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                 בס"ד 
 

 י' בסיון התש"פ  
02/06/2020 

 
 
 

 לכבוד
 שלום רב,

 
 בניה ואספקת מחיצה בית הכנסתהנדון : בקשה להצעות מחיר עבור 

 "שערי תשובה" 
 

בניה ואספקת  עבור( מבקשת לקבל הצעת מחיר  "הקרן"הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן:
  לפי תנאי מסמך זה.המפורט לעיל, על פי ות הכותל, במנהר מחיצה בבית הכנסת "שערי תשובה"

 
 : על פי הקובץ הצורף.מפרט טכני

 על פי הקובץ המצורף :תוכנית
 : על פי הקובץ המצורףהצעת מחיר

 

סיור הינה תנאי ב)השתתפות  14:30בשעה  30/06/2020סיור קבלנים יערך ביום ג' 

 להגשת הצעה( .

רן למורשת הכותל המערבי" עד את ההצעה יש לשלוח באמצעות אתר "הק

ע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על הלינק הבא : 14:00בשעה   07/07/2020 לתאריך

http://www.thekotel.org/bids.asp  מלא את הטופס המקוון.ו 

 
 יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :

 רים לפני מע"מ. המחיר הנקוב בהצעה יחייב את המציע לכל אורך יש לרשום את המחי
 תקופת ההתקשרות עם הקרן והזוכה לא יהיה רשאי לשנותו מכל סיבה שהיא.

  . הצעת המחיר הינה בשיטת "תכנון ביצוע" ועל פי תכניות המתכנן ואישורו 

 באספקה ופריקה  לרחבת הכותל עם כל המשמעות המתבקשת באספקה למקום המורכ  
הקרן לא מתחייבת כלל  מבחינת קשיי גישה הן בעומסי תנועה והן מבחינת חנייה.

 .לסידורי לחניה בעיר העתיקה

 כיוון  ישראליתהכותל צריכים להיות בעל תעודת זהות לרחבת המגיעים  המתקינים
 שהכניסה מותנית בבידוק בטחוני ובאישור המשטרה.

 ולוגי ותיירותי מהמדרגה הראשונה  העבודות המתוכננות יתבצעו בתוך אתר ארכיא
הקבלן יעבוד בזהירות המתבקשת ותוך נקיטת כול האמצעים למנוע לחלוטין פגיעה 
באתר, ובארכיאולוגיה שלו עקב ביצוע העבודות. בין היתר יקפיד הקבלן שלא לחרוג  
מהתחום והמתחם הצר של העבודה. יקפיד על מקומות האכילה והמנוחה של עובדיו 

ת עובדיו ולבושם הצנוע בהתאם לכללים הנהוגים במקום ויעשה כול מאמץ ולהתנהגו
 להחזיר את האתר בגמר העבודות בשלמותו  וללא מתום.

 תנאי התקשרות
 עוסק מורשה. 

 +כנגד הצגת חשבונית מס. 45תנאי תשלום : שוטף 

  :בעיר העתיקה רחבת הכותל המערבימקום האספקה. 

http://www.thekotel.org/bids.asp
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  הצעות שהוגשו אליה ואין היא מתחייבת להצעה הקרן מתחייבת לבחור איזו מן האין
 הזולה ביותר.

  מובהר , כי עלויות הובלה, שינוע, העסקת עובדים, רכישת ציוד וכיו"ב יחולו על הזוכה
בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי בכפוף לאמור במסמך זה, הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום 

 עתו, מכל סיבה שהיא.מכל מין וסוג שהוא מעבר למחיר העבודות הנקוב בהצ

 .הזמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי הקרן ורק באמצעות הזמנה ממוחשבת 

  .ללא חיוב תשלוםתנאי ביטול: הקרן תהא רשאית לבטל כליל כל הזמנה וכל הכרוך בה- 
 בפועל. שיוצררק על אותו חלק  -תשלוםה. יוצרו המוצריםכל עוד לא 

 1בהתאם למפורט בנספח  -ביטוח 

 

  מעביד בינו ו/או -עובדהמציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי
עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. היועץ מתחייב לשאת ולשלם 
בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה 
מטעמו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, 

ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום מס בריאות ביטוח לאומי ו
 פעילותו.

  הזוכה יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם
לקרן ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הזוכה, הנובע 

בודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע הע
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

 הנתון למרותו.

 יעמוד בכל התנאים  -עם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב המציע כי ככל שהצעתו תזכה
רשאית לנהל מו"מ עם מציע/ים ע"פ  "הקרן למורשת הכותל המערבי" האמורים לעיל.

 שיקול דעתה וכן, איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.
 
