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 בס"ד
 "ט סיון, תש"פכ  

 2020יוני,  21
          
          

 לכבוד
 שלום רב,

 
 לאספקת שתיה:  הנדון : בקשה להגשת הצעות מחיר

 
בקבוקי ( מבקשת לקבל הצעת מחיר לאספקת  "הקרן"הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן:

 על פי הפרוט בטבלה המצ"ב, לפי תנאי מסמך זה. תייה  קלהש
 

 יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :
 

  מע"מ ופיקדון. יכללו לאמציע אותם ינקוב ההמחירים 

 ברחבת הכותל המערבי עם כל המשמעות המתבקשת באספקה למקום  אספקה ופריקה
 חסניםבמ או .המורכב  מבחינת קשיי גישה הן בעומסי תנועה והן מבחינת חנייה

שעליו יורה  בירושליםכל מקום ו/או ברובע היהודי או המיועדים לכך ברחבת הכותל ו/
 .נציג הקרן

  ישראלית השליח המגיע לפרוק את הציוד ברחבת הכותל צריך להיות בעל תעודת זהות
 כיוון שהכניסה מותנית בבידוק בטחוני ובאישור המשטרה.

 ובמועד שיקבע עם נציג הקרן. תיעשה בשעות העבודה המקובלות פריקת הציוד 

 

 תוך יומיים מביצוע ההזמנהמ לא יאוחר האספקה תתבצע. 

 
 דרישות נוספות :

 
  .יש לצרף להצעה תעודת עוסק מורשהעוסק מורשה. 

  אישור של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב על המציע לצרף
נהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מ
, או שהוא פטור מלנהל ונוהג 1975-מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל 
 עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על האישור להיות בר תוקף בשנת המס הנוכחית.

 

 של המוצרים המוצעים על ידו.ספק  מציע להיותעל ה 

 ."יש לציין ליד כל מוצר את שם היצרן במסמך המצורף שכותרתו: "ההצעה הכספית  

 ."יש לתמחר לפי הטבלה במסמך המצורף שכותרתו: "הצעה כספית 



 

 02-6273114, פקס 02-6260969, טלפון 97500, העיר העתיקה, ירושלים 2רח' העומר 

www.TheKotel.org 

  הביטוח חתום ע"י חברת הביטוח.יש להחזיר את נספח 

 :תנאים 
 שבונית מס.כנגד הצגת ח 45תנאי תשלום : שוטף+ .1

או עד  מיום בחירת ההצעה הזוכה של שנהתקופה לבהצעה הינה מובהר בזאת כי זכייה  .2
. המשך ,על פי שיקול דעת הקרן )כולל מע"מ( ₪ 200,000להיקף התקשרות שלא יעלה על 

עבודה עם מי מן המגישים ייבחן מעת לעת ע"י הקרן עפ"י  רמת השירות ושביעות הרצון 
 ים הנתונים בידי הקרן בלבד. ועפ"י שיקולים נוספ

אין הקרן מתחייבת לבחור איזו מן ההצעות שהוגשו אליה ואין היא מתחייבת להצעה  .3
, כי הקרן רשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, ולהזמין את מובהר הזולה ביותר.

המוצרים המפורטים במסמך המצורף שכותרתו "ההצעה הכספית", כולם או כל חלק 
המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לספק את המוצרים מהם, מכל אחד מן 

ו/או לבקש הצעות מחיר  ו/או כל חלק מהם ו/או לפצל את הזכייה בין מספר מציעים
נוספות ממציעים אחרים ולהתקשר עם מציעים אחרים גם בתקופת ההתקשרות או 

 דעתה המוחלט והבלעדי.-, והכל לפי שיקולבתקופת האופציה

אינה מחויבת להזמנת כמות מינימאלית ו/או כמות כלשהי של המוצרים  הקרן  .4
שומרת על זכותה  הקרן. סמך המצורף שכותרתו "ההצעה הכספית"במהמפורטים 

דעתה הבלעדי. התמורה תשולם לספק בגין הכמויות אשר -פי שיקול-להזמין כמויות על

זמינה הקרן תשלם הקרן )במידה והספק יחסיר מהכמות שה .הקרןידי -הוזמנו בפועל על
 לספק על הכמות שסופקה בלבד(.

מובהר, כי עלויות הובלה, שינוע, העסקת עובדים, רכישת ציוד וכיו"ב יחולו על הזוכה  .5
 בלבד.

 הזמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי הקרן ורק באמצעות הזמנת רכש ממוחשבת. .6

 -ללא חיוב תשלוםכל הכרוך בה תנאי ביטול: הקרן תהא רשאית לבטל כליל כל הזמנה ו .7
 כל עוד לא סופקו המוצרים.

מעביד בינו ו/או -המציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד .8
שלם לו תשאל מתחייב הזוכה עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן.

דו, כולל קבלני משנה י ושל המועסקים על ואת שכרם של עובדי נוועל חשבו ובעצמ
וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה,  מטעמו,

ם ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחו
 .פעילותו

כי המחיר הנקוב בהצעה הוא מחיר סופי ומוחלט והקרן לא תשלם לזוכה כל מובהר,  .9
 , התייקרויות, הפרשים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות נסיעותתשלום נוסף

  וכיו"ב.

המציע, ככל שיזכה, יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן וטיב השירותים שיסופקו ושיבוצעו  .10

ידי מי מטעמו, וכן יהיה הוא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף -ידו ו/או על-על
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או הקרן, לרבות נזקים שייגרמו להם, כתוצאה ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/
 זה.מסמך נשוא מביצוע השירותים 

הזוכה יהיה אחראי באופן מלא, מוחלט ובלעדי לאיכות וטיב המוצרים שיסופקו על ידו  .11
ומתחייב לספק לקרן, ללא תשלום, מוצר תקין במקום כל מוצר שיתברר לפי מסמך זה 

ט במסמך זה, לרבות הטבלה המצורפת, מיד כפגום ו/או לקוי ו/או שלא בהתאם למפור
 עם דרישתה הראשונה של הקרן.

טים המדויקים שהוזמנו. במקרה של חסר של פריט ירהפהספק מתחייב לספק את  .12
מחברה מסויימת ישאל הספק את נציג הקרן אם לספק פריט מחברה מקבילה, אך לא 

 יעשה כן על דעתו בלבד. 

 דשים נוספים לפחות ממועד האספקה.השתיה שתסופק תהא בתוקף לשלושה חו .13

, הקרן תהא זכאית לקנוס את הספק בגין הפרה של אחד או יותר מסעיפי מסמך זה .14
 כדלקמן:

או בכל  בגין אי אספקה ופריקה ביעד המבוקש )ברחבת הכותל או במחסני הקרן, .1
 . ש"ח לכל הפרה 150קנס של  –כפי שיפורט בכל הזמנה(  יעד אחר בירושלים

ש"ח  150קנס של  –באספקת המוצרים מעבר למועד שנקבע בהזמנה  בגין איחור .2
 לכל הפרה;

קנס של  –חודשים ממועד האספקה  3-בגין אספת מוצרים בעלי תוקף הקצר מ .3
 ש"ח לכל הפרה. 150

הקרן תהא רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לספק את סכומי הקנס המגיעים לה כאמור 
 לעיל.

ו/או לספק את המוצרים כאמור במסמך זה, בהתאם הזוכה מתחייב לבצע את העבודות  .15
לגרוע  לכל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על החוק. מבלי

מכלליות האמור לעיל מתחייב הזוכה להשיג על חשבונו כל אישור ו/או כל היתר ולעמוד 
בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות ו/או השירותים המבוצעים 

הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי הקרן וכלפי  פי הוראות מסמך זה.-ידו על-על
ים, העירוניים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות הרשויות והמשרדים הממשלתי

אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות ו/או השירותים, אופן ביצועם והשלמתן 
לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הרשיונות הדרושים ו/או שידרשו לביצועם, 

פי -ידי הרשויות האמורות על-וכן למילוי כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו על

פי מסמך -קשר לביצוע העבודות ו/או השירותים ויתר פעולות הזוכה  עלכל דין ב
 זה.

 ראה נספח א' -סעיף  ביטוח .16

המציע מתחייב שככל שהצעתו תזכה, במקרה שהקרן תבקש להזמין מוצר/ שירות  .17
אז ישלח לקרן  בתחום השירותים נשוא הסכם זה ואשר איננו כלול במפרט הטכני כי

. למען הסק ספק מובהר, כי הקרן לא / השירותאותו המוצר הצעת מחיר נפרדת לאספקת
שאינם  / שירותיםתהא מחויבת לקבל את הצעת המחיר הנ"ל ו/או להזמין מוצרים
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/ כאמור מאת הזוכה. הקרן תהא רשאית להזמין את אותם המוצריםסמך זה מופיעים במ
ל דעתה הבלעדי והמוחלט. ככל שתחליט הקרן לקבל את מספק אחר, לפי שיקו שירותים

, יחולו על הצעת / שירותים שאינם כלולים במסמך זההצעת המחיר של הזוכה למוצרים
שירותים הכלולים בה מלוא הוראות מסמך זה, בשינויים המחויבים מוצרים/ המחיר וה

 בלבד.

