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 מ  בע" וף הגלילהחברה לפיתוח נ

 02/21הזמנה מס' 

 פיזית וחמושה  למתן שירותי אבטחהש הצעות י הזמנה להג

   )שמירה , אבטחה וסדרנות(  

 בהקמה   –לפארק אלון 

   חודשים ו/או עד לסיום הליכי מכרז  06תקופה קצובה וזמנית בת ל

צעות  מבקשת לקבל הבע"מ  )להלן: "החברה"(  וף הגליל  החברה לפיתוח נ
פארק אלון )בהקמה( לתקופה קצובה בת  מתן שירותי אבטחה עבור אבטחת  ל

חודשים ו/או עד לסיום הליכי המכרז שבכוונת החברה לפרסם. )המוקדם    06
 מבניהם(  

ו/או    , שותפויות רשומותמורשים  לעוסקים  אבטחהה   ם בתחוםלהציע הצעות מופנית לעסקיההזמנה  
 .  לחברות בע"מ

 שמה הפנייה בלשון זכר.   לנשים וגברים כאחד ואך מטעמי נוחות, נרהמודעה מופנית 

 :   מהות ההתקשרות

חודשים )לכל היותר( ו/או עד להשלמת הליכי    06תקופה קצובה בת  אספקת שירותי אבטחה ל .1
 בנוף הגליל .   פארק אלון מכרז שבכוונת החברה לפרסם וזאת, לטובת אבטחת 

 :   תקופת ההתקשרות

הינה .2 ההתקשרות  ל  תקופת  בת  מוגבלת  וזמנית  קצובה  מיום   בלבד,    חודשים  6תקופה    החל 
ת הליכי המכרז שבכוונת החברה  מעד לפרסום והשלו/או     31/10/2021  ועד ליום  20/04/2021

 ) המוקדם מבניהם( .  לפרסם

ובהר בזאת, כי לחברה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הזמנית בהתאם לצורך וככל  מ .3
שהליכי המכרז לא יושלמו והמשתתפים מבקשים לציין באופן ברור דבר הסכמתם לכך עם 

 הגשת הצעותיהם.  
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 :   נאי סף ת

ל .4 המציע  המפורטיםעל  הסף  תנאי  בכל  יידרשו    להלן  עמוד  עליו  במסמך  יפורטו  אשר  ו/או 
 :המציעים לחתום במהלך סיור המציעים

  כיעוסק מורשה לצורתאגיד שעיסוקו במתן שירותי אבטחה למוסדות ורשויות,  המציע הנו   .א
 .  חשבונות כחוק ו  םמנהל ספריה מע"מ

 על המציע לצרף אישור רו"ח ו/או פקיד שומה לעניין ניהול ספרים כחוק.   .ב

 . 1976-מציע עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"זה .ג

 מציע עומד בכל דרישות והוראות החוק והרשויות לעניין ניהול עסקי אבטחה בישראל. ה .ד

מועד האחרון להגשת ההצעות  שנים לפחות, בתקופה שקדמה ל 3  למציע, ניסיון בפועל של .ה
 . וגופים ציבוריים , רשויותלמוסדות  במתן שירותי אבטחה

 ברשות המציע סניף באזור הצפון היכול להעניק מענה מיידי לכל דרישה ותרחיש.   .ו

   יתרון .  יהוווהמאבטחים שימונו מטעמו זמינות המציע  .ז

  בתחום אבטחת אירועים ו/או סדרנים ו/או בודקים  מאבטחים  50לפחות  המציע מעסיק   .ח
משטרת ישראל  ובתבחינים של  העומדים בדרישות    ביטחוניים ו/או מאבטחים נושאי נשק 

 פארק ובכלל זה,  להפקת אירועים המוניים . ו/או הרישיון שיוענק למזמינה להפעלת ה 

המוצ .ט ולמתן השירות  להגשת הצעתו מחד  ביטוח המתאימה  פוליסת  והמבוקש  למציע  ע 
 בהזמנה זו מאידך.  

המציע נעדר כל זיקה למי מחברי מועצת עיריית נוף הגליל ו/או למי מחברי דירקטוריון   .י
 והנהלת החברה.  

