנשארו סימנים המעידים על  בסוף הפיסקה המסתיימת    -)רכוש בהעברה( 3.5בסעיף  .ח
 כך", נוסף המשפט: "גנבת הרכב המוביל ביחד עם הרכוש המבוטח, תיחשב לפריצה לעניין זה". 

 )חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים( :  3.6בסעיף  .ט
אחרי המילים: "...חפצים אישיים של עובדי המבוטח", נוספו המילים: "ו/או מי שמועסק על ידו   .1.ט

 או נושאי משרה בעסקו ו/או מתנדבים". ו/
₪ ", נוספו המילים: "על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף   2,500אחרי המילים: "...מוגבלת לסך של  .2.ט

 לתנאי ביטוח חסר".  
 )רכוש רשויות ציבוריות(:  3.7בסעיף  .י

 אחרי המילים: "... חברת החשמל ורשות מקומית", נוספו המילים: "חברות גז, דלק וכבלים".  .1.י
 אחרי המילים: "... ומיועד לשימושו", נוספו המילים: "ו/או לשימוש משתמשים בחצריו".  .2.י

 )נזק עקיף למלאים( : 3.9בסעיף  .יא
 אחרי המילים:  "... נזק פיזי בלתי צפוי", נוספו המילים: "או קלקול בלתי צפוי".  .1.יא
טח על פי  המשפט: "אחריותו של המבטח...הנמוך מביניהם", יוחלף במשפט: "אחריותו של המב .2.יא

 ₪".   4,000,000הרחבה זו מוגבלת עד לסכום של 
 )הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה ביטוח(:  3.11בסעיף  .יב

)הוצאות לפינוי הריסות(, אחרי המילים: "...אבדן או נזק עקב פעולות אלה", נוסף  3.11.1בסעיף  .1.יב
המשפט: "הביטוח לפי הרחבה זו מכסה גם הוצאות לפינוי סחף וחומרים זרים שהתאספו  

 בחצרים המפריעים לפעילות השוטפת של המבוטח בחצריו". 
 )הוצאות נוספות(: 3.11.6בסעיף  .2.יב

 ובה המילה "הכרחיות", היא מוחלפת במילה: "סבירות". בכל מקום בו כת .א.2.יב
, אחרי המילים: "... בשבתות ובחגים", נוספו המילים: "וכן עבודות מחוץ   3.11.6.2בסעיף  .ב.2.יב

 לשעות העבודה הרגילות, עבודות בתנאים מיוחדים ו/או בדיקות תקינות". 
שמירה על הרכוש הוצאות סבירות שהן הכרחיות לשם   3.11.6.5נוסף סעיף כדלקמן: "   .ג.2.יב

 המבוטח לאחר קרות אירוע מכוסה". 
 )הוצאות הכנת תביעה(:  3.12בסעיף  . יג

נמחק המשפט "אם נרשם ברשימה...לדמי ביטוח נוספים, אזי יורחב". במקום זה הסעיף יתחיל   .1.יג
 במילים: "הביטוח מורחב על פי פרק זה לכסות...". 

ין ברשימה", נוסף המשפט: בהמשך הסעיף אחרי המשפט: "אחריות המבטח ...לסכום המצו .2.יג
₪ למקרה ולתקופת   150,000"בהעדר סכום ברשימה, תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו לסך 

 הביטוח. הרחבה זו היא מעבר לסכום הביטוח ותחויב פרמיה בגינה לפי התעריף בפוליסה". 
אחר בפרק   בסוף הסעיף נוסף המשפט: "אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי הקיים תחת סעיף  .3.יג

 א".
חודשים רצופים...", נכתב: "...    12במקום המילים: "...עבור  –)דמי שכירות חלופיים(  3.13בסעיף  .יד

 חודשים רצופים...". 18עבור 
 )שבר זכוכית(:  3.17בסעיף  .טו

אחרי המילים: "...שבר פתאומי ובלתי צפוי לקירות מסך", נוספו המילים: "ו/או תקרות ו/או   .1.טו
 או במעליות". /קירות בדרגנועים ו 

המשפט: "המתחיל במילים: "אחריותו של המבטח...", מוחלף במשפט: "אחריותו של המבטח   .2.טו
 ₪".  500,000על פי הרחבה זו מוגבלת לסך של 

 )נזק ללוחות חשמל( : 3.18בסעיף  .טז
לאחר המילים: "...נזק ללוחות חשמל", נוספו המילים: "לשנאים, ללוחות בקרה וללוחות פיקוד   .1.טז

 ". ראשיים...
בסוף הפיסקה הראשונה, לאחר המילים: "...מכל סיבה שהיא כולל ברק", נוספו המילים:  .2.טז

 "מודגש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על הוצאות פירוק והרכבה". 
 ₪(.  ₪200,000 )במקום   400,000גבול האחריות על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך של   .3.טז

ט הבא: "מובהר בזאת כי אחריות המבטח תחול גם על  )התמוטטות מבנים( , נוסף המשפ 3.19לסעיף  .יז
  50%נזק לרכוש אחר הנובע מהתמוטטות של מבנה מבניה מסיבית, כאמור לעיל, עד לשיעור של 

 מגבול האחריות להרחבה". 
)במסגרת השלמת כל  הסיכונים(, נוספה המילה: "במישרין" אחרי המילים: "אבדן   3.20.3בסעיף  . יח

 ו/או נזק הנגרם". 
 :א' ביטוח האש נוספו ההרחבות הבאותלפרק  .יט
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אי קיום תנאי הביטוח ע"י מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות     3.22 .1.יט
האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת  

או שיפוי על פי  תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/
 הפוליסה. 

למען הסר ספק הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה   3.23 .2.יט
 אחרים, כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה. 

במקרה של אבדן או נזק לרכוש המבוטח במסגרת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח   3.24 .3.יט
 במסגרת הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני", תחול השתתפות עצמית אחת, הגבוהה מביניהן. 

לעיל, יילקחו   3.13-ו  3.11, 3.7הסכומים המפורטים בסעיפים  –סעיפי ברירה/בחירה  3.25 .4.יט
 )לצורך קביעת ביטוח חסר(, רק אם המבוטח תובע על פיהם. בחשבון בסכומי הביטוח 

 )ערך כינון(: 5.2בסעיף  .כ
 חודשים".  36חודשים" מוחלפות במילים : " 24המילים: "  5.2.1בסעיף  .1.כ
המילים: "...בתנאי כי הרכוש... עד לכינונו בפועל" מבוטלות ובמקומן נכתב: "מוסכם כי השימוש   .2.כ

 חשב ככינון הרכוש לצורך סעיף זה". בציוד חדש מתוך מלאי ציוד קיים יי
 נוספו המילים: "ולא היה בכוונת המבוטח להשמישם".  5.2.5.1בסעיף  .3.כ

 .15%בשיעור  10%יוחלף השיעור   -)סעיף שומה(    5.8בסעיף  .כא
)מקרה הביטוח(, אחרי המילים: "...כתוצאה ממקרה ביטוח המבוטח בפרק א" נוסף   7בסעיף  .כב

ד אלקטרוני אותה ערך המבוטח אצל המבטח, אולם רק מפני  המשפט: "או בפוליסה לביטוח ציו
 הסיכונים המכוסים עפ"י פרק א' לעיל...". 

 )סייגים לחבות המבטח לפרק ב'( : 9בסעיף  .כג
₪ משותף עם פרק א'. בכל   1,000,000.-)פריצה ושוד( לא בתוקף אם גובה הנזק עד לסך  9.3סייג   .1.כג

 לפריצה הנקוב בפרק א'.  מקרה גבול האחריות לא יעלה על גבול האחריות
 ₪ משותף עם פרק א'.  1,000,000.-)נזק ללוחות חשמל( לא בתוקף אם גובה הנזק עד לסך  9.6סייג   .2.כג
₪ משותף עם פרק   1,000,000. -)השלמת כל הסיכונים( לא בתוקף אם גובה הנזק עד לסך  9.8סייג   .3.כג

 א'.
 : )הפסקת שירותים ציבוריים( נוספו השינויים הבאים 10.1להרחבה  .כד

 לאחר המילים: "...ו/או בהספקת מים", נוספו המילים: "ו/או בהספקת גז".  .1.כד
לאחר המילים: "...על ידי רשות ציבורית כלשהי", נוספו המילים: "ו/או על ידי ספקי שירותים   .2.כד

חיוניים אחרים. אחריות המבטח בגין הפסקת שירותים על ידי ספקי שירותים חיוניים אחרים לא  
 ₪ מתוך גבול האחריות הכללי להרחבה זו".  8,000,000תעלה על סך 

 )הרחבת ספקים/לקוחות(: 10.3בהרחבה  .כה
 אחרי המילים: "...אספקת חומרי גלם", נוספו המילים: "ו/או ציוד ו/או מוצרים...". .1.כה
בכפוף לקבלת רשימת הספקים   50%" ובמקומה נכתב: "25%נמחקה המילה: "  10.3.3בסוף סעיף  .2.כה

 והלקוחות". 
 הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על קבלנים המייצרים עבור המבוטח.  -10.3.8נוסף סעיף  .3.כה

)רכוש שאינו בבעלות המבוטח(, במקום המילים: "...ביטוח אש מורחב אחר בתוקף"   10.5בהרחבה  .כו
 נוספו המילים: "ביטוח אשר לא יפחת מתנאי פוליסת אש מורחב". 

: "...עד לסכום המצוין ברשימה", נוספו  )פיצויים בגין הפרת חוזה(, אחרי המילים  10.13בהרחבה  .כז
₪, בתמורה   200,000המילים: "בהעדר סכום ברשימה, תוגבל אחריות המבוטח על פי הרחבה זו לסך  

בתנאים המיוחדים של   11.6לפרמיה נוספת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, לפי תנאי  
 פרק ב". 

ים: "...עד לסכום המצוין ברשימה", נוספו המילים:  )חובות פתוחים( , אחרי המיל 10.14בהרחבה  .כח
₪, בתמורה לפרמיה   200,000"בהעדר סכום ברשימה, תוגבל אחריות המבוטח על פי הרחבה זו לסך 

 בתנאים המיוחדים של פרק ב".  11.6נוספת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, לפי תנאי 
ק המשפט הראשון: "אם נרשם...לדמי ביטוח נוספים".  )הוצאות נוספות שונות( נמח10.15בהרחבה  .כט

בסוף ההרחבה נוסף המשפט: "אם נכתב ברשימה גבול אחריות גבוה יותר, תיגבה פרמיה נוספת  
 בהתאם". 

)הוצאות הכנת תביעה(, אחרי המשפט: "אחריותו של המבטח...עד לסכום המצוין   10.16בהרחבה  .ל
₪   150,000ברשימה, תוגבל אחריות המבטח לסך ברשימה", נוסף המשפט: "אם לא צוין סכום 

 ובתמורה לפרמיה נוספת". 
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"גבול האחריות להרחבה זו הינו   – 10.17.4)הוצאות מחקר ופיתוח( נוסף סעיף   10.17להרחבה  .לא
  ₪11.6 בתמורה לפרמיה נוספת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, לפי תנאי  200,000

 ".בתנאים המיוחדים של פרק ב
 : לפרק ב' אבדן רווחים, נוספו ההרחבות הבאות .לב

אי קיום תנאי הביטוח ע"י מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות   10.20 .1.לב
האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור בהגשת  

המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי  תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של 
 הפוליסה. 

במקרה של אבדן או נזק לשניים או יותר מסעיפי ביטוח הרכוש המבוטח,  –ביטוח נפרד  10.21 .2.לב
 רשאי המבוטח לדרוש שומה נפרדת לכל סעיף, ויראו כאילו זה בוטח תחת פוליסה נפרדת.

  120לקמן: "המבוטח ימציא למבטח בתוך  )התאמת דמי הביטוח( המשפט השני נכתב כד 11.1בסעיף  .לג
יום מתום תקופת הביטוח, אישור מאת רואה החשבון המטפל בענייניו של המבוטח או מאת מנהל  

 הכספים אצל המבוטח, בו יפורטו סכומי...". 
 )רשלנות רבתי( מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ולזכויות המבטח עפ"י דין.  12.5סעיף  .לד
מסגרת תנאי ביטול הביטוח( מבוטל ומוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל  )ב 13.5.2סעיף  . לה

פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך  
קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי  

נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש    ביטוח ו/או שיעבוד בהם
למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצויינה כמועד  

ביטולה באותו אישור או בסעיף השיעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את  
על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית   ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה

 לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
)זכות הקיזוז( תבוטל הסיפא של הפיסקה הראשונה: "בין אם חובו...ובין אם לפוליסה   13.9בסעיף  . לו

 אחרת", ובמקומה נכתב: "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
)מבוטח ראשי בפוליסה( נמחקה הסיפא) "אם לא מצוין  בפוליסה... יחשב כמבוטח   13.10בסעיף  .לז

 ראשי"(. 
 מתוך סעיף התחלוף: 13.13.4בסעיף  . לח

אחרי המילים: "...בעלי המניות של המבוטח", נוספו המילים: "נושאי משרה ו/או עובדים  .1.לח
 בחוזה". 

אחרי המילים: "וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים הבאות: "של הנ"ל, וכן חברות אם,  חברות   .2.לח
בת, חברות קשורות ו/או חברות הנמצאות באותה בעלות ו/או כלפי מי שמבוטח סביר לא היה  

 נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לקוחות המבוטח".  מגיש
במקום המשפט: "ויתור זה לא יחול...מתוך כוונת זדון", נכתב המשפט: "ויתור זה לא יחול כלפי   .3.לח

 מי שגרם לנזק". 
מבוטח, לפני  זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תיפגע עקב כך שה – 13.13.5נוסף סעיף  .לט

קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב  
לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה היתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו  

 אדם או גוף. 
חרים שלגביו ההתיישנות  )תקופת ההתיישנות(, נוספו המילים: "למעט רכוש בבעלות א 13.14לסעיף  .מ

 לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". 
כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע הדבר   – 13.17נוסף סעיף  .מא

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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 שיורי- אלקטרוני רשימה מפרט לביטוח ציוד 
המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 

אשר המכללה  ו/או חברות  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות 
 .שולטת או מנהלת אותם

 
   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 

 
 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     

 
מחשבים נייחים וניידים,  המבוטח לרבות   הציוד האלקטרוני שלכל המבוטח:         אבדן או נזק להרכוש 

רכושם של המבוטחים, וגם או   - ציוד היקפי, מרכזיות, מכונות צילום וכיו"ב
וגם או בשותפות עם אחרים, וגם או שהם אחראים עבורו    ןבפיקדוידם -מוחזק על

בו   םמעונייניהסכם או כל סיבה אחרת, וגם או   דין, חמכו או חייבים לשלם עבורו 
 במקרה של אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה זאת.  

 
 ₪   30,000,000.-. .  . . . . . . . . . . . .    קהאלקטרוניו  , מעבדותמחשובציוד  – 1פרק         סכומי הביטוח: 

  ד'תחקירים וכ ,ציוד נלווה , בובות ומיכשור,יוד סימולציהצלרבות     
     
 ₪     500,000.-. . . . . . . . . . . . . . . . . שחזור נתונים ותכנה מורחב . . . . . – 2פרק     

                       
₪     250,000.- . . . . . . . . . . . . . . ..  הוצאות תפעול נוספות . . . . . . . . . .  – 3פרק                               

  
  ₪   800,000.-. . . . . . . . .  . . . . .  אבדן תוצאתי . . . . . . . . . . . . . . . .  . . – 4פרק    

 
 ₪     200,000.-. . . . . . . . . . . .  . הרשת . . . . . . . . . . . . . . . יהגנה על קוו  – 5פרק    

 
  

 הראשונים מכל אבדן או נזק.     ₪ 5,000.-:  5, 2, 1בפרקים השתתפות עצמית:   
 ימים. 3:   4 -ו  3בפרקים         
  

   בכפוף לשינויים ", 2016פוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם "ביט ה א.        :  ותערה
 רצ"ב.   הוההרחבות       
 DRPהציוד האלקטרוני מפוזר במספר מבנים ולמבוטח יש מערכת  ב.   

 במבנה נפרד, מרוחק מהמבנה בו נמצא שרת מערכת המיחשוב. 
המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי משכירי מבנים וציוד   ג.   

 למכללה וכן כלפי שוכרים ומקבלי רשות שימוש מהמכללה.
 