 

 
 בברכה
 חן כנרי

 מנהל אגף בינוי
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 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

ו/או עמותות בשליטתם ו/או ע"ר ו/או משרד רוה"מ הקרן למורשת הכותל המערבי -" מבקש האישור"

 ..נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 "שערי תשובה" בניה ואספקת מחיצה בית הכנסת  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

ם בסעיף את הביטוחים המפורטיאו סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

 )להלן: "ביטוחי המבוטח"(. להלן 14

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר תחילת העבודות/ממועד החתימה 

העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות 

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

מציא לידי מבקש האישור את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח לה .3

 .ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 30ש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחד

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

פי תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על 

מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול . הסכםה

 דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .4

ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח 

שור להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 יע למבוטח על פי הסכם זה.שיג

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .5

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה 

עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם  במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין

ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי 

להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על
י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של א

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  .6

פי -מוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית ההינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על
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מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 הוצא על ידי המבוטח.ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

כלל סעיף מפורש בדבר ויתור ידי המבוטח, יי-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם  ,על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול -שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

שמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש המבוטח פוטר, ב .7

האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 

הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, 

ידי מי מטעם -ידי המבוטח ו/או על-שר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלמאחריות לאבדן או לנזק א

ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן 

ו נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך מאחריות לאבדן א

כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות 

 ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  .8

בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 .ותוהשתתפויות עצמי מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .9

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מטעמו 

בקש מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למ

 האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח  .10

לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

ו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או שהביטוח אינ

 הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .11

זה, על  נספחבמידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  המבוטח לוודא

המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, 

בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או 

 וחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.לתקופה מא
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם 

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או

מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה 

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

בוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או מטעמם, באחריות המ

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .12

במיוחד ביצוע העבודות ו פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,  .2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף 
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תקנות וכדומה, שהותקנו לפי הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי 

 עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .13

יום מראש על  14ר הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישו

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות  מבקש האישור כוונת

 לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
לערוך את עקב הפרת התחייבות המבוטח  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית

בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. המבוטח לפי

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 זה כלולות 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא  סכם זה.בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות ה

 בלבד ואינם נוסח מחייב.
 

 ביטוחי המבוטח: .14

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 14.1

לרכושו של  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או-על המבטח את חבות המבוטח

 אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש סייג אחריות מקצועית לא 

 האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 

 .המבוטחעל פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000: חריותגבול א

 

  ביטוח אחריות מעבידים 14.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים -על המבטח את חבות המבוטח

 , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980 -פגומים התש"ם 

 תים. תוך כדי ו/או עקב השירו

היה ויקבע לעניין קרות תאונת  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 

 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםעבודה ו/או מחלה כלשהי כי 

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

 

 ביטוח כלי רכב 14.3

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על 14.3.1

 בגין נזק אחד. ₪ 600,000 -שלא יפחת מ

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  הבאים מטעמםביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או 

על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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של  למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור  ₪ 600,000

או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות 

 המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך

 לעיל.  7בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי 14.3.2

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 

טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות 

בשל אחריות  ראת מבקש האישו הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפותבגין כל כלי  ₪ 600,000של 

 שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד 

 לעיל. 7שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 14.3.3

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  0פי סעיף -המונח "כלי רכב" על 14.3.4

 מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו קש האישור ידי מב-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .15.3

לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

קיים ביטוח  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר .15.4

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר 

ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 

 מבקש האישור.

)אם קיים( יבוטל, אולם  . חריג רשלנות רבתי2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .15.5

אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח 

 . 1981 -התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .15.6

תחייב כלפיו בכתב טרם קרות מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור ה

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .15.7

 החלות על פיהן. 

 הוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מ .16



 

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

www.TheKotel.org 

 

 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

באישור זה מיטיב עם מבקש  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאיזאת, 

 האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 ע"רהקרן למורשת הכותל המערבי  :שם

ו/או עמותות ו/או משרד 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

 
אחריות או  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומי

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה

 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 רכוש 

 

   לא בתוקף     

  לא בתוקף     אובדן תוצאתי

 (302אחריות צולבת )  ₪ 4,000,000     צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (322ג' ) מבקש האישור מוגדר כצד

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

20,000,00     אחריות מעבידים

0 

 (304הרחב שיפוי )  ₪

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 
 (319המבוטח )

 (328ראשוניות )

 בתוקףלא   לא בתוקף     אחריות המוצר

   לא בתוקף     אחריות מקצועית

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059/ איטום / אינסטלציה(,  ) עבודות חשמל 053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
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 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 האישורחתימת 

 המבטח:

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.TheKotel.org 

 

 1 כניתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.TheKotel.org 

 

 
 2תכנית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.TheKotel.org 

 

 
 
 
 

 בס"ד

 ההצעה הכספית

 

 שם המציע

 

 הצעת מחיר בש"ח לא כולל מע"מ

  

 

 
 