המציע יצרף תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים . )נוסח מומלץ ניתן להורדה מאתר העירייה   .יא
   .והחברה(

כלי  ובכלל זה ובמידת הצורך,   עבודת האבטחהלמציע הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע   .יב
    .נשק וכל ציוד אחר

 .  במדינה מטעם הגורמים הרלוונטייםהמתאימים  ונות יברישמחזיק מציע ה .יג

ו/או החברה  וף הגליל  המציע יתחייב לפעול בהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או עיריית נ  .יד
הנ"ל גם אם הדרישות ישתנו    מים המוסמכיםרולהתאים פעילותו בהתאם לדרישות הגו

  ו/או יוחמרו מעת לעת ובהתאם להיקף האירועים לצורך. 

מחודשי   .טו חודש  לכל  חדשים  בשקלים  ערוכה  תהא  שעת   השנהההצעה  עלות  ובתוספת 
 מאבטח נוסף במידת הצורך. 
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 להלן לו"ז להשתתפות בהליך ודרכי התקשרות:   .5

 

 

הצעות לתיבת המכרזים במשרדי החברה  התוגשנה פיזית עד למועד האחרון להגשת    ההצעות  .6
על  ו  קוםבתוך מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במנוף הגליל  ,  20ברח' החצב  

פארק  מתן שירותי אבטחה להגשת הצעות ל"הזמנה ל     02/21אך ורק הזמנה מס'    המעטפה יצוין 
   נוף הגליל"  - אלון

נאי הסף המנהליים והמקצועיים המפורטים  על המציע לעמוד בכל ת, כי  בזאת  מובהר ומודגש .7
בהזמנה זו ובמלוא הדרישות האחרות המפורטות לעיל ו/או באתר עיריית נוף הגליל ו/או באתר  

 החברה ולצרף את כל המסמכים הדרושים לשם השתתפות בהליך.  

 הנספחים שלהלן :   במסמכי ונספחי ההזמנה ובכלל זה יתן לעייןנ .8
 הצהרת המשתתף.   -א 
 ת מחיר  טופס הצע -ב
 .  נוסח מומלץ לתצהיר היעדר ניגוד עניינים -ג 

 . הודעה בדבר קיום ביטוחיםד. 

 

להלן רשימת מועדים להשתתפות בהליך ודרכי הגשת שאלות הבהרה 

 והצעות 

 הערות  כתובת  שעה יום תאריך 

ממשרדי החברה לפיתוח   11:00 רביעי 31/03/2021 סיור מציעים

רח'   – נוף הגליל בע"מ 

קאנטרי   –)ווייז  20החצב 

 ספא עלית(. 

 השתתפות חובה

מועד אחרון 

להצגת שאלות  

 הבהרה

: דוא"לב הגב' אורנה לוי 12:00 ראשון 04/04/2021  

office@nidev.co.il  

 שאלות בדוא"ל בלבד 

מענה לשאלות  

 הבהרה

 מענה בדוא"ל בלבד   24:00 רביעי 07/04/2021

מועד אחרון 

 להגשת הצעות 

תיבת ההצעות שבמשרדי   14:00 ראשון 11/04/2021

הגליל  החברה לפיתוח נוף 

  20רח' החצב  –בע"מ 

קאנטרי ספא   –)ווייז 

 עלית(. 

מעטפות סגורות ללא 

סימני זיהוי תוך ציון  

" 21/20 הזמנה"  

mailto:office@nidev.co.il
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ומס ניתנים להורדה  מכי ההזמנה  הנ"ל  )מכרזים(האינטרנט של  באתר  הנספחים  הגליל  נוף  : עיריית 
l.muni.il/bidshagali-https://www.nof/      החברה באתר  בע"מו/או  הגליל  נוף  :  )מכרזים(  לפיתוח 

https://nidev.co.il/bids/ .  

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אינה החברה  .9

לוועדת המכרזים של החברה הזכות לבטל הליך זה ו/או להאריך ולשנות מועדים ותנאים בכל   .10
 עת. 

 לוועדת המכרזים של החברה הזכות לאשר השלמת מסמכים במידת הצורך.   .11

 

 בכבוד רב,                                                                                    
 שמעון גלרון                                                                                 

 בע"מ  נוף הגלילמנכ"ל החברה לפיתוח                                                            
 
 
 

https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://nidev.co.il/bids/
https://nidev.co.il/bids/
https://nidev.co.il/bids/


 02/21הזמנה מס' 
   הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי אבטחה

   נוף הגליל  -  לפארק אלון
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 בע"מ  נוף בגלילהחברה לפיתוח  

 

 הצהרת משתתף בהליך 
 
 

ת.ז. _______________נושא  _____________  ___________  מס'____  אני הח"מ  חב'  נציג 
לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה אם בעצמי ואם באמצעות מי מטעמי את כל מסמכי  

 דלקמן :  בזאת כתחייב מצהיר ומההליך,  
 

אני מצהיר, כי אני נציג מוסמך של חב' ____________ וככזה, רשאי ומוסמך אני למלא   .1
 את מסמכי ההליך ולחתום על הצהרה זו בשמה.  