 י ציוד אלקטרונשינויים והרחבות לפוליסת 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 

 יתווספו המלים: "למעט מחשב לשימוש אישי".   3.7מס' יג סיל – 1המיוחדים לפרק ים סייג המתוך  .1
 הלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:  ל .2

פי  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ . א       
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  יהפוליסה, לא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר מ .ב  

הוצאות שיגרמו   אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח אומ את המבטח 
 להם עקב מקרה הביטוח.  

וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שיבוב נגד המבוטח המפר בזדון.  מ
ום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח  שמוסכם בזאת כי 

וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם מהפוליסה, אינו מהווה תנאי  
 במפורש בין הצדדים. 

  
 בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: בהקדם האפשרי". .10 .7
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 הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני–  מהדורת ביט 2016
 נספח הרחבות ושינויים 

 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות ולשינויים שבנספח זה -   

 יגבר  הנוסח של נספח זה . 
 

 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 
 (: ביטוח מקרה בעקבות המבוטח"י  ע  שהוצאו  נוספות)הוצאות  4.3 בסעיף .א

 : "סבירות". במילה מוחלפת היא"הכרחיות",    המילה כתובה בו מקום בכל .א.1.א
"...  המילים  אחרי .ב.1.א "וכן  המילים  נוספו ",  ובחגים  בשבתות:    העבודה   לשעות   מחוץ  עבודות: 

 ".תקינות  בדיקותאו  /ו  מיוחדים בתנאים עבודות, הרגילות
 :הבאות ההרחבות נוספו' 1 לפרק .ב

, האמור  מכלליות   לגרוע  ומבלי   לרבות,  בפוליסה  מהמבוטחים   מי "י  ע  הביטוח  תנאי  קיום   אי   4.11 .1.ב
  והכל   תביעה  בהגשת  איחוראו  /ו  הודעה  אי או  / ו  כלשהי  חובה  קיום  איאו  /ו  הפוליסה  תנאי  הפרת
 .הפוליסה פי  על שיפויאו / ו לפיצוי  האחרים  המבוטחים של מזכותם  יפקיע  לא, לב בתום

  הפעלה  חומרי או  /ו  קירור  לגז   נזק   או  אבדן  לכסות   מורחבת  הפוליסה   ספק   הסר   למען  4.12 .2.ב
 . בפוליסה המכוסים מהסיכונים  כתוצאה, אחרים

 במסגרת   המבוטח  לרכוש  והן  זו  פוליסה   במסגרת  המבוטח  לרכוש  נזק  או  אבדן  של  במקרה 4.13 .3.ב
 . מביניהן הגבוהה, אחת  עצמית השתתפות תחול ", מורחב"אש   לביטוח  הפוליסה

  המבוטח   לסכום  עד  פשוטה  לגניבה  הרחבה  תכלול  הפוליסה,  3.11  בסייג  האמור  למרות 4.14 .4.ב
  שבפוליסת   לזה  חופף  זאת  בפוליסה  זאת  הרחבה  בגין  הביטוח  סכום.  המבוטח  של  האש  בביטוח

 . לו בנוסף  ולא האש
 

 (: תביעה  הכנת)הוצאות   18.5 בסעיף .ג
  יתחיל   הסעיף   זה   במקום".  יורחב   אזי,  נוספים  ביטוח...לדמי  ברשימה  נרשם"אם    המשפט   נמחק .1.ג

 ...". לכסות  זה פרק  פי על מורחב: "הביטוח במילים
"אחריות  המשפט  אחרי   הסעיף   בהמשך .2.ג :  המשפט   נוסף",  ברשימה  המצוין ...לסכום    המבטח: 

  ולתקופת   למקרה  ₪  150,000  לסך  זו  הרחבה  לפי  המבטח  אחריות  תוגבל,  ברשימה  סכום"בהעדר  
 ". בפוליסה התעריף לפי בגינה  פרמיה ותחויב  הביטוח לסכום מעבר היא  זו הרחבה. הביטוח

  בפרק   אחר  סעיף  תחת  הקיים  כיסוי  מכל  לגרוע   בכדי  זו  בהרחבה: "אין  המשפט  נוסף  הסעיף  בסוף .3.ג
 ".א

)רשלנות רבתי( מבוטל אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות    20.3  סייג .ד
 1981-המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א

 
)ביטול הביטוח( מבוטל ומוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב    21.5  סעיף .ה

בהודעתו המבוטח  נקב  בו  מהמועד  יחול  הביטול  ע"י  למבטח.  ההודעה  קבלת  תאריך  לפני  לא  אך   ,
המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם  
נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל  

ה כמועד ביטולה באותו אישור או  הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצויינ
בסעיף השיעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל  
הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת  

 המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים".
)זכות הקיזוז( תבוטל הסיפא של הפיסקה הראשונה: "בין אם חובו...ובין אם לפוליסה    21.9  בסעיף .ו

 אחרת", ובמקומה נכתב: "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
כמבוטח    21.10  בסעיף .ז יחשב  בפוליסה...  מצוין   לא  "אם  הסיפא)  נמחקה  בפוליסה(  ראשי  )מבוטח 

 ראשי"(. 
 מתוך סעיף התחלוף:  21.13 בסעיף .ח

 ". בחוזה  עובדיםאו  /ו   משרה : "נושאי  המילים  נוספו ",  המבוטח  של  המניות : "...בעלי  המילים  אחרי .1.ח
  חברות ,   אם  חברות   וכן"ל,  הנ: "של  הבאות  המילים  נוספו",  משפחותיהם  בני: "וכן  המילים  אחרי .2.ח

  מגיש   היה   לא  סביר  שמבוטח  מי  כלפיאו  /ו  בעלות  באותה  הנמצאות  חברותאו  /ו   קשורות  חברות,  בת
 ". המבוטח  לקוחות, האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות  עסקים קשרי מחמת  תביעה נגדו
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)תקופת ההתיישנות(, נוספו המילים: "למעט רכוש בבעלות אחרים שלגביו ההתיישנות    21.14  לסעיף .ט
 לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח". 

 :הפוליסה  פרקי לכל תנאים נוספו  זאת בפוליסה 3 לחלק .י
, האמור  מכלליות   לגרוע  ומבלי   לרבות,  בפוליסה  מהמבוטחים   מי "י  ע  הביטוח  תנאי  קיום   אי   21.17 .1.י

  והכל   תביעה  בהגשת  איחוראו  /ו  הודעה  אי או  / ו  כלשהי  חובה  קיום  איאו  /ו  הפוליסה  תנאי  הפרת
 .הפוליסה פי  על שיפויאו / ו לפיצוי  האחרים  המבוטחים של מזכותם  יפקיע  לא, לב בתום

 במסגרת   המבוטח  לרכוש  והן  זו  פוליסה   במסגרת  המבוטח  לרכוש  נזק  או  אבדן  של  במקרה 21.18 .2.י
 . מביניהן הגבוהה, אחת  עצמית השתתפות תחול ", מורחב"אש   לביטוח  הפוליסה

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תיפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה    –21.19 .3.י
הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר  
 אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה היתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף. 

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע הדבר לאחראי    –  21.20 .4.י
 על נושא הביטוח אצל המבוטח.
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 מפרט לביטוח כספים  - רשימה
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 
שולטת או  ו/או עמותות אשר המכללה  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות 

 . מנהלת אותם
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו   כל   של המבוטח: עיסוקו
   הבאים:  העיסוקיםכולל גם     

 
 אקדמית להוראה בתחומים שונים. מכללה  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 העובדים ולסטודנטים. 

 קמפוסית. -הוראה והפעלה של סטודנטים מתמחים בפעילות חוץ .ג
 

אבדן או נזק לכספים למיניהם לרבות מזומנים, שיקים, שטרות ועוד בעת המצאם   הרכוש המבוטח : 
ידם  - רכושם של המבוטחים, וגם או מוחזק על -בחצרי המבוטחים ובעת העברתם 

וגם או בשותפות עם אחרים, וגם או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם   ןבפיקדו 
בו במקרה של אבדן   םעוניינימ דין, הסכם או כל סיבה אחרת, וגם או  חמכועבורו 

 או נזק המבוטחים בפוליסה זאת. 
 

 ₪  . 120,000.- סכום הביטוח: 
 

בכפוף לשינויים וההרחבות  ", 2016פוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם "ביט ההרחבות מיוחדת:        
 דלהלן: 

 
מתכת  מוסכם ומוצהר בזאת כי הכיסוי כולל גם אבדן או נזק לכספים בקופות    

 $ לקופה אחת.  2,000.-נעולות המשמשות להנפקת כרטיסי צילום מסמכים, עד לסך 
 

מוסכם ומוצהר בזאת כי הכיסוי כולל גם אבדן או נזק לכספות או לקופות בהן     
 מוחזקים הכספים ובתנאי שנגרם אבדן או נזק לכספים עצמם.

 
מקרה אבדן או נזק למתקן הנפקת  ₪  בכל מקרה אבדן או נזק למעט ב 3,500.- השתתפות עצמית: 

 כרטיסי צילום מסמכים. 
₪  בכל מקרה אבדן או נזק לכספים במתקן הנפקת כרטיסי צילום מסמכים   2,000.-   

₪ במצטבר, בגין מספר מקרי אבדן או נזק בתאריך   3,500.-בודד, ולא יותר מסך 
 מסוים. 
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 שינויים והרחבות לפוליסת כספים 
 

 על כל חלקי הפוליסה:   הלן הרחבות שיחולול .1
 

פי  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ . א       
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  יהפוליסה, לא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר מ .ב  

אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו  מ את המבטח 
 להם עקב מקרה הביטוח.  

המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי משכירי מבנים וציוד למכללה וכן כלפי   ג.  
וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב מלי רשות שימוש מהמכללה. אך שוכרים ומקב 

 בזדון.   מי שגרם לנזקבתביעת שבוב נגד 
 

ום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח  שמוסכם בזאת כי  ד.  
וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם מהפוליסה, אינו מהווה תנאי  

 רש בין הצדדים. במפו
 
תנאי זכות הקיזוז יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח כדלקמן: "המבטח רשאי לקזז מתגמולי   .2

כל סכום שהמבוטח חייב למבטח,  -בקרות מקרה הביטוח  -הביטוח המגיעים למבוטח

פי הסדר התשלומים שבין  -, עלושחובו מתייחס לפוליסה זו ובתנאי שמועד פירעונ

 הצדדים, חלף". 

 
 סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה: "החזר דמי הביטוח במקרה- בתנאי ביטול הפוליסה לתת  .3

 ביטול יהיה על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום הביטול עד תום תקופת הביטוח". 
 

 בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי". .4 .11

 
קרא כדלקמן: "הודעה של י א ווה יבוטל(  למבטח  ה" )הודעותשל  "תנאי הפוליס  14בסעיף  .5

תינתן למבטח למען משרדו או לסוכן הביטוח שמונה לטפל   –המבוטח או של המוטב למבטח 
 בפוליסה, או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן". 

 
 בכל מקום בפוליסה בו נכתב "ידיעת המבוטח" הכוונה היא לידיעת המנכ"ל או אחראי הביטוח בארגון.

 
 

 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 2016מהדורת ביט  –הפוליסה לביטוח כל הסיכונים כספים 
 נספח הרחבות ושינויים 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - ולשינויים שבנספח זה 
 

 שכלולים בתנאי הפוליסה: להלן השינויים וההרחבות  
 לסיפא נוספו המילים: "בן באופן קבוע ובין אם באופן זמני".  –)חצרי המבוטח(  1.3הגדרה    .א
לאחר המילים: "המחאות דואר", נוספו המילים: "המחאות נוסעים, שוברי   – )כספים( 1.5הגדרה  ב.

 אשראי". 
    – )פריצה(  1.7הגדרה      ג.

. לאחר המילים: "... בוצעה באלימות ובכוח", נוספו המילים: "ו/או יש צילומים שנעשו  1ג.
 בשעת מעשה המעידים על החדירה לחצרים".  

ה חדירה לחצרים ע"י שימוש במפתחות העסק ו/או  .לסיפא נוספו המילים: "או במקר2ג.
בכרטיסים מגנטיים או אלקטרונים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה  

 שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין".  
 המבטח עפ"י דין. מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ולזכויות  )רשלנות רבתי(  2.11. סייג ד

אחרי   –)העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מוניות ומשרדי שליחויות(    3.2הרחבה  ה.
 המילים: "משרדי שליחויות", נוספו המילים: "או שליחים המועסקים על בסיס חשבונית".  

    - )נזק לכספת(  3.4הרחבה  ו.
 נמחקו. -ה לדמי ביטוח נוספים" . המילים: "אם נרשם ברשימה כי כיסוי זה בתוקף ובתמור1ו.
.בסיפא נוספו המילים: "בהעדר סכום ברשימה, אחריות המבטח בגין הרחבה זאת היא עד  2ו.

₪ למקרה, וזאת על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר ואף מעבר   20,000לסך 
 וליסה". לסכומי הביטוח שבפוליסה. סכום ההרחבה כלול בגבולות האחריות הכלליים של הפ 

 )הרחבות( נוספו הסעיפים שלהלן:   3. לפרק ז
גבולות האחריות יוחזרו לקדמותם לאחר    –)השבת סכום הביטוח לקדמותו(   3.5. הרחבה 1ז.

קרות אבדן או נזק מכוסה, החל מיום האבדן או הנזק תמורת פרמיה יחסית נוספת, אלא אם  
ביטוח לא יעלה על השבה פעם אחת  יורה המבוטח אחרת. סך סכומי ההשבה לקדמות בתקופת ה

 ₪ לתקופת הביטוח.  100,000של מלוא גבולות האחריות ולא יותר מסך 
הביטוח עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות נזק לחפציו   –)חפצים אישיים(   3.6הרחבה . 2ז.

האישיים של כל אדם בשירותו של המבוטח, למעט קבלנים וקבלני משנה, כתוצאה משוד או כל  
₪ לאדם אחד   5,000נסיון לכך, בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים, זאת עד לסך  

בגבולות האחריות הכלליים של  ₪ לתקופת הביטוח. סכומים אלה כלולים  20,000ומקסימום 
 הפוליסה. 

הביטוח  עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות כספים בעת   –)כספים מלווים בחו"ל(   3.7הרחבה  .3ז.
  5,000הימצאם בידי מנהלים ו/או עובדים במסגרת תפקידם, בעת הימצאם בחו"ל, זאת עד לסך 

כלולים בגבולות האחריות  ₪ לתקופת הביטוח. סכומים אלה  ₪20,000 לאדם אחד ומקסימום 
 הכלליים של הפוליסה. 

הביטוח  עפ"י פוליסה זאת מורחב לכסות כספים   -)מזומנים במכונות תשלום(   3.8הרחבה  .4ז.
בעת הימצאם במכונות תשלום אוטומטיות לתשלום דמי חניה ואו לרכישת כרטיסי צילום  

הנמצאות בתוך מבנים    מסמכים, הנמצאות בתחום חצרי המבוטח. אחריות המבטח למכונות
₪ למקרה ולגבי מכונות הנמצאות תחת כיפת השמים לא תעלה   20,000סגורים לא תעלה על סך 

₪ לתקופת    ₪20,000 למקרה וסה"כ. גבול האחריות להרחבה זאת לא יעלה ע"ס  10,000על סך 
 הביטוח. 

ובים בפוליסה,  גבולות האחריות של המבטח הנק –)גבולות אחריות מוגדלים(  3.9הרחבה  .5.ז
יוכפלו במועדים בהם סניפי הבנק שבו מפקיד המבוטח את כספיו, אינם פתוחים לציבור עקב  

של היום שקדם למועדים כאמור ועד   12.00שביתת עובדים ו/או השבתת הבנק, וזאת החל משעה 
של היום הראשון לאחר המועד שבו נפתחו סניפי הבנק לציבור ובתנאי שסך גבול   16.00לשעה 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  2,000,000האחריות לא יעלה על 
אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע    3.10הרחבה  .6ז.

מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור  
כותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי  בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מז

 הפוליסה. 
המילים: "...וכן את הוצאות המבטח הקשורות   –  )תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים(  4.1.7מתנאי     ח.

 נמחקו.    –בגביית החוב שבפיגור" 
סה זו בהודעה  , הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פולי )ביטול הביטוח(  4.4.2בתנאי  ט.

בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י  
המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד בהם  

בות, תבוטל  נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחיי
הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או  
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בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות המקורית, תבוטל  
  הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח". בביטול על פי

 דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים". 
, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  4.6.1בתנאי  י.

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
קומה נכתב:  המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמ   )זכות הקיזוז(, 4.10בתנאי  יא.