מוסכמים ומקובלים עליו  מצהיר המציע כי כל תנאי מסמך זהעם הגשת הצעה לפי בקשה זו 
 יעמוד בכל התנאים האמורים לעיל. -מתחייב כי ככל שהצעתו תזכהו
 

לקבל את ההצעה  הקרן רשאית לנהל מו"מ עם מציע/ים ע"פ שיקול דעתה וכן, איננה מתחייבת
  הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

 
-ם, התשנ"בלמען הסר ספק, אין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזי

1992. 
 

 28.6.20את ההצעה יש לשלוח באמצעות אתר "הקרן למורשת הכותל המערבי" עד לתאריך 

 23:59בשעה 

מלא את ו  http://www.thekotel.org/bids.aspע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על הלינק הבא : 

 הטופס המקוון.

 
 בברכה

 
 
 

 efrat@thekotel.org למייל בלבד:  לפנות לברור פרטים ניתן 
 

 

http://www.thekotel.org/bids.asp
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 בס"ד

 ההצעה הכספית

שם  המוצר שם 'מס

החברה 

המייצר

 ת

 כמות

 בארגז

כמות 

לצורך )בארגזים(

 השוואת הצעות

 סה"כ מחיר ארגזל מחיר

מכפלה )עמודה זו הינה 

של סכום ההצעה* כמות 

 לצורך השוואת הצעות(

 ליטר 1.5בקבוקי גזוז  

קה קו רגיל קולה 1

 קולה

6 130    

קוקה  דיאט קולה 2

 קולה

6 25    

קוקה   זירו קולה 3

 קולה

6 42    

 בטעם גזוז 4

 תפוז

קוקה 

 קולה

6 39    

קוקה  ספרייט 5

 קולה

6 49   

 פחיות גזוז

קוקה  רגיל  קולה 5

 קולה

24 125    

קוקה  דיאט קולה 6

 קולה

24 11    

קוקה  זירו קולה 7

 קולה

24 49    

גזוז בטעם  8

 תפוז

קוקה 

 קולה

24 51    

 בקבוקי מים מינרלים

    678 6 מי עדן  ליטר 1.5 9

    1,222 24 מי עדן ליטר  0.5 10

 בקבוק מי סודה

    404 6 טמפו  ליטר 1.5 11

    42 24 טמפוליטר  0.5 12
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)בבקבוק 

 זכוכית(

 בקבוקי מיץ

 בטעם מיץ 13

 1.5פירות 

 רגיל ליטר

 או דיאט

    196 12 פרינגס

 בטעם מיץ 14

אשכוליות 

 0.5דיאט  

ליטר 

 )בקבוק

 ) זכוכית

    26 24 ספרינג

קרטון מיץ  15

בטעמים 

 1מגוונים 

 ליטר

    לא לחישוב 12 ספרינג

  שתיה חריפה

בירה  16

גולדסטאר 

 20)ארגז 

 בקבוקים( 

גולדסט

 אר

20 13    

 12וויסקי  18

שנים גלן 

 1פידיך 

 ליטר

גלן  

 יךפיד

 1 37    

 12וויסקי  19

שנים בלק 

 1לייבל 

 ליטר

בלק 

 לייבל

1 4    

וויסקי  20

 שיבס

    4   שיבס 

וודקה גדול  21

 )יחידות(

אבסולו

 ט

1 4    
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 XLמשקה  22

 24)ארגז 

 פחיות(

  24 67    

יין יבש  23

ברקן )ארגז 

 יח'( 12

    75 12 ברקן

יין יבש  26

מבושל 

טפרברג 

 12)ארגז 

 יח'(

    75 12 טפרברג

 

 

 הערות: 
 * המחיר אינו כולל מע"מ ופיקדון

מובהר כי הכמויות המפורטות לעיל הינן לצרכי השוואת ההצעות בלבד, והקרן תוכל להזמין  * 

 כמויות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הקרן תהיה רשאית לפצל את ההתקשרות בין מספר ספקים, על פי שיקול דעתה, ובהתחשב  * 