 

להצהיר, כי הבנתי את כל האמור בפרסום ההליך ו/או במסמכיו ונספחיו ואני מסכים  הריני   .2
למי מטעם המציעה כל לכל האמור במסמכי ההליך ועם הגשת ההצעה, לא תהיינה לי ו/או  

דרישה ו/או טענה ו/או תביעה המבוססת ונסמכת על טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו  
 מוותרים מראש על טענות כאמור לעיל.  

 

ולהצהיר בזאת, כי הגשנו את ההצעה בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה    הריני לאשר .3
ית נוף הגליל ו/או החברה ו/או במסמכיה כפי הנוסח המופיע באתרי האינטרנט של עירי 

 לפיתוח נוף הגליל בע"מ.  
 

 הריני להצהיר, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של ההליך וההזמנה שבנדון.   .4
 

הריני להצהיר בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא תיאום מחירים ו/או תנאים עם משתתפים   .5
 אחרים.  

 

הריני להצהיר, כי לא ידוע לי ו/או למי מטעם החברה קיומו של ניגוד עניינים המונע מאיתנו   .6
 להשתתף בהליך ואנו מתחייבים לחתום על תצהיר היעדר ניגוד עניינים.  

 

הריני להצהיר בזאת, כי אנו מתחייבים לשלם למאבטחים שיועסקו ע"י המציעה בפארק  .7
כל   את  זו,  להזמנה  בהתאם  בישראל אלון  העבודה  ודיני  לחוקי  בהתאם  להם  המגיע 

ולהבהיר לכל אחת ואחד מהם, כי לא מתקיימת בהליך זה "העסקה משולשת" ובהתאם, 
לשפות את החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ ו/או כל גורם מטעמה בגין כל   אנו מתחייבים

   טענה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תביעה בעניין זה. 
 

תנאי ו/או סייג והיא בבחינת "הצעה בלתי  י הצעתנו זו מוגשת ללא כל  הריני להצהיר, כ .8
ימים מהמועד    120חוזרת" והיא אינה ניתנת לשינוי או לביטול והיא תהא תקפה למשך  

 האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת מועדים אם וככל שיהיו. 
 

המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  אני מצהיר ומאשר בזאת, כי הצעתנו זו הינה בגדר   .9
התאגיד והעסק בשמו מוגשת ההצעה וכי אני ו/או מי מהחותמים על ההצעה בשם התאגיד,  



זכאים ומוסמכים לחתום על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו  
 על הצעה זו.  

 

   הליך וההזמנה. רפים להצעתנו את כל המסמכים והנספחים בהתאם לתנאי המצ ואנ .10

 

יידעה אותי כי עליי לערוך מטעמי ועל    ,בע"מ  נוף הגלילהחברה לפיתוח  הריני להצהיר, כי   .11
את   והגשת חשבוני  להכנת  לי  הדרוש  המידע  כל  קבלת  לשם  לי  הדרושים  הבירורים  כל 

כמי שכל ובחברה שאני מייצג    כי עם הגשת ההצעה יראו בי    ,וידוע ליבהליך שבנדון    ההצעה
   . ות והנסיבות ידועות ונהירות לוהעובד 

 

אנ  .12 כן,  בע"מ  לחברה  יםמאשר  וכמו  הגליל  נוף  האישיים   לפיתוח  פרטיי  את    לשמור 
 נוף הגליל בע"מ.   החברה לפיתוחשל נתונים  במאגר ה והעסקיים

 

 ו/או בהתאם להסכם  שבנדון  ההליךו  ההזמנהכל תנאי וכללי  לפעול על פי    יםמתחייב   ואנ .13
 שייחתם אם וככל שאזכה בהליך. 