 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 
הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(,  4.11מתנאי  יב.

 ראשי...", נמחקה. 
לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק     4.16נוסף תנאי יג. 

 אחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". כשייוודע הדבר ל
 

  



 

 34 

 מפרט לביטוח חבות כלפי צד שלישי  - שימהר
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 
שולטת  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה 

 .או מנהלת אותםבהם ו/
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו
 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  

 
 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .ד
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ה

 העובדים ולסטודנטים. 

- מתמחים בסדנאות שונות, בפעילות חוץהוראה והפעלה של סטודנטים  .ו
 קמפוסית.

    
   בולות האחריות: ג

 אפשרות ב' אפשרות  א' 
 

 ₪   40,000,000.- ₪   20,000,000.- - למקרה 

 ₪   40,000,000.- ₪   20,000,000.- - לתקופה 
 

  
 ₪ .  7,500.-  שתתפות עצמית: ה
 
 בכפוף לשינויים   ", 2016פוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם "ביט ה .א   ערות:  ה

 רצ"ב.הוההרחבות                                              
 

     וסכם ומוצהר בזאת כי פוליסה זאת מהווה גם פוליסה עודפת ושיוריתמ        .ב
 כל כיסוי או פוליסה אחרים שנערכו על ידי המבוטח או לטובתו.  ל            

 
הפוליסה תכלול כיסוי הוצאות משפטיות במקרה תביעה פלילית בגבול   .ג

 ₪ .  400,000.-אחריות של 

 מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין          .ד
 או מחדליו של כל אדם או גוף המייצגו ו/או הפועל מטעמו או   מעשיו 
 עבורו.        

 

 הפוליסה מורחבת לכסות תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.       .ה
 

   הפוליסה מורחבת לכסות נזק גוף הנובע מכלי רכב מנועי  ו/או צמ"ה       .ו
 שאין חובה חוקית לבטחו.     

 
 
 

  



 

 35 

 והרחבות לפוליסת חבות כלפי צד שלישי שינויים 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 
    : "כל האמור בפוליסה בלשון סעיף "הוצאות" שבדף הפתיחה יתוסף המשפט כדלקמןלפני  .1

 ".  להפך, וכל האמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה, וכן להפךיחיד, משמעו גם הרבים, וכן  
 
 .    בסעיף  "הוצאות" יתוסף  המשפט כדלקמן: בכל מקרה שהמבטח חולק על אחריות המבוטח         2

  אלגבי תביעה שהוגשה נגד המבוטח ומי מהם לוקח על עצמו את ניהול ההליכים המשפטיים, ייש
  המבטח בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

 
 .    שינויים בסייגים לחבות המבטח: 3

 לפוליסה בטל ומבוטל. 5סייג   .א

 יבוטלו המלים: "או ניתן לכיסוי".  13בסייג   .ב
 

של ההרחבות יוספו אחרי המלים: "למעט קבלני משנה", המלים: "ששמם לא נכתב   4בסעיף  .4
 במפורש". 

   
 המלים: "למעט אם נכתב שמם במפורש כאחד מיחידי המבוטח".  ו פיתווס  7בסיפא של הרחבה  . 5
 
המלים: "או   וספורטיביים המאורגנים ע"י המבוטח", יתווספ םאחרי המלים: "... אירועי 8בהרחבה  . 6

 בקשר עמו". 
 
יבוטל המשפט: "וזאת מעבר לגבולות האחריות ... שברשותו של המבוטח" ובמקומו   9בהרחבה  .7

מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי רכוש שברשותו של  : "וזאת בייכת
 המבוטח". 

 
יוספו אחרי המלים: "למעט קבלני משנה ועובדיהם", המלים: "ששמם לא נכתב במפורש   13בהרחבה  . 8

 כאחד מיחידי המבוטח". 
 
ל אך ורק במידה ואותם  מו"מ בזאת כי עובדי חברות כוח אדם יחשבו לצד ג'. התנאה זאת תחו .9

עובדים לא יוכלו להיפרע מחברת כוח האדם המעסיקה אותם ובכפוף לכך שהמבוטח יחויב בפיצוי  
 לאותם עובדים בפסק דין חלוט.   

 
לפוליסה תתוסף ההרחבה הבאה: "שם המבוטח כולל גם את הפועלים מטעמו של המבוטח הנקוב   .10

לי מניות ואם אחרים, במסגרת מלוי תפקידם אצלו,  ברשימה, אם עובדים, אם דירקטורים, אם בע 
וזאת במידה ולא קיימת פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות. זכויות המבוטח הראשי בפוליסה  

לפוליסה מבוטלות המלים:   12פי הפוליסה. לפיכך, בסייג -קודמות לזכויות המבוטחים האחרים על
 "או ניתן לכיסוי". 

 
 תוחלף בנוסח כדלקמן: לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו   15.  הרחבה 11

לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של מבוטח,  
חברי הדירקטוריון של המבוטח, מזמיני עבודות אצל המבוטח, משכירי מבנים, שוכרים 

אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או התחייב בכתב לשפותו או לוותר על  ודיירים אחרים וכל 
 זכות התביעה ממנו. 

 האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון. 
 
 

לפוליסה תתוסף ההרחבה הבאה: "למען הסר ספק מודגש במפורש כי הרכוש בחצרים  .  12
 זו".  שהושכרו/הוחכרו לאחרים יחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה

 

 הרחבה בעניין הגנה בהליכים פלילים יחולו השינויים הבאים:  ב.   13
 

בוטל המשפט המתחיל במילים: "תנאי מוקדם להעמדת עורך דין..." ומסתיים במילים: י .א 
 הצלחת הערעור".  ל"...וסיכוי טוב 

 
 בטלה ומבוטלת.   -גדרת "שכר טרחה" המוגדרת בהרחבה זאת ה .ב 

 
 המילים:"... ששמם לא נכתב במפורש בהגדרת   ולהרחבה זאת יתווספ  3סיפא של סייג ב ג.

 מבוטח".  השם  
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 הלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:  ל .14
 

פי הפוליסה,  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ .א 
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  ילא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את  מ .ב 

אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב  מהמבטח 
 מקרה הביטוח.  

וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון. מוסכם בזאת  מ
ום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח הפוליסה, אינו מהווה  שכי 

 וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם במפורש בין הצדדים. מ תנאי 
  

בזאת כי פוליסה זאת מהווה גם פוליסה עודפת ושיורית לכל כסוי או  פוליסה   ג.   מוסכם ומוצהר
  ידי המבוטח או לטובתו.-אחרים שנערכו על

 
 .   מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הפוליסה כפופים לשינויים הבאים:15
 

: ב)כתובת למתן הודעות( תמחק הסיפא אחרי המלים: "… מזמן לזמן" ובמקומה ייכת 2בתנאי   .א
 ו לסוכן הביטוח". "א

 
המלים: "סעיף זה לא יחול על תביעות בסכום    ו)טיפול בתביעות( בסוף סעיף א' יתווספ 8בתנאי   .ב

 $ ".  3000.-שאינו עולה על סך  
 

)זכות הקיזוז( יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח כדלקמן: "המבטח רשאי לקזז מתגמולי   12תנאי  ג.
כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, שחובו   -הביטוחבקרות מקרה   -הביטוח המגיעים למבוטח

 פי הסדר התשלומים שבין הצדדים, חלף". -, עלומתייחס לפוליסה זו ובתנאי שמועד פירעונ

 
סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה: "החזר דמי הביטוח במקרה ביטול  -)ביטול הפוליסה( לתת 14בתנאי   ה.

 הביטול עד תום תקופת הביטוח" יהיה על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום  
 

 בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי". .ה
 

 מוסכם בזאת כי פוליסה זאת מהווה פוליסה ראשונית.  .ו
 

  
 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 2016מהדורת ביט  –הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 נספח הרחבות ושינויים 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - ולשינויים שבנספח זה 
 להלן השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: 

ובע  המילים: "נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים: "נזק גרר הנ)נזק(   2.72בסעיף  .א
 מכך".

במקום המילים: "...גרמו נזקים למספר צדדים שלישיים...",  )האחדת נזקים(   2.7סעיף בהמשך  .ב
 נכתבו המילים: "...גרמו נזקים לצד שלישי או למספר צדדים שלישיים...". 

, בסיפא אחרי המילים: "...חבות נושאי משרה", נוספו המילים: "הנהוגה  )נושאי משרה( 3.3.3בסייג  .ג
 המבטח".אצל 

 : )נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו( 3.5סייג  .ד
אחרי המילים: "תחת פוליסה לביטוח רכוש", נוספו המילים: "של   3.5.1בסייג   .1

 המבוטח". 
לסיפא נוסף המשפט הבא: "בניגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם במקרה של  3.5.1בסייג   .2

את עד לגבול אחריות בסך  נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטתו של המבוטח וז 
גבולות האחריות של הרחבה זו כלולים בגבול    –₪ למקרה ולתקופת הביטוח  1,000,000

 האחריות הכללי שבפוליסה".
₪ למקרה ולתקופת הביטוח. גבולות   500,000מבוטל במקרה של נזק עד לסך  3.5.2סייג   .3

 שבפוליסה.האחריות האלה כלולים בגבול האחריות הכללי 
מבוטל בנוסחו המקורי. נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אחריות  )חבות חוזית(  3.6סייג  .ה

שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על  
 המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".   

 בלן ולזכויות המבטח עפ"י דין. מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של הק )רשלנות רבתי(   3.12סייג  .ו
 :)נזק בעת שהות זמנית בחו"ל(   4.1הרחבה  .ז

אחרי המילים: "...נזק שנגרם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים על ידי", נוספו המילים:  .1
 "המבוטח ו/או על ידי". 

אחרי המילים: "...אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים",  נוספו המילים: "וכן אחריותו   .2
 שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים". כלפי האנשים 

הוחלפו בסיפא המילים: "גם אם נוספו לשם המבוטח", במילים:  )אחריות צולבת(,  4.2בהרחבה  .ח
 "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 

נוספו בסיפא המילים: "אלא אם צוין    )חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה(,  4.4בהרחבה  .ט
 ם המבוטח"שמם במפורש בש

הוחלף הנוסח לנוסח הבא: "למען  )חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ(   4.5בהרחבה  .י
הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת  
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור, שיפוץ,  

פירוק הריסה וכדומה, אם הן מבוצעות ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. כמו כן,  התאמה, 
היה וקיים ביטוח אחר שנערך על ידי המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין  

הפעילות המתוארת לעיל, אזי תהווה פוליסה זו רובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה  
פי הביטוח האחר כאמור. למניעת ספק, מובהר בזאת כי ההרחבה הנ"ל אינה מעניקה  המבוטח על 

 כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני משנה אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח".
אחרי המילים: "...ו/או לרווחת הקהילה", נוספו המילים: )חבות בגין אירועים(,   4.6בהרחבה  .יא

 ". "ו/או שהמבוטח נותן להם חסות
הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח בהא: "הפוליסה   )פגיעה אישית(,  4.8בהרחבה  .יב

להבדיל מפגיעה גופנית  –( Personal Injuryמורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית )
הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות    -ותוצאותיה

לתחום הפרט)כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא,    האמור, לרבות חדירה
וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה  

מעביד.          אולם לא יחול  -מינית כלפי אדם אשר בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד
( לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או  1ית: )כיסוי בשל הטרדה מינ

(  2שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או  )
לאותו אדם אשר התביעה האזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה  

( בכל מקרה שבו  3י אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או  )שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כ
- המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח,   1,000,000. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  1998
 אלא אם צוין אחרת ברשימה". 

לאחר המילים: "...של כל אדם או גוף הפועל מטעמו", נוספו   ילוחית(,)אחריות ש  4.10בהרחבה  . יג
 המילים: "ו/או עבורו ו/או בשירותו".
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נמחקו בסיפא המילים: "שהוגשו ככיבוד על ידי המבוטח ו/או   )הרעלת מזון(,  4.11בהרחבה  .יד
ובעת  מטעמו", ובמקומן נכתב: "לרבות אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח הנ

מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו שאינן בגדר מוצרים המיוצרים  
 ו/או משווקים על ידי המבוטח". 

נוספו לסיפא המילים הבאות: "אלא אם צוין שמם במפורש  )חבות עובדי המבוטח(   4.12בהרחבה  .טו
 בשם המבוטח".

 : )ויתור על תחלוף(   4.13בהרחבה  .טז
: "...אדם בשירות המבוטח", נוספו המילים: "לרבות ומבלי לגרוע  אחרי המילים .1

 מכלליות האמור, עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה וכן כלפי". 
 אחרי המילים: "...וכן בני משפחותיהם", נוספו המילים: "של כל הנ"ל".  .2

המילים: "אלא אם  נוספו לסיפא  )אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו(,  4.14בהרחבה  .יז
 צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 

נוספו בסיפא המילים: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי לא  )כלי נשק(   4.15בהרחבה  . יח
תושפע אם למחזיק הנשק באישור המבוטח, לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק  

 והמבוטח לא ידע על כך ולא היה חייב לדעת על כך". 
 : )הגנה בהליכים פליליים(   4.16חבה בהר .יט

 נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח". 4.16.3לסייג  .1
 ₪ להליך".  ₪400,000 למקרה", הוחלפו במילים: " 200,000המילים: " .2

 נוספו ההרחבות הבאות:  )הרחבות( 4לפרק  .כ
לסייגים לחבות   3.3.1למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" שבסעיף  4.17  .1

המבטח, אינו חל על נכסים אשר שמשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלות ו/או  
חזקת ו/או שימוש של אחר למעט מוצרים שהמבוטח נוהג ליצר ולשווק במהלך עיסוקו 

 המוגדר בפוליסה. 
האישית של חברי הדירקטוריון של    הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם 4.18 .2

המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי  
המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים 
ו/או קבלני משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם 

היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק,   בעת
 הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה.

היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו   4.19 .3
זו כקודמת לביטוח האחר כאמור  יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה

 והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר. 
זכות המבוטח /ים הנקוב/ים  בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי   4.20 .4

מאת המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על 
 פי האמור בהרחבות לפוליסה.

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   4.21 .5
מכלליות האמור, הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או  

איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי  
 ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

ן הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח  למע 4.22 .6
שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות 

 שבפוליסה זו, לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח. 
המבוטח בקשר עם  מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות   4.23 .7

 פעולת פריקה וטעינה. 
מודגש במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים   4.24 .8

בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם 
 פועל המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה, ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו. 

ה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה  במקר 4.25 .9
יום  30מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  

 מראש טרם התשלום לצד השלישי. 
, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו  )ביטול הביטוח( 5.4.2בסעיף  .כא

ביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך  בהודעה בכתב למבטח. ה
קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי  
ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש  

מתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה  למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף ל
כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח  

את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות  
לעצמו את דמי הביטוח  המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח 

 היחסיים". 
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, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות( 5.6.1בסעיף  .כב
 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 

נמחקו המילים:  )הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת(  5.7מסעיף  .כג
 "...למי מהנהלת המבוטח או" 

, המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן  )העברת מסמכים מהמבוטח למבטח( 5.8עיף בס .כד
 סביר". 

המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית" ,   )השתתפות עצמית(, 5.9בסעיף  .כה
 מוחלפות במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית...".

אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב:  המילים: ""בין   )זכות הקיזוז(, 5.10בסעיף  .כו
 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 

המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח   )טיפול בתביעות(, 5.11.3בסעיף  .כז
כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא  

יותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות  יפגעו זכו 
 המתחייבת מעסקו וזאת בכדי...".

הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.13מסעיף  .כח
 ראשי...", נמחקה. 

 "פרשנות הפוליסה". , מוחלפת הכותרת במילים: )דין וסעיף שיפוט( 5.15בסעיף  .כט
לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח   5.17נוסף סעיף  .ל

 רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 מפרט לביטוח חבות מעבידים  - שימהר
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 
שולטת  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה 

 .או מנהלת אותםבהם ו/
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו
 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  

 
 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 העובדים ולסטודנטים. 

- נאות שונות בפעילות חוץהוראה והפעלה של סטודנטים מתמחים בסד  .ג
 קמפוסית.