 3, כמפורט בסעיף לכל פריט או לכל קבוצת פריטים בהצעות המחיר הזולות ביותר שיתקבלו ביחס

 .להזמנה
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 :ביטוח –נספח א' 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. - "המבוטח"
ו/או עמותות ע"ר ו/או משרד רוה"מ הקרן למורשת הכותל המערבי  - "מבקש האישור"

 . בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 משקאות לקרן למורשת הכותלאספקת  – "השירותים"

 המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
, את םשירותיהלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 0הביטוחים המפורטים בסעיף 

ימים לפני מועד  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד 
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן או  תחילת השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על המבוטחהשירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת  המבוטחאישור ביטוחי את 

 ההתקשרות על פי ההסכם.
עומד להיות  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 

מחדש ולהמציא לערוך את אותו הביטוח  המבוטחמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30אישור עריכת ביטוח חדש, 

במועד או בהתאם להוראות סעיף  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
לקיים את כל  המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות 

האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמנע מת אם יו גםהתחייבויות
מבקש יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי 

השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  האישור
 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל 
לקיימם  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחלדאוג ולוודא שביטוחי 

למבקש להודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
ככל  מבקש האישורלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מיד על כל אירוע הע האישור

 להגישה למבטחים.  מבקש האישורידי -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לבצע  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחרשאי לבדוק את אישור ביטוחי  מבקש האישור
כאמור בנספח ביטוח זה.  המבוטחויות כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייב

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת המבוטחמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת 

ו/או על מי  שורמבקש האילמוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  המבוטחביטוחי 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורמטעם 

לבין האמור בסעיף ביטוח  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי  המבוטחזה, על 

 זה.

 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ממלוא  המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על , הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

מבקש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
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בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים  מבקש האישורמי מהבאים מטעם ו/או כלפי  האישור
 .המבוטחו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  המבוטחיערוך , המבוטחנוספים ו/או משלימים לביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש ויד-. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנוכאמור, על חשבו
מבקש ו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורבדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי 

ם שייערך , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משליהאישור
, בכפוף לסעיף אחריות מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -על

 צולבת.

מבקש ואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח
שנעשה בו שימוש בקשר , מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו האישור

(, וכל כלי עבודה אחר כלי רכבציוד אלקטרוני, )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  לשירותים
אולם הפטור כאמור לא  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.וכן מאחריות 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות 
 .יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ישא  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות

ן כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל בגי מבקש האישורבאחריות לשפות ו/או לפצות את 
ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי -השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטח
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים,  המבוטחמובהר, כי   אחריות כלשהי.
. כמו כן, מוסכם במפורש כי לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח 
באחריות המבוטח לפי דין או לפי יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים ש

 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל 
התנאים הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח 

אישורי הביטוח  סתירה יגברו הוראות הסכם זה.זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של 
 שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
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 ביטוחי המבוטח:
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או -על המבוטחהמבטח את חבות 
 לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

, מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 
 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש  מבקש האישורעובדי 

בכפוף לסעיף  בפוליסה, ףכמבוטח נוס מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 
ד מיחידי אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אח

 .המבוטח
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -על המבוטחהמבטח את חבות 

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי 1980 -למוצרים פגומים התש"ם 
 די ו/או עקב השירותים. תוך כ המבוטחמעובדי 

היה ויקבע לעניין  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי  מי מהםקרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 

 .המבוטחמי מעובדי 
 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000: גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי 
 המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
ם יו 30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת 

 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורלאחר משלוח הודעה של המבטח 
והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי 

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח
 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר 
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

 .ומו/או הבאים מטע מבקש האישורמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות 2013הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה היקף 

רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח

אולם , מבקש האישורים מטעם וכלפי הבא מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  המבוטחעל 
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

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

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*
הקרן למורשת הכותל שם: 

ע"ר ו/או משרד המערבי 
ו/או עמותות רוה"מ 

בשליטתם ו/או נבחריהם 
ו/או מנהליהם ו/או 

 .עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

מטב סכום
 ע

 (302)אחריות צולבת   ₪ 2,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

קבלנים וקבלני משנה 
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי 
 -או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 
 (329ייחשב כצד ג' )

20,000,00     אחריות מעבידים
0 

 (304הרחב שיפוי )  ₪
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
היה  -מבוטח נוסף 

וייחשב כמעבידם של מי 
 (319מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )
        אחר
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)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 

 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 