 

 ואני עומד בכולם.  הליךתנאי הסף להשתתפות בכל הריני לאשר , כי ברורים לי לחלוטין  .14
 

 .  ודעת המכרזים של החברה  בידיידוע לי כי ההחלטה הסופית נתונה  .15
 

 
 

                     _________________               __________________ ____________ 
  מספר זהות                                          חתימה            המצהיר  שם            

 

           ________________                                                              _______________ 

 תאריך                                                                         חתימה וחותמת החברה                       



 
 

 02/21הזמנה  
   הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי אבטחה

   נוף הגליל  -  לפארק אלון
 

 
 לכבוד

 בע"מ  נוף בגלילהחברה לפיתוח  
 

 עת מחיר  הצ
 
 

ת.ז. _______________נושא  _____________  ___________  מס'____  אני הח"מ  חב'  נציג 
בעיון   שקראתי  שעת  לאחר  בגין  המחיר  הצעת  להלן   , החברה  וצרכי  ההליך  דרישות  את 

 עבודה/אבטחה בפארק אלון :  
 
 

 המחיר הנו בשקלים חדשים לשעת עבודת שמירה ואבטחה בתוספת מע"מ.  
 

 עבור מאבטח חמוש _______________ ₪.   .א

 

 __________ ₪.  עבור בודק בטחוני )לא חמוש( _____ .ב
 

 עבור סדרן/שומר ________________ ₪.   .ג
 

וכו'(   .ד פסטיבלים  במה,  )מופעי  המוניים  אירועים  אבטחת  לטובת  אירועים  מאבטח  עבור 
  .₪ ___________ 

 

 סייר ביטחון _______________ ₪.   .ה
 

 עבור רכב סיור דו גלגלי _______________ ₪.   .ו
 

 .  עבור רכב סיור ___________________ ₪ .ז
 

 הערות : 

 

מתחייב   .1 ישראל,  משטרת  בתבחיני  הקבועות  להוראות  בנוסף  כי  בזאת,  מובהר 
יעברו   בפארק,  ואבטחה  שמירה  שירותי  שיעניקו  התפקידים  בעלי  כל  כי  המציע/הזוכה 

 ראיון קב"ט טרם הצבתם לתפקידם.  

 

על כל בעלי התפקיד להתייצב לעבודתם עם מדים של המציע / הזוכה ועם כל הציוד הנדרש  .2
 לביצוע עבודתם.  

           ________________                                                              _______________ 

 חתימה וחותמת החברה                                            תאריך                                                     
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 )נוסח מוצע(  יגוד ענייניםנהעדר הצהרה בדבר 

 
 תצהיר 
 

 
, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי                    מ                   ת"ז מס'  ת/נושא  _________   אני הח"מ

 צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:ה אהי
 

 שמי, כתובתי ות.ז. כנ"ל .  .1

 

ו/או מי    נוף הגלילכי איני מצוי בקשר אישי ו/או משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי עיריית  ,  הריני להצהיר .2
 בע"מ.  נוף הגלילמעובדי החברה לפיתוח 

 

זאת ועוד, הריני להצהיר כי איני נתון במצב של ניגוד עניינים עם מי מחברי מועצת העיר נוף הגליל ו/או מי   .3
 מחברי דירקטוריון החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ.  

 

יש לי קשר עם __________________ שהנו ___________________  אני מצהיר בזאת, כי  לחילופין,   .4
 במכרז.  /כדי להוות ניגוד עניינים ו/או לשלול ממני את הזכות להשתתף בהליך  ואשר למיטב הבנתי אין בו

 

מטעמי זהירות ושקיפות, להלן פירוט עיסוקיי ו/או עיסוקי מי מטעמי אשר יכול ותהא להם השפעה על   .5
 ההליך וההתקשרות ואשר יכול ויהא בהם חלילה משום ניגוד עניינים.  

 
 א.__________________________ 

 ב. __________________________              
 ג.___________________________              

 

 .  לעיל שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת ונכון .6
 

 ______________  
 

 המציע /חתימת המצהיר                 
 

  
 אימות 

 
ת"ז   ת/ __________ הנושאמר/גב'  בפני  הופיעום ___________  כי ביבזאת  מאשר  עו"ד ____________  הנני  

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  ההיילהצהיר את האמת וכי   וכי עלי ושהזהרתילאחר ומס' _____________ 

 י.י עליה בפנ ה/םהנ"ל וחתה /והצהרת תאת נכונו ה/, אישר  ותוכן הצהרת לוכן, ולאחר שהקראתי   יעשהלא 

 
 

 ________________                            ________________ 
  חתימת, עו"ד                                               חותמת           

 



   _____נספח 
'    

   אישור קיום ביטוחים (YYYY /MM/DD)  תאריך הנפקת האישור
לטובת השתתפות בהליך 

  – 02/21הזמנה מס' 