 
 עובדי מנהלה.   250 -כ א. תעסקות העובדים:  ה

 .  מועסקים כל השנה( 70% -)כ מרצים ועובדי הוראה 350 -כ .ב
 .  עובדים זמניים מידי פעם .ג

 
 ₪ .  40,000,000.- שכר העבודה המשוער:

 
 לתובע, למקרה ולתקופה.  $   5,000,000.- בולות האחריות: ג
 

 ₪ .  7,500.- השתתפות עצמית:  
 
 

וסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת ביטוח חבות  מ .א   ערות:  ה
 ובכפוף לשינויים וההרחבות הרצ"ב.   " 2016ביט ידועים בשם "המעבידים  

 
וסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח  מ ב.

אדם, אם ייקבע כי עובדים אלה נחשבים לעובדי  - ובדי חברות כוחע כלפי 
 המבוטח.  

   
 ג.      הפוליסה תכלול כיסוי הוצאות משפטיות במקרה תביעה פלילית בגבול   

 ₪  .  400,000.-אחריות של           
 
 

 ת לפוליסת חבות מעבידים שינויים והרחבו
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 
    : "כל האמור בפוליסה בלשון סעיף "הוצאות" שבדף הפתיחה יתוסף המשפט כדלקמןלפני  .2

 יחיד, משמעו גם הרבים, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה, וכן להיפך".  
 
 .    בסעיף  "הוצאות" יתוסף  המשפט כדלקמן: "בכל מקרה שהמבטח חולק על אחריות המבוטח         2

  אלגבי תביעה שהוגשה נגד המבוטח ומי מהם לוקח על עצמו את ניהול ההליכים המשפטיים, ייש
  המבטח בכל ההוצאות הכרוכות בכך". 

 
 .    בכל מקום בפוליסה בו נכתבו המלים: "תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק המבוטח" משמעו גם:   3

 "עבור העסק המבוטח".       
 
מו"מ בזה כי סייג א' מתוך הסייגים לחבות המבטח לגבי אירוע המכוסה על פי הפוליסה לא יחול על   .4

  וספקים של המבוטח.   רשויות מקומיות
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 דעת משפטית…".-. תבוטל הסיפא החל מהמלים: "ובהסתמכו על חוות1.    בסייג ב.5
 

 דעת משפטית…".-. תבוטל הסיפא החל מהמלים: "ובהסתמכו על חוות2.    בסייג ב.6
   
 המלים: "ונציגים אחרים מטעמו".  ובהרחבה א' אחרי המלים: "...כלפי עובדיו", ייתוספ . 7
 
 המלים הבאות: "וכן עבודות בניה, שיפוץ והתקנה ".  ולהרחבה ג' יתווספ . 8
 
למרות הכתוב בפוליסה מוצהר ומוסכם בזאת כי אם יחויב המבוטח עקב מקרה המכוסה על פי   .9

המבוטח בגין  פוליסה זאת לפצות עובדים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם, יפצה המבטח את  
 המבוטח. א$ בו ייש  2,000.-תביעות כאלה מעבר לסכום ראשוני של 

 
 הרחבה יא' )הגנה בהליכים פלילים( יחולו השינויים הבאים:  ב.    10
 

בוטל המשפט המתחיל במילים: "תנאי מוקדם להעמדת עורך דין..." ומסתיים במילים: י .א 
 הצלחת הערעור".  ל"...וסיכוי טוב 

 
 בטלה ומבוטלת.   -גדרת "שכר טרחה" המוגדרת בהרחבה זאת ה .ב 

 
להרחבה זאת יתווספו המילים:"... ששמם לא נכתב במפורש בהגדרת שם  3סיפא של סייג ב .ג

 מבוטח".  ה
 

 הלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה:  ל .11
 

פי הפוליסה,  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ .א 
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  ילא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את  מ .ב 

אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב  מהמבטח 
 מקרה הביטוח.  

 וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון.  מ
  

זאת כי פוליסה זאת מהווה גם פוליסה עודפת ושיורית לכל כסוי או פוליסה  מוסכם ומוצהר ב  .ג
 ידי המבוטח או לטובתו.-אחרים שנערכו על

 
 .   מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הפוליסה כפופים לשינויים הבאים:12
 

)כתובת למתן הודעות( תמחק הסיפא אחרי המלים: "… מזמן לזמן" ובמקומה   2בתנאי   .א
 יכתב: "או לסוכן הביטוח". 

 
)טיפול בתביעות( בסוף סעיף א' יתווספו המלים: "סעיף זה לא יחול על תביעות   6בתנאי   .ב

 $ ".   3000. -בסכום שאינו עולה על סך  
 

הנוסח כדלקמן: "המבטח רשאי לקזז מתגמולי  )זכות הקיזוז( יבוטל ובמקומו יבוא   11תנאי  .ג
כל סכום שהמבוטח חייב למבטח, שחובו   -בקרות מקרה הביטוח  -הביטוח המגיעים למבוטח

 פי הסדר התשלומים שבין הצדדים, חלף". -מתייחס לפוליסה זו ובתנאי שמועד פירעונו, על
 

דמי הביטוח במקרה  סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה: "החזר -)ביטול הפוליסה( לתת 13בתנאי   .ד
 ביטול יהיה על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום הביטול עד תום תקופת הביטוח". 

 
לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי   .ה

אנשים בשרותו של המבוטח, חברי הדירקטוריון של המבוטח, מזמיני עבודות מהמבוטח, 
מבנים, שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או התחייב  משכירי 

 בכתב לשפותו או לוותר על זכות התביעה ממנו. 
 האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון". 

 
  בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי". .ו

 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 2016מהדורת ביט  –הפוליסה לביטוח חבות מעבידים 

 נספח הרחבות ושינויים 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות  

 .יגבר הנוסח של נספח זה - ולשינויים שבנספח זה 

 
 :בתנאי הפוליסהלהלן השינויים וההרחבות שכלולים 

מבוטל בנוסחו המקורי. נוסח הסעיף המעודכן: "התחייבות או אחריות  )חבות חוזית(  3.1סייג  .א
שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת על  

   ."המבוטח גם בהעדר הסכם כזה
 .מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ולזכויות המבטח עפ"י דין )רשלנות רבתי(   3.11סייג  .ב
 ."המילה "ועקב" מוחלפת במילים: "ו/או עקב –)חבות של עובד(   4.4חבה הר .ג
לסיפא מתווספות המילים הבאות: "יחד עם זאת זכותו של המבוטח לשיפוי    -  )כלי נשק(  4.5הרחבה  .ד

לא תושפע אם למחזיק הנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק  
 ."ולא היה חייב לדעת על כךוהמבוטח לא ידע על כך  

 – ()חבות המבוטח כלפי קבלנים/קבלני משנה ו/או עובדיהם  4.6הרחבה  .ה
 ."אחרי המילים: "...המכסה חבות", מתווספת המילה: "המבוטח  .1.ה
לסיפא מתווספות המילים הבאות: "מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח   .2.ה

, אזי תחול פוליסה זאת כרובד נוסף החל מעבר ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי
 ."לסכומים בגינם שופה המבוטח עפ"י הביטוח האחר כאמור

הנוסח הקיים מבוטל ובמקומו מתקיים הנוסח בהא: "הפוליסה   )פגיעה אישית(,  4.10בהרחבה  .ו
  - יהלהבדיל מפגיעה גופנית ותוצאות – (Personal Injury) מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית

הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי פעילותו של המבוטח. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  
חדירה לתחום הפרט)כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה  

אשר  בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי אדם 
(  1מעביד.  אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית: )-בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד

לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות  
( לאותו אדם אשר התביעה  2התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או  )

שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו או  האזרחית 
( בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה  3בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או  ) 

. אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא  1998-עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח
 ."למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח, אלא אם צוין אחרת ברשימה 1,000,000יעלה על 

 : ()הגנה בהליכים פליליים  4.11בהרחבה  .ז
 ."נוספו המילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח  4.16.3לסייג  .1.ז
 ."₪ להליך ₪400,000 למקרה", הוחלפו במילים: " 200,000המילים: " .2.ז

  – ()ויתור על תחלוף 4.12בהרחבה  .ח
אחרי המילים : "... בשירותו של המבוטח", נוספו המילים: "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות   .1.ח

 "...האמור, עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי
 ."אחרי המילים: "...וכן כלפי בני משפחותיהם", נוספו המילים: "...של כל הנ"ל .2.ח

 :נוספו ההרחבות הבאות )הרחבות( 4לפרק  .ט
האישית של חברי הדירקטוריון של    הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם 4.13  .1.ט

המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדי  
המבוטח, מנהליו, עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או  

היותו   קבלני משנה אלא אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת
שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה  

 .מכסה את חבות נושאי המשרה המבוטחת בביטוח אחריות נושאי משרה
היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו   4.14 .2.ט

זו כקודמת לביטוח האחר כאמור  יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, אזי תחשב פוליסה
 .והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר

זכות המבוטח /ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת   4.15 .3.ט
המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור  

 .בהרחבות לפוליסה
במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבוטח לא קיבל הודעה   4.16 .4.ט

יום מראש  30מהמבוטח על המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  
 .טרם תשלום התביעה

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע   4.18 .5.ט
י הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי הודעה ו/או איחור  מכלליות האמור, הפרת תנא 



 

 43 

בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי  
 .על פי הפוליסה

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי הביטוח שנערכו   4.19 .6.ט
גורמי חוץ, גבולות האחריות הנמוכים מגבולות האחריות שבפוליסה זו,  עבור המבוטח לטובת  

לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח, אלא רק כלפי המבוטחים  
 .האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוח

זו בהודעה  , הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה )ביטול הביטוח( 5.4.2בסעיף  .י
בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה  

ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח ו/או שיעבוד  
,  בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות

תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה כמועד ביטולה באותו  
אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא למבטח את ההתחייבות  

המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות המקורית לידי המבטח".  
 ."ישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח היחסיים בביטול על פי דר

, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות( 5.6.1בסעיף  .יא
 .""לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח

י  נמחקו המילים: "...למ )הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת(  5.7מסעיף  .יב
  "מהנהלת המבוטח או

 .", המילה: "מיד" מוחלפת במילים: "תוך זמן סביר)העברת מסמכים מהמבוטח למבטח( 5.8בסעיף  . יג
המילים: "... בנוסף, המבוטח ישא בהשתתפות עצמית" , מוחלפות   )השתתפות עצמית(, 5.9בסעיף  .יד

 ."...במילים: "...כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית
המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב:    הקיזוז(,)זכות  5.10בסעיף  .טו

 .""בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח
המילים: "...יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח   )טיפול בתביעות(, 5.11.3בסעיף  .טז

התביעה כך שלא יפגעו  כדי...", מוחלפות במילים: "...מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את 
זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות  

 ."...המתחייבת מעסקו וזאת בכדי
הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.13מסעיף  .יז

 .ראשי...", נמחקה
"כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק   לתנאי הפוליסה: 5.18נוסף סעיף  . יח

 ."כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח
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 רשימה לביטוח נאמנות עובדים
 

 
המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 

שולטת  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה 
 .מנהלת אותם בהם ו/או

 
   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 

 
 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     

 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו

 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  
 

 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 העובדים ולסטודנטים. 

- מתמחים בסדנאות שונות בפעילות חוץהוראה והפעלה של סטודנטים  .ג
 קמפוסית.

 
 .  ₪ 400,000.- גבול האחריות: 

 
 .  ₪ 3,500.- השתתפות עצמית:   

 
 1/1/2003תאריך רטרואקטיבי: 

 
 וסכם ומוצהר בזאת כי רשימה זאת כפופה לפוליסה שתבוצע לפי הנוסח הידוע    מ        הערות: 

   כפוף לשינויים ולהרחבות הרצ"ב." ב2016בשם "ביט   
 
 
 
 
 

 שינויים והרחבות לפוליסת נאמנות עובדים 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים: 
 

יש לרשום: "כל האמור בפוליסה בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן   התנאים המיוחדיםלפני  .4
 ".  להפך, וכל האמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה, וכן להפך

 

בפסקה שכותרתה "הכיסוי", תבוטלנה המילים: "... עובד של המבוטח..." ובמקומן תבואנה   .5
 המילים: "... אדם כלשהו שמועסק/הועסק ע"י המבוטח ...". 

 
 מעביד...". - קה שכותרתה "הגדרה", תבוטלנה המילים: "...שמתקיימים ביניהם יחסי עובד בפס .6

 
 מוסכם ומוצהר בזאת כי: .7
 

אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י אותו   .א

מועסק או  מועסקים, יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות כמקרה ביטוח  

 סה.  אחד לצורך הפולי

 

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך הכנת   .ב

מגבול האחריות שבפוליסה )על בסיס נזק   10%התביעה, וזאת עד לשיעור של 

 ראשון(. 
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אם הוכח שנעשה בעסקו של המבוטח המעשה שבמסגרת הכיסוי, והמבוטח יוכל   ג.

ליחס ביצוע מעשה זה לקבוצת עובדים מוגדרת, אך לא יוכל לאתר מתוכה באופן  

ייחודי את העובד או העובדים האחראי/ם לכך, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי, בכפוף  

 לתנאי וחריגי הפוליסה.  

 קי הפוליסה:  הלן הרחבות שיחולו על כל חלל .8
 

פי  - וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ . א       
 גרע מזכויות המבוטחים האחרים.  יהפוליסה, לא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר מ .ב  

אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו  מ את המבטח 
 להם עקב מקרה הביטוח.  

 
וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפר בזדון.  מ

תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח   וםשמוסכם בזאת כי 
וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם מהפוליסה, אינו מהווה תנאי  

 במפורש בין הצדדים. 
 
תנאי זכות הקיזוז יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח כדלקמן: "המבטח רשאי לקזז מתגמולי   .9

כל סכום שהמבוטח חייב למבטח,  -קרה הביטוחבקרות מ  -הביטוח המגיעים למבוטח

פי הסדר התשלומים שבין  -, עלושחובו מתייחס לפוליסה זו ובתנאי שמועד פירעונ

 הצדדים, חלף". 

 
 סעיף א' תתוסף הסיפא הבאה: "החזר דמי הביטוח במקרה- בתנאי ביטול הפוליסה לתת  .10

 הביטול עד תום תקופת הביטוח". ביטול יהיה על פי חישוב יחסי של דמי הביטוח, מיום  
 

 בכל מקום בפוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי". .8 .12

 
קרא כדלקמן: "הודעה של י א ווה יבוטל(  למבטח  של  "תנאי הפוליסה" )הודעות 14בסעיף  .9

תינתן למבטח למען משרדו או לסוכן הביטוח שמונה לטפל   –המבוטח או של המוטב למבטח 
 בפוליסה, או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן". 

 
 אחראי הביטוח בארגון.בכל מקום בפוליסה בו נכתב "ידיעת המבוטח" הכוונה היא לידיעת המנכ"ל או 

 
 

 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 2016מהדורת ביט   –הפוליסה לביטוח נאמנות 

 נספח הרחבות ושינויים 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות נוסח הפוליסה המקורי להרחבות  

 יגבר הנוסח של נספח זה. - ולשינויים שבנספח זה 
 
 

 השינויים וההרחבות שכלולים בתנאי הפוליסה: להלן 
 
, הנוסח מוחלף בנוסח הבא: "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו  )ביטול הביטוח( 5.6.2בתנאי  .א

בהודעה בכתב למבטח. הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך  
המבטח לחתום על אישורי  קבלת ההודעה ע"י המבטח. על אף האמור לעיל, היה והמבוטח דרש מ 

ביטוח ו/או שיעבוד בהם נכללה התחייבות של המבטח לבטל את הביטוח רק לאחר הודעה מראש  
למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה בכפוף למתן הודעה כאמור, לאחר תום התקופה שצוינה  

למבטח  כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף השעבוד. למרות האמור לעיל, אם המבוטח ימציא 
את ההתחייבות המקורית, תבוטל הפוליסה על פי בקשת המבוטח מיום החזרת ההתחייבות  

המקורית לידי המבטח". בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח  
 היחסיים". 

, המילה: "לו" מוחלפת במילים:  )הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(5.1.4בתנאי  .ב
 י על נושא הביטוח אצל המבוטח". "לאחרא 

המילים: ""בין אם חובו...ובין אם לפוליסה אחרת", ובמקומה נכתב:    )זכות הקיזוז(, 5.10בתנאי  .ג
 "בגין מערך ביטוחי העסק של המבוטח". 

הסיפא החל מהמילים: "...אם לא מצוין בפוליסה מבוטח   )מבוטח ראשי בפוליסה(, 5.11מתנאי  .ד
 ראשי...", נמחקה. 