 לפארק אלוןמאבטחים 
 

  וחריגיה.   הפוליסה   תנאי  כל  את  כולל  אינו   זה   באישור  המפורט  המידע  בה.  המפורט   למידע  בהתאם   בתוקף,  ביטוח   פוליסת   ישנה   שלמבוטח   לכך  אסמכתא   מהווה   זה   ביטוח   אישור
 זה   באישור  תנאי  שבו  במקרה   למעט  הביטוח   בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח   בפוליסת   הקבועים   התנאים  לבין   זה   באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה   של  זאת, במקרה   עם  יחד

 עם מבקש האישור.   מיטיב

 מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה*  מעמד מבקש האישור* 

 נדל"ן ☐ משכיר☐
 שם שם

  

 שירותים☐ שוכר☐
  

 ת.ז/.ח.פ.  ת.ז/.ח.פ. 

   אספקת מוצרים ☐ זכיין☐

               :אחר☐  קבלני משנה☐
 מען מען

    מזמין שירותים☐

    מזמין מוצרים☐

                  :אחר ☐ 

 
 כיסויים

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

נוסח  תאריך תחילה תאריך סיום  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 הביטוח  סוג
 

לפי גבולות אחריות    חלוקה
 סכומי ביטוח  או

 סכום  מטבע 

 רכוש       

       

       

       

 צד ג'       

 אחריות מעבידים       

 אחריות המוצר       

 אחריות מקצועית       

 אחר       

 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או יום       לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי

 הביטול. 
 

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

 ':*(ג )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים

 המבטח:
 חתימת האישור



 

 

 קבלניות / בהקמה ביטוח עבודות   -אישור קיום ביטוחים   )DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור (

וחריגיה.   הפוליסה   תנאי  כל  את  כולל  אינו  זה   באישור  המפורט  המידע  בה.  המפורט  למידע  בהתאם   בתוקף,  ביטוח   פוליסת   ישנה   שלמבוטח   לכך   אסמכתא  מהווה   זה   ביטוח   אישור
 זה   באישור  תנאי  שבו  במקרה   למעט  הביטוח   בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח   בפוליסת   הקבועים   התנאים  לבין   זה   באישור  שמפורטים   התנאים  בין  סתירה   של   במקרה   זאת,   עם  יחד

 עם מבקש האישור.   מיטיב 

 מען הנכס המבוטח / מעמד מבקש האישור* 
 כתובת ביצוע העבודות*

 מבקש האישור* המבוטח

 קבלן הביצוע ☐
 שם שם 

 ת.ז/.ח.פ.  ת.ז/.ח.פ. 
 קבלני משנה☐

 שוכר☐
 מען מען

                  :אחר☐ 

 
 כיסויים

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 האחריות / סכום   גבול
 שווי העבודה  /  ביטוח

נוסח  תאריך תחילה תאריך סיום 
 ומהדורת
 פוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכום  מטבע  סכומי ביטוח

 הסיכונים עבודות  כל       
 קבלניות 

 לדוגמה )ניתן לפרט   הרחבות
 לפרקי הפוליסה:(   בהתאם

 גניבה ופריצה       

 רכוש עליו עובדים       

 רכוש סמוך       

 רכוש בהעברה       

 פינוי הריסות      

 צד ג'       

 אחריות מעבידים       

 אחר       

 
 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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

 