לתנאי הפוליסה: "כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח    5.17נוסף תנאי  .ה
 רק כשייוודע הדבר לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח". 
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 מפרט לביטוח אחריות מקצועית - שימהר
 

ו/או    המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או אגודת הסטודנטים המבוטח: שם 
  בהם ו/אושולטת ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה  הסטודנטים

 . מנהלת אותם
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו
 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  

 
 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 העובדים ולסטודנטים. 

- מתמחים בסדנאות שונות בפעילות חוץהוראה והפעלה של סטודנטים  .ג
 . , לרבות תלמידים לעבודה סוציאליתקמפוסית

 
  בולות האחריות: ג

  אפשרות ב' אפשרות א'
 למקרה   ₪   4,000,000.- ₪    2,000,000.-
 לתקופה  ₪   4,000,000.- ₪    2,000,000.-

  
 

 ₪  )תקציב שנתי(. 70,000,000.-  מחזור משוער:
 

 ₪   למקרה  20,000.- עצמית: השתתפות  
 

 מדינת ישראל בלבד.  תחולה ותחום שיפוט: 
 

 תקופת  
 .  1.1.2003מיום  רטרואקטיביות:  

 
 

 
 

 אחריות מקצועית   ושינויים לביטוח הרחבות
 כללי .א

 זמן סביר". תוך" או" בהקדם: "ייכתב"  מידמקום בפוליסה בו כתובה המילה " בכל .1

, וכל האמור במין זכר, משמעו  להיפךהאמור בפוליסה בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן   כל .2

 גם מין נקבה, וכן להיפך.

 יום מראש. 60להודעה של    כפוףידי המבטח, -ומוצהר בזאת כי ביטול הפוליסה, על מוסכם .3

 

 שיחול בתנאי הפוליסה:  שינוי .ב

ומוצהר כי כל פעולה של המבטח על   םמוסכ כדלקמן: " הפסקה טיפול בתביעות, תתוסף  לסעיף 1.1

 של המבוטח".    באינטרסיםפי סעיף זה, כפופה לכך שלא יפגעו 

 
 הנוספות הבאות: את ההרחבות  הפוליסה תכלולכן, -כמו .ג
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 :נוספות הרחבות
 

הכיסוי הניתן על פי פוליסה זו, מוסכם כי הפוליסה מורחבת לכלול את ההרחבות    מהיקףלגרוע  מבלי
 הבאים: והשינויים

 
 צולבת  אחריות  .1

הפוליסה, על כל אחד   פי שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על  אם
ה סייגיה  , על תנאיבלבדמיחידי המבוטח, כאמור, בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו 
 .האחריםוהוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים  

האחריות הנקובים   גבולותשל המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו, לא תעלה על   אחריותו
 ברשימה. 

 
 שילוחית  אחריות  .2

צגו  ייאדם או גוף המ כלזו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של  פוליסה
 ו/או הפועל מטעמו או עבורו. 

 
 לב  בתום מחדל או/ו מעשה .3

 שלישי צד או/ו לקוחו כלפי דין פי-על המבוטח על המוטלת חבות לכסות מורחבת הפוליסה

 במחדל או שאין במעשה למרות ,עיסוקו במסגרת כלשהו מחדל מעשה או בשל כלשהו אחר

 .לב בתום פעל שהמבוטח ובלבד או השמטה טעות רשלנות,  להוות בכדי כאמור
 
 הוצאת דיבה ועוד  .4

השמצה, הוצאת דיבה    בגיןומוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לכלול את חבות המבוטח  מוצהר
צנעת   הפרתשם רע או לשון הרע בכל צורה שהיא, וכן דליפת מידע, פגיעה בפרטיות, חדירה או   או

 כוב, הפרת סודיות. י הפרט, ע
 כל השיפוי למקרה לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.  סך

 
 יוצאים   שותפים .5

תוקפו של   במשך" המבוטח ומוסכם בזאת כי פוליסה זו תשפה כל אדם שחדל להיות " מוצהר
במשך תקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח   נגדוביטוח זה או לפני תחילתו, בגין כל תביעה שתוגש 

 ".המבוטח היותו " בעתותוך כדי העיסוקים המוגדרים בפוליסה שנעשו  
 

 נכנסים  שותפים .6
",  המבוטחבהגדרת " אוומוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם הנכלל בשם  מוצהר

עיסוק המוגדר  ותוך כדי ה ביטוחבגין תביעה שתוגש נגדו במשך תקופת הביטוח עקב מקרה 
 ". המבוטח שנעשה בטרם הצטרפותו ל" 

 
 שינויים  .7

אם במקום אחר,   וביןומוסכם בזאת כי כל תוספת לפוליסה זו, בין אם בדף הרשימה   מוצהר
או יועץ הביטוח   המבוטחהבאה להרע את תנאי הביטוח בטלה ומבוטלת מעיקרה, אלא אם נתן 

 שלו את הסכמתו לחברה בכתב.
 

 הביטוח  הארכת .8
, מסכימה  בעיסוקוומוסכם בזאת כי אם במשך תקופת הביטוח יחדל המבוטח לעסוק  מוצהר

כל אחת עד   שנההחברה כי המבוטח יוכל להאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות בנות 
, כאמור, בגין  המוארכתשנים, על מנת לכסות תביעות שתוגשנה נגדו במשך התקופה  3וכולל 

כאמור וזאת   בעיסוקוהמוגדרים, שנעשה בטרם חדל לעסוק  מקרה הביטוח ותוך כדי העיסוק
מהפרמיה   100%עור של יפעמית בש - תמורת התחייבות של המבוטח לשלם פרמיה נוספת חד

 השנתית האחרונה. 
 
 

 לתקופת גילוי   הביטוח הארכת .9
למעט בגין ביטול או אי   החברהחידוש הפוליסה מכל סיבה שהיא על ידי -של ביטול או אי במקרה

כלשהי שתוגש נגד המבוטח   תביעהתשלום פרמיה כמוסכם, אזי -וש על ידי החברה בגין אי חיד
- שארע לפני הביטול או אי ביטוחהחידוש בגין מקרה - חודשים לאחר הביטול או אי 6במשך 
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נערך ביטוח אחר המכסה את   שלאהחידוש, תחשב כאילו הוגשה במשך תקופת הביטוח ובלבד 
 מקרה הביטוח כאמור.  

חידוש  -ביטול או אי ממועדיום   30יודיע לחברה בכתב על רצונו לממש הרחבה זו תוך   המבוטח
הפרמיה השנתית האחרונה   מן 35%עור י הפוליסה וישלם בגין הארכת תקופת הביטוח פרמיה בש 

 ששולמה בגין הפוליסה. 
 

 או גוף  אדם שיפוי  .10
לפני קרות מקרה   בכתביו זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב כלפ פוליסה

בכתב על זכות תביעה   ויתר הביטוח לבטח את חבותו בביטוח אחריות מקצועית ו/או שהמבוטח  
אדם או גוף עבור המבוטח   אותוכלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו בגין פעילות הנעשית על ידי 

 ו/או על ידי המבוטח בקשר לעיסוקו של המבוטח.
 

 המבוטח  .11
המבוטח, שותפי   עובדיבנוסף לשם המבוטח ששמו נקוב ברשימה, גם את   המבוטח תכלול המילה 

 המבוטח, מנהלי המבוטח ובעלי מניותיו. 
 

 המבוטח מועסקי  חבות .12
מניותיו של המבוטח   ובעליזו מכסה את החבות האישית של עובדיו, שותפיו, מנהליו   פוליסה

 הנובעת עקב עיסוקם עבור המבוטח.  
 
 יושר  אי .13

בגין תביעה הנובעת   המבוטח הסר ספק, למרות האמור לעיל, הפוליסה מורחבת לכסות את   למען
 ו/או מנהל המבוטח. עובד של כל מי שהיה או הינו  מרמהיושר, מעשה מכוון, ו/או -מאי

משפטית נגד אותו   תביעהיה ובמידת הצורך בהגשת יסייע לחברה במסירת אינפורמצ  המבוטח
 עובד ו/או מנהל . 

 
 תביעות  סיוןינ .14

המבוטח או על ידי    ידייום מהמועד שתתבקש לכך על    30מתחייבת להמציא למבוטח תוך  החברה
זו, סך כל התביעות   לפוליסהמי מטעמו, פרוט כספי לכל תביעה ששולמה או תלויה המתייחסת 

מועד הגשת התביעה, סכומה    אתות המשולמות בכל שנת ביטוח. הפרוט יכלול התלויות והתביע
ידרש על ידי  י השנים האחרונות או תקופה קצרה מזאת כפי ש 3למשך  וזאת –ופרמיה שנתית נטו 

 או מי מטעמו.    המבוטח
 

 ויתור על זכות תחלוף   .15
מקרה הביטוח נגרם בידי  לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם 

אנשים בשרותו של המבוטח, חברי הדירקטוריון של המבוטח, מזמיני עבודות מהמבוטח, משכירי  
מבנים, שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או התחייב בכתב לשפותו  

 או לוותר על זכות התביעה ממנו. 
 האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון".  

 
 הגנה בהליך פלילי  - מיוחדת הרחבה .16

 את כל ההוצאות הסבירות להגנה וערעור    בשרותותשלם למבוטח ו/או לכל אדם  החברה 
דין, ביול, שכר עדים   עורכילרבות אך לא מוגבל להוצאות  -בכל ההליכים הפליליים  הקשורות

שהוגשו נגד המבוטח ו/או   - דין(  בגזרעט קנסות, פיצוי או תשלום עונשין שיוטלו ו/או מומחים )למ
 פוליסה זאת.       פיכל אדם בשרותו בעקבות מקרה הביטוח המבוטח על  

 למקרה     לגרוםפטורה מתשלום על פי הרחבה זאת אם פעל המבוטח מתוך כוונה  החברה
 . הביטוח
 . אחדלמקרה   ₪  400,000.-סך החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת ל אחריות 

 
 

 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 רפואית   מפרט לביטוח אחריות מקצועית- שימהר
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או אגודת הסטודנטים ו/או גופים   שם המבוטח: 
 .מנהלת אותם בהם ו/אושולטת  ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה 

 ו/או סטודנטים הלומדים מקצועות סיעוד   
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

   של המבוטח עיסוקו
 הוראה, לימוד והשתלמות במקצועות סיעוד.  : לצורך ביטוח זה

 
 ₪  למקרה ובסה"כ לתקופה.  10,000,000.- בולות האחריות: ג
  

 מס' הסטודנטים  
 . 550  המבוטחים:

 
 ₪   למקרה  10,000.- השתתפות עצמית: 

 
 בלבד. מדינת ישראל  תחולה ותחום שיפוט: 

 
 תקופת  

 .  1.1.2003מיום  רטרואקטיביות:  
 
 

 סטודנטים במקצועות הסיעוד לרבות אחים/יות,   550 -במכללה לומדים כ  . 1 הערות: 
מדעי המעבדה רפואית, רפואת חירום  , הידרותרפיה,  פיזיותרפיה, פסיכותרפיה

 . 'וכו
 

ובמוסדות רפואיים ,  הכיסוי יחול רק על פעילותם של הסטודנטים במוסדות  .2
 כחלק מהכשרתם במסגרת המכללה. 

 
המבטחים מוותרים בזאת על זכות התחלוף כלפי המוסדות שבהם פועלים   . 3

 הסטודנטים במסגרת הכשרתם.
 

 אחריות מקצועית   ושינויים לביטוח הרחבות
 כללי .א

 זמן סביר". תוך" או" בהקדם: "ייכתב"  מידמקום בפוליסה בו כתובה המילה " בכל .1

, וכל האמור במין זכר, משמעו  להיפךהאמור בפוליסה בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן   כל .2

 גם מין נקבה, וכן להיפך.

 יום מראש. 60להודעה של    כפוףידי המבטח, -ומוצהר בזאת כי ביטול הפוליסה, על מוסכם .3

 

 שיחול בתנאי הפוליסה:  שינוי .ב

    ומוצהר כי כל פעולה של המבטח על פי  מוסכםכדלקמן: " סקההפטיפול בתביעות, תתוסף  לסעיף   

 של המבוטח".    באינטרסיםסעיף זה, כפופה לכך שלא יפגעו    

 
 הנוספות הבאות: את ההרחבות  הפוליסה תכלולכן, -כמו .ג

 
 

 :נוספות הרחבות
הכיסוי הניתן על פי פוליסה זו, מוסכם כי הפוליסה מורחבת לכלול את ההרחבות    מהיקףלגרוע  מבלי

 הבאים: והשינויים
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 צולבת  אחריות  .16
הפוליסה, על כל אחד   פי שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על  אם

ה סייגיה  , על תנאיבלבדמיחידי המבוטח, כאמור, בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו 
 .האחריםוהוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים  

האחריות הנקובים   גבולותשל המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחדיו, לא תעלה על   אחריותו
 ברשימה. 

 
 שילוחית  אחריות  .17

צגו  ייאדם או גוף המ כלזו מכסה את אחריותו של המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של  פוליסה
 ו/או הפועל מטעמו או עבורו. 

 
 לב  בתום מחדל או/ו מעשה .18

 שלישי צד או/ו לקוחו כלפי דין פי-על המבוטח על המוטלת חבות לכסות מורחבת הפוליסה

 במחדל או שאין במעשה למרות ,עיסוקו במסגרת כלשהו מחדל מעשה או בשל כלשהו אחר

 .לב בתום פעל שהמבוטח ובלבד או השמטה טעות רשלנות,  להוות בכדי כאמור
 
 הוצאת דיבה ועוד  .19

השמצה, הוצאת דיבה    בגיןומוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לכלול את חבות המבוטח  מוצהר
צנעת   הפרתשם רע או לשון הרע בכל צורה שהיא, וכן דליפת מידע, פגיעה בפרטיות, חדירה או   או

 כוב, הפרת סודיות. י הפרט, ע
 כל השיפוי למקרה לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.  סך

 
 יוצאים   שותפים .20

וקפו של  ת  במשך" המבוטח ומוסכם בזאת כי פוליסה זו תשפה כל אדם שחדל להיות " מוצהר
במשך תקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח   נגדוביטוח זה או לפני תחילתו, בגין כל תביעה שתוגש 

 ".המבוטח היותו " בעתותוך כדי העיסוקים המוגדרים בפוליסה שנעשו  
 

 נכנסים  שותפים .21
",  המבוטחבהגדרת " אוומוסכם בזאת כי פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם הנכלל בשם  מוצהר

ותוך כדי העיסוק המוגדר   ביטוחבגין תביעה שתוגש נגדו במשך תקופת הביטוח עקב מקרה 
 ". המבוטח שנעשה בטרם הצטרפותו ל" 

 
 שינויים  .22

אם במקום אחר,   וביןומוסכם בזאת כי כל תוספת לפוליסה זו, בין אם בדף הרשימה   מוצהר
או יועץ הביטוח   המבוטח הבאה להרע את תנאי הביטוח בטלה ומבוטלת מעיקרה, אלא אם נתן

 שלו את הסכמתו לחברה בכתב.
 

 הביטוח  הארכת .23
, מסכימה  בעיסוקוומוסכם בזאת כי אם במשך תקופת הביטוח יחדל המבוטח לעסוק  מוצהר

כל אחת עד   שנההחברה כי המבוטח יוכל להאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות בנות 
, כאמור, בגין  המוארכתנה נגדו במשך התקופה שנים, על מנת לכסות תביעות שתוגש  3וכולל 

כאמור וזאת   בעיסוקומקרה הביטוח ותוך כדי העיסוק המוגדרים, שנעשה בטרם חדל לעסוק 
מהפרמיה   100%עור של יפעמית בש - תמורת התחייבות של המבוטח לשלם פרמיה נוספת חד

 השנתית האחרונה. 
 
 

 לתקופת גילוי   הביטוח הארכת .24
למעט בגין ביטול או אי   החברהחידוש הפוליסה מכל סיבה שהיא על ידי -של ביטול או אי במקרה

כלשהי שתוגש נגד המבוטח   תביעהתשלום פרמיה כמוסכם, אזי -חידוש על ידי החברה בגין אי 
- שארע לפני הביטול או אי ביטוחהחידוש בגין מקרה - חודשים לאחר הביטול או אי 6במשך 

נערך ביטוח אחר המכסה את   שלאהוגשה במשך תקופת הביטוח ובלבד חידוש, תחשב כאילו  ה
 מקרה הביטוח כאמור.  

חידוש  -ביטול או אי ממועדיום   30יודיע לחברה בכתב על רצונו לממש הרחבה זו תוך   המבוטח
הפרמיה השנתית האחרונה   מן 35%עור י הפוליסה וישלם בגין הארכת תקופת הביטוח פרמיה בש 

 יסה. ששולמה בגין הפול
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 או גוף  אדם שיפוי  .25
לפני קרות מקרה   בכתבזו מורחבת לשפות כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב כלפיו  פוליסה

בכתב על זכות תביעה   ויתר הביטוח לבטח את חבותו בביטוח אחריות מקצועית ו/או שהמבוטח  
אדם או גוף עבור המבוטח   אותוכלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו בגין פעילות הנעשית על ידי 

 ו/או על ידי המבוטח בקשר לעיסוקו של המבוטח.
 

 המבוטח  .26
המבוטח, שותפי   עובדיהמבוטח תכלול בנוסף לשם המבוטח ששמו נקוב ברשימה, גם את   המילה 

 ובעלי מניותיו. המבוטח, מנהלי המבוטח  
 

 המבוטח מועסקי  חבות .12
מניותיו של המבוטח   ובעליזו מכסה את החבות האישית של עובדיו, שותפיו, מנהליו   פוליסה

 הנובעת עקב עיסוקם עבור המבוטח.  
 
 יושר  אי .13

בגין תביעה הנובעת   המבוטח הסר ספק, למרות האמור לעיל, הפוליסה מורחבת לכסות את   למען
 ו/או מנהל המבוטח. עובד של כל מי שהיה או הינו  מרמהמעשה מכוון, ו/או יושר, -מאי

משפטית נגד אותו   תביעהיסייע לחברה במסירת אינפורמציה ובמידת הצורך בהגשת   המבוטח
 עובד ו/או מנהל . 

 
 תביעות  סיוןינ .14

המבוטח או על ידי    ידייום מהמועד שתתבקש לכך על    30מתחייבת להמציא למבוטח תוך  החברה
זו, סך כל התביעות   לפוליסהמי מטעמו, פרוט כספי לכל תביעה ששולמה או תלויה המתייחסת 

מועד הגשת התביעה, סכומה    אתהתלויות והתביעות המשולמות בכל שנת ביטוח. הפרוט יכלול 
ידרש על ידי  י השנים האחרונות או תקופה קצרה מזאת כפי ש 3למשך  וזאת –ופרמיה שנתית נטו 

 או מי מטעמו.    המבוטח
 

 ויתור על זכות תחלוף   .27
לפוליסה יתוסף התנאי הבא: "המבטח מוותר על זכותו לתחלוף אם מקרה הביטוח נגרם בידי  

עבודות מהמבוטח, משכירי  אנשים בשרותו של המבוטח, חברי הדירקטוריון של המבוטח, מזמיני  
מבנים, שוכרים ודיירים אחרים וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או התחייב בכתב לשפותו  

 או לוותר על זכות התביעה ממנו. 
 האמור לעיל לא יחול על אדם שגרם לנזק בזדון".  

 
 הגנה בהליך פלילי  - מיוחדת הרחבה .16

 את כל ההוצאות הסבירות להגנה וערעור    בשרותותשלם למבוטח ו/או לכל אדם  החברה 
דין, ביול, שכר עדים   עורכילרבות אך לא מוגבל להוצאות  -בכל ההליכים הפליליים  הקשורות

שהוגשו נגד המבוטח ו/או   - דין(  בגזרו/או מומחים )למעט קנסות, פיצוי או תשלום עונשין שיוטלו 
 פוליסה זאת.       פיבעקבות מקרה הביטוח המבוטח על  כל אדם בשרותו 

 למקרה     לגרוםפטורה מתשלום על פי הרחבה זאת אם פעל המבוטח מתוך כוונה  החברה
 . הביטוח
 . אחדלמקרה   ₪  400,000.-החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת לסך  אחריות 

 
 

 ללא שינוי.   –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
 ( 1/2000)מהדורה ביט 

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה או במפרט  הכלולים  
 בזה

להלן  (חברה לביטוח בע"מ    XXX"הרשימה"( על ידי המבוטח ששמו נקוב ברשימה, לידי   -להלן  (
בגין אחריותו של המבוטח על פי הדין בשל מקרה הביטוח בכפוף  ישפה המבטח את המבוטח  )המבטח

 :לכך ש

 .התביעה נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת הביטוח •
מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או אם צוין ברשימה, בתקופה הקודמת לתקופת   •

 .)הביטוח אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי )להלן כיסוי רטרואקטיבי
 קרה הביטוח ארע בשטח מדינת ישראל ו/או "השטחים המוחזקים" מ •

 
 גבולות אחריות 

 :אחריות המבטח לא תעלה על

הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת או למספר תביעות הנובעות מאותו   •
 .מקרה ביטוח

 .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל התביעות לפי פוליסה זו •
על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך חליפי אחר שהוגש   פוליסה זו הוצאה •

 למבטח 
 .והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו

 
 הגדרות למטרת פוליסה זו:

 ,: הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם או שנטען שמקורם ברשלנות, טעותמקרה הביטוח
 המפורטים מחדל או השמטה של המבוטח, במסגרת מקצועו או משלח ידו 

 .ברשימה ואשר עבורם ניתן הביטוח לפי פוליסה זו
 .: דיני מדינת ישראלדין

 : המבוטח ששמו נקוב ברשימה, כולל: שותפים, מנהלים, בעלי מניות, חברי המבוטח
 .מועצת המנהלים, עובדים וכל אדם שנמצא בשרותו של המבוטח

 מקצועי, לשכה מקצועית או : היה והמבוטח עוסק במקצוע המאוגד במסגרת גוף העיסוק
 כל גוף סטטוטורי אחר הקובע כללי התנהגות ותחומי עיסוק ביחס 

 למקצועו של המבוטח, אזי יחול הכסוי על פי פוליסה זו בנוסף לאמור 
 ברשימה, גם על כל תחומי הפעילות בהן רשאי המבוטח לעסוק על פי 

 רי הנחית האיגוד המקצועי או הלשכה המקצועית או הגוף הסטטוטו
 .כאמור לעיל

 : המונח תביעה יכלול בין היתר כתב תביעה, תובענה, מכתב דרישה או מידע תביעה 
 ממקור כלשהו על ידי המבוטח בדבר קרות מקרה הביטוח או הודעה על 

 .קרות אירוע שעלול להביא בעקבותיו לתביעה כנגד המבוטח
 ם משפטיים עד לערכאה: כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול הליכיהוצאות משפטיות 

 הסופית, בהתאם לתנאי הפוליסה, שהינן בנוסף לגבולות האחריות 
 המכוסים לפי פוליסה זו, לרבות שכ"ט עורך הדין, אגרות, דמי ביול 

 .'מסמכים, העתק פרוטוקולים, שכר טרחת עדים, שכר טרחת מומחים וכד 
 צוי שישולם על ידי : הסכום הראשוני בו ישא המבוטח מתוך סכום הפיהשתתפות עצמית

 המבטח עקב תביעה או מספר תביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת 
 .והמכוסה/ות לפי פוליסה זו

 
 סייגים לחבות המבטח:

 :בגין -אלא אם הוסכם אחרת בהרחבות ו/או בתוספות לפוליסה   - המבטח לא יהיה אחראי 
 ,, חריגה מסמכות ביודעיןתביעה הנובעת ממעשה זדון פלילי, אי יושר, פשע, תרמית, הונאה  .1

 מעילה באימון ומעשה במתכוון שנעשה על ידי אחד מן השותפים של המבוטח או מנהל כללי 
 .של המבוטח , אובדן מסמכים 

 כל אירוע שקדם למועד תחילת הביטוח ואשר אחד מהשותפים או המנהל הכללי של המבוטח   2.
ידע בעת עריכת הביטוח, כי מקרה זה עלול לשמש עילה להגשת תביעה, אלא אם נמסר על   
  כך בכתב למבטח והמבטח אישר הסכמתו לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מכך. 

 חבות כלשהי שנגרמה במישרין על ידי מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה, פעולות  .3
 אזרחים, מרידה, מהפכה, מרד, תפישת שלטון בלתי חוקית, החרמה או חבלה וטרור, מלחמת  
 .השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית 
 משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות  -לעניין סייג זה "טרור"   
 שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או  
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 .בקשר עם ארגון העוין את המדינה 
 לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון  
 על כל 0990או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים   
 תביעה לנזקי תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית  
 .טרור 

 התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן ההתחייבות או   4.
 .האחריות היו מוטלים עליו גם בהעדר הסכם כזה, ערבות אישית 

 .היזק גופני, מוות או מחלה הנגרם לכל אדם תוך כדי ועקב העסקתו ע"י המבוטח  5.

 .אקטיבי-ני או זיהום רדיוקרינה מייננת, ביקוע גרעי  6.

 תביעה הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם מחוץ למדינת ישראל. השטחים המוחזקים ושטחי   7.
 .האוטונומיה הפלסטינית 

 סכום כשלהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו, והוא מנוע מכך לפי הסכם  8.
 .שהוא צד לו 

 ו/או השבה לקדמות של העבודה עצמה שבוצעה הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לשם תיקון   9.
 .וכן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו 

 חבות כלשהי בגין זיהום של אויר ו/או של מים ו/או של קרקע אלא אם נגרמו על ידי אירוע         10.
 .תאונתי 

 ות על תיקוניו כל חבות הנובעת מעיסוקו של המבוטח כ"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החבר       11.
 אלא אם כן החבות נובעת מפעולתו של המבוטח הקשורה למקצועו בגינו הוצאה פוליסה זו  
 ואין היא מכוסה או ניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח חבות נושאי משרה בין אם קיימת 
 .פוליסה כזו ובין אם לאו 

 .תביעה כלשהיא הנובעת מאי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו       12.
 סכומים שהמבוטח זכאי להיפרע מהם בפועל תחת פוליסה אחרת ייעודית, אולם סעיף זה לא  13.       
 .יחול במידה ובפוליסה הנוספת מופיע סעיף דומה 

 .קנסות פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא       14.
 מי שנקבע לגביו בפס"ד חלוט שפעל בכוונת זדון בגין חבות הנובעת מהוצאת דיבה ו/או  15.      

 .הוצאת שם רע ו/או השמצה ו/או פגיעה בפרטיות 
 חבות כלשהיא שנובעת מהמסוכנות שבאסבסטוס או מחלה כלשהיא הנילווית או הקשורה         16.

 בוד, מכירה, איחסון או שיווקלאסבסט והנובעת במישרין או בעקיפין מטיפול, ייצור עי  
 .באסבסט או במוצרי אסבסט או כאלה שמכילים אסבסט 

.17 
. BOVINE SPONGIFRM NECEPHLAPATHE (B.S.E)        מחלת "הפרה משוגעת או 

TRANSMISSIBLE SPONGIFRM NECEPHAL OR THE NEW VARIANT       
CREHUTZFELD JACOB DISESE 

 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS שלב הנדסה גנטיתנזק שנגרם ממוצר המ      .18
G.M.O)  גוף חי שעבר התאמה גנטית ). 

 .נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין משימוש במוצר שיוצר ו/או נלקח מגוף האדם     .19
 .קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים     .20
 .טבק או כל מוצר שהוא המכיל טבק או מוצרי טבק     .21

 שירותי תיכנון מכל סוג שהוא ו/או תחזוקה של תוכנה המבוצעת ע"י המבוטח שלא לצרכים      22.
 .עצמיים 

 .".    שיטת הבנייה הידועה בשם "פלקל23
 .הפרת זכויות פטנטים     .24
 אובדן מכל סיבה שהיא לניירות ערך, כספים, המחאות, שטרות המופקד בנאמנות אצל      .25

 .המבוטח 
 אובדן או נזק הנובע ממתן או אי מתן רישוי עסקים ואכיפתם בגין מעשי ו/או מחדל   .   26

 שנעשו בכוונה ו/או מתוך פזיזות ו/או אי אכפתיות לתוצאת המעשה או המחדל. יובהר כי  
 חריג זה לא יחול במקרה שהמבוטח נקט בצעדי אכיפה ו/או נקיטת אזהרות וצעדים כלפי  

 .או שנקיטת צעדי האכיפה אינם בסמכותם של המבוטח /העוסקים החייבים ברישוי ו 
 

 הרחבות:
 . סוכנים נציגים ומורשים 1

 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי 
 פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל 
 אדם או גוף הפועל כסוכנו, מורשו, נציגו או מיופה כוחו של המבוטח במסגרת העיסוק 

 .בגינו ניתן הכסוי על פי פוליסה זו
 חריגה מסמכות  2.

 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי 
 פוליסה זו מורחב לכסות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות יצוג

 .שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח
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 אבדן מסמכים  3.
 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי 

 אבדן מסמכים ואמצעי מידע   פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין
 .אחרים. הרחבה זו אינה כוללת חבות בגין אבדן מסמכים סחירים בעלי ערך כספי נקוב

 הוצאת דיבה  4.
 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי 

 הוצאתפוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין תביעות נגדו הנובעות מ
 שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות ו/או השמצה בכל צורה 

 .שהיא
 שותפים נכנסים  5.

 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי 
 פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם המוגדר כ"שותף" אצל ה"מבוטח", בגין תביעה שתוגש

 במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסה נגדו 
 ובהרחבותיה, שנעשה בטרם הצטרפותו כ"מבוטח". זאת, בתנאי מפורש וקודם לאחריות 

 .המבטח על פי הרחבה זו כי לא קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות
 למבוטח, היה  הכסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שקודם הצטרפותו של ה"שותף" 

 השותף מכוסה בפוליסה לביטוח חבות המקצועית. גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו 
 לא יעלה על גבול האחריות שהיה מכוסה בפוליסה של ה"שותף" ביום קרות "מקרה 

 הביטוח" בגינו מוגשת התביעה, התקופה הרטרואקטיבית לשותף נכנס לא תהיה לפני
 .הרטרואקטיבית בפוליסה זוהתקופה 

 הפעלת הכסוי על פי הרחבה זו תעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורשות שינתנו 
 .למבטח מאחד האנשים מטעם המבוטח, ששמם נקוב בדף הרשימה

 שותפים יוצאים 6.
 מוסכם ומוצהר בזה כי אם צוין הדבר ברשימה אז הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לשפות 

 להיות שותף ל"מבוטח" במשך תוקפו של ביטוח זה או לפני תחילתו, בגין כל אדם שחדל  
 כל תביעה שתוגש נגדו במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח הנובע מהעיסוק המוגדר

 ."בפוליסה ובהרחבותיה, שנעשה בעת היותו שותף ל"מבוטח
 תקופת גילוי 7.

 א עקב הפרת החוזה על מוסכם ומוצהר בזה כי באם המבטח יסרב לחדש פוליסה זו של
 ידי המבוטח או כאשר המבוטח לא יחדש את הפוליסה עקב צמצום בהיקף הכיסוי או 

 ,דרישה להגדלת הפרמיה, מעבר להגדלה היחסית הנובעת מהגדלה בסיכון המבוטח
 יורחב הכיסוי (לפי דרישת המבוטח) ויכלול שיפוי למבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגד 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח).זאת בתנאי מפורש  9  המבוטח במשך תקופה של
 וקודם לאחריות המבטח על פי הרחבה זו כי לא קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה

 חבות וכי הכיסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת
 מהפרמיה 23%ינה הביטוח המקורית. הפרמיה הנוספת בגין הכיסוי על פי הרחבה זו ה

 .בשנת הביטוח
 הגנה בהליכים פליליים 8.

 הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים
 באופן ובהיקף כדלקמן: המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי 

 ,שו נגד מי מהםמעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים, שיוג
 .בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו

 כמו כן, המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין 
 לשם הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין 

 .שיוטל עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור
 תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך
 הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת

 .הערעור
 ין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הד 

 המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בשכר
 הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות 

 . המבטח
 ההליכיםהמבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום 

 הפליליים או 
 .הערעור, הכל לפי העניין

 :ה ג ד ר ו ת לעניין הרחבה זו 
 הליכים פליליים: הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה לרבות  
 חקירת סיבת מוות, המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח  

 .לפי פוליסה זו
 לל ערעור): שכר טרחה, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים,  הוצאות הגנה (כו
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 שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין 
 .הפלילי ולמעט כל קנס, פיצוי או תשלום עונש המוטלים בגזר הדין

 ללי לשכת שכר טרחה: שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכ
, או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת עורכי   0993 -הדין (התעריף המינימאלי) התש"ס  - עורכי

 .הדין כפי שהחוק יחייב מעת לעת
 :סייגים להרחבה זו

 :המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם
 .נם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסהכתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הי  .0
 כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל ( בין במעשה ובין  .2

 .במחדל) המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה ביטוח
 כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של  .8

 .המבוטח
 ₪ למקרה ולסה"כ  300,000גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על 

 .המקרים בתקופת הביטוח
 

 תנאי הפוליסה: 
 הודעה על מקרה נזק  1.

 על המבוטח להודיע למבטח, תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח, העלול 
 ד, תחשב ידיעה של פי פוליסה זו. באם המבוטח הינו תאגי-להוות עילה לתביעה על 

 המבוטח על מקרה הביטוח כנ"ל, מרגע שנודע לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח
 .ששמו נקוב ברשימה

 כתובת למתן הודעות 2.
 – הודעות למבוטח

 .הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה, תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו
 - הודעות למבטח

 למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי, המצוין בכותרת הודעה של המבוטח  
 .לפוליסה, או בכל מען אחר בישראל, עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל), מזמן לזמן 

 הודעה על הליכים  3.
 המבוטח יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי 

 ל כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או חקירה משטרתית או על חקירת סיבות מוות או ע
 שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח, אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה

 ,זו. באם המבוטח הינו תאגיד, תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל
 .מרגע שנודעו לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח

 ח העברת מסמכים מהמבוטח למבט 4.
 המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, או

 .הביטוח-פיצויים עקב קרות מקרה-הליך כלשהו, בקשר עם תביעת
 איסור הודאה  5.

 הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא , ADMISSION) ( שום הודאה
 מטעמו, בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות יינתנו ע"י המבוטח או 

 ,סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ"י כל דין
 .לפי דרישתו, וכן על מתן עדות במשפט פלילי

 שמירת תנאי בטיחות  6.
 .הביטוח-על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרה

 שינוי בעניין מהותי  7.
 א. מבוטח יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי בעניין מהותי, בתוך זמן סביר 
 מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל 

 .פי הוראות החוק- את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על
 הביטוח או מופיע במידע כתוב - ביו הוצגה בהצעתב. עניין מהותי הינו עניין ששאלה לג

 .אחר שהועבר למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח
 טיפול בתביעות 8.

 דעתו, ליטול לידיו -א. הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול
 ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע 

 דעת -נזק. למבטח יהיה שיקול- בל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות, דמיולק
 מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה ועל המבוטח 

 למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם 
 המבטח יעשה כמיטב יכולתו העניינים הנדונים בסעיף זה. יחד עם זאת, מוסכם כי 

 .לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק
 ב. היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך 

 תאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור תנתן למבוטח זכות להשתתף בניהול 
 .ההגנה באופן פעיל
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 ום בגבול אחריותתשלום סכ 9.
 לעיל רשאי המבטח לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן   3על אף האמור בסעיף 

 לפשרה, בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות, לשלם למבוטח את סכום גבול או 
 גבולות האחריות המתאימים, לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו 

 קרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח על תביעה או ביטוח, ובמ-בתור תגמולי
 .תביעות כאלו ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן

 ביטוח כפל  10.
 בוטחה אחריות בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע על כך 

 .לאחר שנודע לו עליוהמבוטח למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או  
 הביטוח ודמים אחרים -תשלום דמי 11.

 א. אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח
 למבטח ישולמו תוך עשרים ושמונה ימים מתחילתה של תקופת הביטוח כערכם 

 .בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום התשלום
 ב. לא שולמו דמי הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל, ניתן יהא לשלמם במועדים אחרים

 עליהם הוסכם במפורש, כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום
 .התשלום ובתוספת דמי אשראי ודמי טיפול המקובלים אצל המבטח

 ישא הסכום שבפיגור הפרשיג. לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו, 
 ,ריבית עבור תקופת הפיגור, אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור

 .וכחלק בלתי נפרד ממנו
 יום לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח 15ד. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 

 ימים  21לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 
 פי סעיף זה כדי- נוספים. אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אין בביטול הביטוח על

 לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול 
 האמור, לרבות הוצאות המבטח. ביטול הביטוח, כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה 

 .לביטול הביטוח עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם
 תגמולי הביטוח והצמדה  12.

 פי פוליסה זו, יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח -א. בקרות נזק המכוסה על
 בדולר של ארה"ב בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל החל במועד התשלום

 בפועל לידי המבוטח או הצד השלישי. דמי ההשתתפות העצמית יחושבו אף הם 
 . שער היציג של הדולר בבנק ישראל במועד הנ"ל בהתאם ל

 ב. אם גבולות האחריות נקובים בשקלים, הם יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים
 לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם

 בשקלים יוצמדוסמוך לפני מועד תשלום התביעה. דמי ההשתתפות העצמית הנקובים 
 בהתאם ליחס שבין המדד האמור, שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין 

 .המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית
 זכות הקיזוז  13.

 המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום
 .יסה זו ובין אחרתשהמבוטח חייב למבטח בין שחובו מתייחס לפול 

 הארכת תקופת הביטוח  14.
 כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה, טעונה הסכמה בכתב של המבטח, אשר תינתן 

 .במפורש למטרה זו
 ביטול הפוליסה  15.

 א. המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח; הביטול יחול מהמועד בו נקב
 .תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטחהמבוטח בהודעתו, אך לא לפני 

 ב. מבלי לגרוע מזכויות המבטח, עפ" דין או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, יהיה
 המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא, לפני תום תקופת הביטוח, ובלבד 

 .יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח  60שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב לפחות  
 וח, כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח ביטול הביט 

 .שאירע קודם לביטול הביטוח, כאמור
 ג. אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול 

 אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח 
 בוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית את הסכום שהיה דורש ממ

 .לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת
 תחולת החוק  16.

 תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל   -1981חוק חוזה הביטוח התשמ"א -הוראות 
 שיתחייב עפ"י העניין, אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו . 
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 מפרט לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  - רשימה

 
 

המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם המבוטח: 
שולטת  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות אשר המכללה 

 .מנהלת אותם בהם ו/או
 

   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 
 

 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו
 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  

 
 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 ולסטודנטים. העובדים 

- הוראה והפעלה של סטודנטים מתמחים בסדנאות שונות בפעילות חוץ .ג
 קמפוסית.

 
    ₪.  12,000,000.- גבולות האחריות: 

 
בכל העולם למעט   ידי בעלת הפוליסה-לכסוי החזר שפוי שנעשה על  ₪  35,000.- השתתפות עצמית: 

 .  ארה"ב וקנדה
 בארה"ב ובקנדה. ידי בעלת הפוליסה-עללכסוי החזר שפוי שנעשה ₪   100,000.-   
 ללא השתתפות עצמית של הדירקטורים ונושאי המשרה.    

 
 . 1/1/2000 תאריך רטרואקטיבי:     .1 הרחבות מיוחדות: 

    
מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כוללת הרחבה בעניין הגנה משפטית   .2

זהה   במקרה של הליכים פליליים כנגד המבוטחים. נוסח הרחבה זאת,
 לנוסח המופיע בהרחבה לפוליסות החבויות האחרות של המבוטחים.  

 
מוסכם ומוצהר בזאת כי רשימה זאת כפופה לפוליסה שתבוצע לפי   .3

ובכפוף להרחבות ושינויים   " CorporateGuardהנוסח הידוע בשם " 
 שלהלן. 

 
מוסכם ומוצהר בזאת כי הגדרת "נושא משרה" תהיה בהתאם לחוק   .4   

החברות בהתאמה לחוק העמותות, בין אם הינו נושא משרה בשכר או  
בהתנדבות. ההגדרה תכלול גם חברים בוועדות השונות, כל נושא משרה  

אחר העוסק בתפקיד ניהולי אף אם תוארו שונה וכן כל מי שכפוף  
 ישירות לוועד המנהל, לנשיא המכללה ו/או למנכ"ל המכללה. 
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 CorporateGuardהרחבות ושינויים לנוסח פוליסת אחריות דירקטורים 
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה להרחבות ולשינויים הבאים: 
 
 בדף הרשימה יחולו השינויים הבאים:  .1

 :  ב", ייכת  indefinable loss)השתתפות עצמית( אחרי המלים: " 4בסעיף  .א
.“(( including defense costs" 

 
 יחולו השינויים הבאים:  (Definitions)של הפוליסה   2בפרק  .2

סעיפים. הנוסח הכתוב של סעיף זה -תתי  3- ( תהיה חלוקה לDefence costs) 2.5בסעיף  .א
,  the insurerובו יחול השינוי הבא: אחרי המלים:   a)בפוליסה הסטנדרטית יקרא )

 יכתב:

 which shall not be unreasonably withheld or unduly delayed, ..." " 
 סעיפים כדלקמן:  -תתי ויתווספ 2.5לסעיף  
 "(b) legal representation costs incurred in respect of any official inquiry, 

judicial or quasi judicial investigation or examination or other proceedings 

ordered or commissioned by any official regulatory body or institution of the 

insured’s' activities as directors, officers or employees of the company; and   
(c) any expenses incurred by the insured that are indemnifiable under law, 

including expenses incurred as a result of legal investigative procedures, 

criminal or quasi criminal procedures and lawful disciplinary  or 

administrative proceedings".  

(d)  for the avoidance of doubt it is agreed that should a conflict of interest exist 

between any of the insured, then at their request and always subject to the written  

consent of the insurer, which shall not be unreasonable withheld or unduly delayed,  

separate counsel may be appointed to protect their respective interests.”  

 

  ו, יתווספof the company..."“אחרי המלים:  Directors or officers)) 2.6בסעיף  .ב
 המלים הבאות: 

 "as well as the Director of Finance, Treasurer, Controller, Internal  

Auditor, Company Secretary..."  

  

 ", יכתבו המלים:  officer of the company...אחרי המלים:" 2.10בסעיף  .ג
and employees in managerial or supervisory capacity".  ” 

  
 יתוסף סעיף משנה כדלקמן:   2.12לסעיף   .ד

"(b) a financial obligation imposed on an insured in favor of another person as 

a result of an act he committed in his capacity as a director or officer of the 

company".   

 

 חולו השינויים הבאים: י  2.21בסעיף  .ה

 המילים:                        ויתווספ  ”companies“בכל מקום אחרי המילה:  .1ה.
            “partnerships or joint ventures”.  :ואחרי המילה“is”  ויתווספ   

 .”or wasהמילים: "

 " יכתב:policyholderבמשפט הראשון אחרי המלה: "  .2ה.
at or before the inception of the Policy..."”   . 

 individually", יכתב: ”"of its subsidiaries...בהמשך המשפט אחרי המלים:  .3ה.

or collectively".                                                                   

 . "...Owns or"בראשיתו המלים:  ויתווספ  (ii)סעיף  -בתת .4ה.
 

יתוסף המשפט   "alleged breach of...", אחרי המלים: (Wrongful act) 2.23בסעיף  ו.
 הבא: 
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"any duty, including duty of care and fiduciary duty towards the company..." 
 כמו כן תתוסף הפסקה הבאה: 

Without derogating from the generality of the above, a wrongful act”shall 

include financial obligations imposed upon an insured in favour of a 

third party in respect for an act performed by virtue .“of his position 

as a director or officer of the company 

 יחולו השינויים הבאים:  ) (Exclusions 3בפרק  .3
 יתוסף המשפט הבא: (iii)סעיף -, לסיפא של תת 3.1בסעיף  .א

"This exclusion shall not apply to defence costs incurred in order to defend an 

insured in a criminal indictment from which he was acquitted, or in a criminal 

indictment for an offence that does not require proof of criminal intent- even if 

he was not acquitted". 

 

 יחולו השינויים הבאים:  3.4בסעיף  .ב
 יבוטלו המלים: (iii)סעיף  -בתת .1ב.

“"solicitation, assistance or participation   
 .  "willing participation"ובמקומן יכתב: 

 יבוטלו המלים: (iv)סעיף  -בתת .2ב. 
“"solicitation, assistance or participation   

 .  "willing participation"ובמקומן יכתב: 
 

 יחולו השינויים הבאים: (Extensions) 4בפרק  .5
 

 יבוטלו המלים:  (i)סעיף -בתת 4.2בסעיף  .א

which are less than the amount specified in Item 7 of the Schedule"          ” 
 ובמקומן יכתב:   
 .“"which do not exceed 10% of the consolidated assets of the company 
  

 , יכתב: "specific request of the company ..."אחרי המלים:  4.3בסעיף  .ב
"or by appointment or nomination..."                                                       

, תוכנס המלה:  "This cover shall be specifically excess of any"ואחרי המלים: 
"collectible" . 

 
" ימים ובכל מקום 60במקום זה: " ב" ימים, ייכת 30בכל מקום בו כתוב: "  4.4בסעיף  .ג

 " ימים. 30במקום זה: "  ב " ימים, ייכת15בו  כתוב: " 
       

 יחולו השינויים הבאים: (General provisions) 5בפרק  .6
 

יד שם המבטח וכתובתו יוכנס שם סוכן הביטוח ויצוין כי - על (i)סעיף -בתת 5.5בסעיף  א.
 הודעה לסוכן כמוה כהודעה למבטח.  

 
, ובסעיף המשנה   "as a condition...under this policy"יבוטל המשפט:  (ii)סעיף  -בתת ב.

 . "days 60", במלים: ”"days 30יוחלפו המלים:   (b)שלו 
 

 pro", במלים:  "...customary short rate"בפסקה השניה, יוחלפו המלים:  5.9בסעיף  .ג

rata"  . 
 

 תתוסף פסקה נוספת כדלקמן: 5.10לסעיף   .ד

"It is expressly agreed that no right of recovery shall apply any director, 

officer or employee of the company, unless fraudulent or malicious conduct on 

their part is established." 
 

 ללא שינוי.    –יתר תנאי הפוליסה, סייגיה והרחבותיה 
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 ביטוח תאונות אישיות מפרט ל  -רשימה 
 

 
 סטודנטים ועובדים במכללה האקדמית צפת.  שם המבוטח: 

 
המכללה האזורית צפת ו/או העמותה האקדמית ו/או העמותה הטכנולוגית ו/או   שם בעל הפוליסה: 

אשר המכללה  ו/או חברות  אגודת הסטודנטים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או עמותות 
 .מנהלת אותם בהם ו/או שולטת 

 
   , צפת 11רח' ירושלים   המשרד הראשי: 

 
 01/01/2023-31/12/2023 תקופת הביטוח:     

 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  בישראל ובחו"ל עיסוק אשר המבוטח עוסק בו  כל של המבוטח: עיסוקו

 הבאים:    העיסוקיםכולל גם  
 

 מכללה אקדמית להוראה בתחומים שונים.  .א
ארגון והפעלה של אירועים, פעילויות ספורטיביות וחברתיות לסגל   .ב

 ולסטודנטים. העובדים 

- הוראה והפעלה של סטודנטים מתמחים בסדנאות שונות בפעילות חוץ .ג
 קמפוסית.

 
 ₪ לאדם.  450,000. -למקרה נכות תמידית:   סכומי הביטוח: 

 ₪ לאדם.   45,000.-הוצאות רפואיות:    
 ₪ לאדם. 500.-פיצוי שבועי:    

 
 . 3,000 -כ מספר התלמידים: 

 שי(. )ממוצע חוד 500  -כ  מס' עובדים:
 

 ₪ לאירוע.  600השתתפות עצמית:          
 

בכל מקום בפוליסה בו מופיעה המילה: "מייד" היא תוחלף במילים:  "בהקדם   הרחבות ושינויים:  
 האפשרי". 

 
 מס' הסטודנטים הינו המספר הצפוי בשנת הלימודים הקרובה.  א. הערות: 

  
 לרשויות המס.   102מס' העובדים הינו על פי דווחי המכללה בטופס   ב.
 
המבטחת תוכל לבדוק את רישומי המכללה מפעם לפעם בהתאם   ג.

 לשיקול דעתה. 
 

שעות ביממה, רק על מי שהיה סטודנט במכללה על פי   24הביטוח יחול   ד.
 רישומיה או עובד שנכלל ברשימת השכר, בעת קרות מקרה הביטוח. 
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 באגודות עותומאניותו/או  ונושאי משרה בעמותותטופס הצעה לביטוח אחריות חברי ועד 

 על בסיס הגשת התביעה בתקופת הביטוח CLAIMS MADE –פוליסת  

זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה לביטוח אחריות חברי ועד    כל הפרטים והתנאים בהצעה 

 . ונושאי משרה בעמותות ו/או באגודות עותומאניות, אלא אם צוין במפורש אחרת

 חתימה על טופס הצעה זה אינה מחייבת את המבטח לקבל את המציע לביטוח, או את המציע לרכוש כיסוי 

 ביטוחי, אולם מוסכם כי טופס הצעה זה יהווה בסיס לכל פוליסת ביטוח שתופק. 

 אין להסיק מכל שאלה בטופס זה, שנשוא השאלה מכוסה בפוליסת הביטוח. 

 פוליסה, ויש לקראם בעיון. תנאי הפוליסה הינם כפי המפורטים ב 

 תיאור כללי:  .א

   580362937 מס' רישום התאגיד:  המכללה האקדמית צפת ם התאגיד:ש .1

 6927719-04פקס:  6927777-04טלפון:  , צפת11רח' ירושלים  כתובת:

וממשיך לפעול כך גם בעת הגשת    2000  שנת  אוקטוברחודש  ב   31  התאגיד נוסד ופועל ברציפות מאז .2

 ההצעה. 

העמותה: .3   _________________________________________________ ______מייסדי 

 ___________________________________________________________________ 

ועל תיכונית וכן קיימת פעילות  :  טרות והפעילות העסקיתתיאור מלא של המ  .4 השכלה אקדמית 

 רה והשכלה אחרת )בלתי פורמלית( לכל האוכלוסייה.העש

 אנשי ציבור תיאור חברי התאגיד:  .5

 ? האם יש לתאגיד החזקות בתאגידים אחרים .6

 כן לא  

 עובדים בחודש. 650ממוצע  :(בשכר ומתנדבים) יםמספר העובדים בתאגיד  .7

 נתונים פיננסיים  .ב

 מצ"ב: .8

 מבוקרים ע"י רו"ח החברה לשלוש השנים האחרונות. , יםמלאים של התאגידדוחות כספיים  (1

 .ים תזכיר ותקנון של התאגיד  (2

 ת הכספיים קיימים התחייבויות או סעיפים יוצאי דופן: בדוחו .9

 ________________________________________________________. כן לא  

 מקורות ההכנסה של התאגיד באחוזים בשנת הכספים האחרונה: .10

 50%   ( תקציבים ) יכה ממשלתיתתמ (1

 0%      חבר  דמי (2

 5%      תרומות  (3

 45%  פעילות שוטפת: כנסים, ימי עיון פרסומים   (4

 %___  הכנסות אחרות:____________________   (5

 100%     :  סה"כ

 האם במשך חמש השנים האחרונות הוחלפו רואי החשבון או היועץ המשפטי של החברה? .11

  כן  לא  
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 פעילות כללית  .ג

 השנים האחרונות, את תחומי הפעילות?  3האם שינה התאגיד, במהלך   .12

 ,________________________________________________________.כן לא  

 מסך הכנסות התאגיד?  100%  -האם יש לתאגיד לקוחות המהווים למעלה מ .13

 , פרוט שם הלקוח ואחוז  מההכנסות:_______________________________. כן לא  

 הם ? /האם יש לתאגיד תלות בספק/ים כלשהו .14

 פרוט: ____________________________________________________.  ,כן לא  

 האם התאגיד מצויד בכל הרישיונות והאישורים הדרושים עפ"י דין מהרשויות לצורך פעילותו?  .15

אישור לפי   ,אישור ניהול תקין, אישור ניהול ספרים, אישור לצורך ניכוי מס , פרוט:כן לא  

 וכו'.  45סעיף 

 האם התאגיד מהווה לקוח עיקרי או ספק עיקרי של גורם מסחרי כלשהו?  .16

 פרוט:____________________________________________________. כן לא  

 ל העובדים? האם התאגיד מפריש כספים לפנסיה עבור כ .17

 ע"פ החוק כן, לקרן פנסיה    ע"פ החוק   , לביטוח מנהליםכן לא  

 ? ו"להאם יש לתאגיד פעילות בח  .18

 גיוס תרומות :, נא פרטכן לא  

 דירקטורים ונושאי המשרה בחברה: .ד

 נא פרט את רשימת הדירקטורים ונושאי המשרה של התאגיד  .19

 המכללה האקדמית צפת: 

 תפקיד ת.ז. שם ומשפחה מס'
ועדה להמלצת  יו"ר חבר נאמנים, יו"ר   53228839 איציק צאיג  .1

חברים חדשים לחבר הנאמנים, יו"ר ועדת  
 גיוס תרומות ומשאבים

אדם,   יו"ר הועד המנהל, יו"ר ועדת כח 50928944 אבינעם צפיר  .2
, חבר ועדה  חבר ועדת כספים והשקעות

 להמלצות חברים חדשים לחבר הנאמנים 
, יו"ר ועדת כספים  מנהל חבר ועד 54289881 דוד בן אבו  .3

 והשקעות, חבר ועדת פטור ממכרז
, חבר ועדת מכרזים, יו"ר  מנהל חבר ועד 51080604 נתן און בר  .4

 ועדת בינוי 
 מנהל  חבר ועד 06800023 עו"ד אורי זליגמן  .5
 , חבר ועדת מכרזיםמנהל חבר ועד 52242286 אמיר ארז  .6
אדם,   חברת ועדת כח מנהל,  חברת ועד 53228417 יעל ברם  .7

חברת ועדה להמלצות חברים חדשים  
 לחבר הנאמנים

 חבר ועד מנהל  50754266 פרופ' ג'מאל זידאן  .8
 חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת בינוי  031103179 גרונר בנבנישתי  .9

 חבר ועדת בינוי  000992107 ד"ר יצחק שטרן  .10
אדם, חבר ועדת בינוי, חבר   חבר ועדת כח 50461409 עו"ד אריה הרמלין  .11

ועדת גיוס תרומות ומשאבים, חבר ועדה  
 להמלצות חברים חדשים לחבר הנאמנים 

 חברת ועדת כספים והשקעות 050223528 גדעון לפבר  .12
 חבר ועדת בינוי  054155627 צביקה אילון  .13
חבר ועדה להמלצת חברים חדשים לחבר   06948764 איתן מינס  .14

 הנאמנים 
 חבר ועדת פטור ממכרז  058776030 אליעזר האופט  .15
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 תפקיד ת.ז. שם ומשפחה מס'
 יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת פטור ממכרז  41424896 קלין שפירא  .16
 חברת ועדת ביקורת  11264868 אנה קוריטני  .17
 חברת ועדת ביקורת  015457781 ד"ר אביטל הכט  .18
 והשקעות חבר ועדת כספים   050038405 דוד רוזנבאום  .19
 חבר ועדת גיוס תרומות ומשאבים 54500335 שוקי שחרור  .20
 חבר ועדת גיוס תרומות ומשאבים 050074889 טובים -שמוליק בן .21
 חבר ועדת גיוס תרומות ומשאבים 005831433 אילן כהן  .22
ד"ר עקיבא   .23

 שטרנברג 
 חבר ועדת גיוס תרומות ומשאבים 13577895

 חבר ועדת גיוס תרומות ומשאבים 054488614 דני הכהן  .24
 נשיא  006175640 פרופ' אהרן קלרמן  .25
 סגן נשיא לעניינים אקדמיים  033444365 פרופ' רביע חלאילה  .26
 מ"מ סנל"א  037407749 פרופ' מוחמד וותד  .27
 מנכ"ל  023822695 שלומי בן נון  .28
 כספים וחשב סמנכ"ל  056798861 רו"ח יהודה עוז  .29
 רואה חשבון  072466667 רו"ח יצחק אדרי  .30
 מבקרת פנים  024584997 עו"ד סיגלית אפוטה  .31
 סמנכ"ל בינוי פיתוח ותחזוקה 067447227 חיים דהן  .32
 מנהלת מכינות  03256778 עידן שבתאי  .33
 מנהלת ספריה  310090840 אלונה קבסה  .34
35. 

  
 מנהל מחשוב 

 דיקאנית  028885499 פרטובי דורית  .36
 סמנכ"ל למינהל אקדמי  057215972 שי סרוגו  .37
 מנהל משאבי אנוש  031806755 אלון שוורץ  .38
 פיתוח משאבים וקשרי חוץ סגן נשיא ל 054102546 ד"ר אמנון לשם  .39
 מנהל שפ"י  065964512 יניב וידגורין  .40
 אקדמי מזכיר  304532450 ד"ר פליקס קפלן  .41
 ראש החוג במשפטים  037407749 פרופ' מוחמד ותד  .42
 ראשת החוג בעו"ס  001718667 און -פרופ' ארנון בר .43
פרופ' חביאר   .44

 נוביץ וסימ
 ראש החוג במדעי ההתנהגות  011171238

 ראשת החוג בסיעוד  033806878 ד"ר אמירה עוסמאן  .45
 החוג בספרות אומנות ומוסיקה ראשת  012322137 ד"ר שושנה מרזל  .46
 ראש החוג במערכות מידע קהילתיות  054120050 פרופ' עפר עציון  .47
 ראש החוג במיסטיקה ורוחניות  056075757 ד"ר איתמר תאודור  .48
 מדעי מעבדה רפואית  -ראשת חוג   069121531 פרופ' מירה ברק  .49
 רב תחומי  BA –ראש חוג  030346092 פרופ' נמרוד שתיל  .50
 ראשת חוג פיזיותרפיה  027607829 ד"ר ג'נאן עבאס  .51
- פרופ' יזהר בן .52

 שלמה 
 ראש החוג ברפואת חרום  051432086

 ראש החוג לאופטומטריה  043454065 פרופ' צבי מליק  .53
 מ"מ ראש ביה"ס למשפטים  029631611 ד"ר יעל עפרון  .54
בניהול מערכות   M.A -ראש החוג ל 013592654 פרופ' אוסקר אמבון  .55

 בריאות 
 בעבודה סוציאלית  .M.A -ראש החוג ל 001367564 פרופ' יעל גירון  .56
 בסיעוד  .M.A -ראשת חוג ל 001420496 ד"ר רות קפלן  .57
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 המכללה האזורית צפת: 

 תפקיד ת.ז. שם ומשפחה מס'

 יו"ר העמותה   30438717 פרל זאב   1

 ועד מנהל  יו"ר עמית של ה 33685538 גדעוני אורן  2

 חבר ועד מנהל   033050352 חסן אילן 3

 חבר ועד מנהל   005838180 כהן פנחס  4

 חבר ועד מנהל  042399972 קורונגולד ראובן  5

 חבר ועדת ביקורת   307699306 מקובסקי בוריס   6

 חבר ועדת ביקורת   306309923 משורר ארסאן   7

 ומנהל בי"ס להנדסאים  המכללה כ"ל מנ 059564039 יהל דהאן  8

 שיווק  תמנהל 038785887 חמוטל כץ  9

 מנהל חטיבת יחידת לימודי חוץ  026602318 פרחיה ברון  10
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 ביטוח נושאי משרה  .ה

 השנים האחרונות:3  -פרטים על הביטוח המכסה את חובת נושאי המשרה בתאגיד ב   .20

 1 2 3 

 כלל  כלל  כלל  חברת הביטוח 

 חודשים  12 חודשים  12 חודשים  12 תקופה 

 ₪   8,000,000 ₪   8,000,000 ₪   8,000,000 גבולות אחריות 

 0 0 0 השתתפות עצמית 

השנים האחרונות את ביטוח נושאי    7  –א. האם חברת ביטוח דחתה, ביטלה או סירבה לחדש ב    .21

 בתאגיד?  המשרה

 פרוט:____________________________________________________. כן לא  

 

 השנים האחרונות תנאים מגבילים מיוחדים או סייגים לביטוח כזה? 7 –האם הותנו ב   ב.

 פרוט:____________________________________________________. כן לא  

 הכיסוי המבוקש: .22

 ₪ למקרה ולתקופה   12,000,000גבול האחריות:  .א

 1/1/2003 תאריך רטרואקטיבי: .ב

 "ל:  נדרש כיסוי לתביעות בגין פעילות בחוהאם  .ג

 . ארה"ב, קנדה ואנגליהבאלו מדינות:  , נא פרטכן לא  

 לתביעות שאינן מוגשות בישראל? האם נדרש כיסוי   .ד

 , פרוט:___________________________________. כן לא  

 תביעות .ו

 פרט בקצרה תביעות שהוגשו נגד התאגיד בשלוש השנים האחרונות: נא .23

______________________________________________________ ___________

 _________________________________________________________________

משרה  האם הוגשו בחמש השנים האחרונות תביעות אזרחיות או כתבי אישום נגד נושאי

 ? , הקשורים לתפקידם בתאגידבתאגיד

:  , נא פרטכן לא  

 ____________________________________________________________ _____

 _________________________________________________________________ 

האם ידוע לתאגיד ו/או לנושאי המשרה, לאחר בדיקה מדוקדקת, על מעשה או מחדל ו א/ ו על   .24

להביא לתביעה בעתיד נגד התאגיד או נגד החברות הבנות או נגד נושאי המשרה    נסיבות העלולות 

 בהן? 

 , פרוט:___________________________________. כן לא  

 

ידוע כי תיערך בעתיד, חקירה רשמית על ידי  האם נערכה בשבע השנים האחרונות, נערכת כיום או   .25

 מוסמכת נגד התאגיד ו/או נושאי המשרה ו/או בעלי המניות?  רשות

 , פרוט:___________________________________. כן לא  
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 הצהרת המבקשים  .ז

כל נושאי המשרה שיבוטחו תחת פוליסה זו מודעים לכל האמור בטופס זה ובנספחיו וכן לעובדה,   .1

נכונות הפרטים וההודעות שנמסרו לפני הוצאת הפוליסה וכן כל המסמכים שצורפו שטופס    כי

מוצעת, או לכל פוליסה נוספת שתוצא בעתיד, ויהוו חלק  מהווים את הבסיס לפוליסה ה  ההצעה

 . אלה מפוליסות

זו ההצהרות  .2 פוליסה  נושאי המשרה שיבוטחו תחת  כל  ואמונתם של  ידיעתם    מוצהר שלמיטב 

הולם   בלתי  באופן  הוצהרו  או  הוסתרו  ושלא  אמיתיות  הן  זה  במסמך  המפורטות  והתשובות 

כי    , זונושאי המשרה שיבוטחו תחת פוליסה  לכלמהותיות, לאחר חקירה ודרישה. ידוע    עובדות

כן בכוונת מרמה, דין תשובותיהם יהיה כדין תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה    אם יעשו

 1981 - א תשמ" הביטוח,

 לאחר שבדקנו במדוקדק לא ידוע לנו על שום עובדה, נסיבות או מצב המצביעים על אפשרות של .3

  רה בתאגיד המבקשים את הביטוח הנדון, מחוץ לאמור בטופס תביעה נגד התאגיד או נושאי מש

 ההצעה. 

מוסכם כי במקרה שיחול שינוי מהותי ביחס לתשובות שניתנו לשאלות שבטופס הצעה זה לפני   .4

עובדה    תחילת תוקפה של הפוליסה ובתוך תקופת הביטוח יודיע זאת המציע לחברת הביטוח.  יום

 . המבטח לקבל את הסיכון או על הערכתומהותית היא עובדה המשפיעה על נכונות 

 מאשרים שידוע להם כי הפוליסה שתוצא עבורםכל נושאי המשרה שיבוטחו תחת פוליסה זו   .5

תביעה "הגשת  תאריך  לפי  כסוי  על  )מבוססת   "CLAIMS MADE  ,)  רק תכוסינה  דהיינו 

 .המוגשות לראשונה במהלך תקופת הביטוח תביעות

  ,המשרה שיבוטחו תחת פוליסה זו מתחייבים לשלם את פרמיית הביטוח בגין הפוליסה   נושאי  כל .6

 .כנדרש

ידוע לכל נושאי המשרה שיבוטחו תחת פוליסה זו כי הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור   .7

 המבטח  של

מרצונם  .8 ניתן  זה  במסמך  הכלול  המידע  כי  מצהירים  זו  בפוליסה  שיבוטחו  המשרה  נושאי   כל 

  ובהסכמתם. ידוע לכל נושאי המשרה שיבוטחו בפוליסה זו, שמטרת מסירת המידע הינה להפקת 

 .פוליסת ביטוח, וטיפול בכל העניינים הנובעים מהפוליסה, והקשורים בה

 .הנקוב מטה  מנכ"ל חתם אישית על ההצעה בתאריךה .9

 

 

 

 חתימת המנכ"ל: _______________________ 

 

 _________________ תאריך: 
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