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

 '(:*ג )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים

 המבטח:
 חתימת האישור



 נספח השירותים  
 

 קוד 
 השירות 

 קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות 
 השירות 

 תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 אבטחה  001 רוקחות  071
 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(  002 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  072
 אספקת גז ודלק  003 רפואה משלימה  073
 אשפה ושירותי מחזור  004 שיפוצים  074
 בדיקות מעבדה ודגימות  005 שירות לאומי  075
 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה  006 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות  076
 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי  007 שירותי ביקורת  077
 בית מטבחיים/ משחטות  008 שירותי גניזה וארכיב  078
 עבודות קבלניות גדולות  - בניה  009 שירותי דת  079
 בעלי חיים 010 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  080
 ביקורת תקנים ושמאות בקרה,  011 שירותי משרד  081
 בקרת מוסדות חינוך  012 שירותי ניהול  082
 בריאות הנפש 013 שירותי ניטור  083
 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות  014 שירותי פיקוח ובקרה  084
 בתי אבות ומעונות  015 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 085
 גביה וכספים  016 )כללי(שירותי פיקוח, תכנון ובקרה  086
 גינון, גיזום וצמחיה  017 שירותי קוסמטיקה  087
 דברי ערך/ אספנות/ אומנות  018 שירותי תחזוקה ותפעול  088
 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות  019 שירותי תחזוקת מערכות  089
 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 020 שירותים אווירי/ימי  090
 הדרכות/ קורסים/ סדנאות  021 בחו"ל שירותים  091
 הובלות והפצה  022 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ(  092
 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור  023 שירותים משפטיים  093
 הכנת מכרזים נהלים והנחיות  024 שירותים פרא רפואיים  094
 נוסעיםהסעת   025 שירותים רפואיים  095
 הפקת אירועים/אולמות אירועים  026 שכירויות והשכרות  096
 הריסות/פינויים  027 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 097
 השקעות ויזמות  028 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  098
 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה  029 תכשיטים/ אבני חן  099
 חברות מנהלות  030 תפעול ציוד  100
 חדר כושר/ אימוני ספורט  031 תקשורת וחברות הסלולר  101
 חדרי כושר וספורט  032 - 102
 פסולת, פינוי והובלה  - חומרים מסוכנים וכימיקלים  033 - 103
 חינוך/קורסים/סדנאות  034 - 104
 חקירות  035 - 105
 צומח/חי   -חקלאות  036 - 106
 טיסות  037 - 107
 יועצים/מתכננים  038 - 108
 כוח אדם 039 - 109
 מהנדס, אדריכל, הנדסאי  040 - 110
 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל  041 - 111
 מחקרים וסקרים  042 - 112
 מחשוב  043 - 113
 מידע  044 - 114
 מיפוי  045 - 115
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד  046 - 116
 ממוני ויועצי בטיחות  047 - 117
 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות  048 - 118
 מערכות בקרה ושליטה  049 - 119
 מערכות גילוי וכיבוי אש 050 - 120
 מערכות השקיה והולכת מים 051 - 121
 וולטאיות -מערכות פוטו 052 - 122
 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה("  053 - 123
 נדל"ן / השקעות ויזמות  054 - 124
 נופש וטיולים )לרבות מדריכים/(קייטנות/פעילות לילדים  055 - 125
 ניהול מבנים  056 - 126
 ניקיון  057 - 127
 נשק וחומרי נפץ 058 - 128
 ספרינקלרים  059 - 129
 עבודות מתכת  060 - 130
 עבודות עץ  061 - 131
 )חשמל/איטום/אינסטלציה( עבודות תחזוקה ושיפוץ  062 - 132
 פלסטיק  063 - 133
 פעילות בחוץ לארץ  064 - 134
 ציוד תאורה והגברה  065 - 135
 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה  066 - 136
 צמ"ה  067 - 137
 צנרת והנחת קווי מים וביוב  068 - 138
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069 - 139
 קמעונאות )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה(" 070 - 140



   כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 

 קוד  כיסויים נוספים בתוקף  קוד הסעיף 
 הסעיף 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 אובדן מסמכים 301 - 371
 אחריות צולבת  302 - 372
 כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  303 - 373
 הרחב שיפוי  304 - 374
 כלי ירייה  -הרחבת צד ג'  305 - 375
 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל   -הרחבת צד ג'  306 - 376
 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג'  307 - 377
 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(  308 - 378
 תחלוף לטובת מבקש האישור ויתור על   309 - 379
 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר  310 - 380
 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור  311 - 381
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312 - 382
 כיסוי בגין נזקי טבע  313 - 383
 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314 - 384
 כיסוי לתביעות המל"ל 315 - 385
 כיסוי רעידת אדמה  316 - 386
 אחר )יש לפרט שם וכתובת( -מבוטח נוסף  317 - 387
 מבקש האישור  -מבוטח נוסף  318 - 388
 היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח  -מבוטח נוסף  319 - 389

 
 לפרט שם אחר )יש   –או מחדלי המבוטח   מבוטח נוסף בגין מעשי  320 - 390

 וכתובת( 
 מבקש האישור   -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  321 - 391
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322 - 392
 אחר )יש לפרט שם וכתובת(   -מוטב לתגמולי ביטוח  323 - 393
 מבקש האישור  -מוטב לתגמולי ביטוח  324 - 394
 עובדים מרמה ואי יושר  325 - 395
 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית  326 - 396
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327 - 397

 ראשוניות  328 - 398
 ( מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור  המבטח )

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  329 - 399
 לפרט שם וכתובת( שעבוד לטובת גורם אחר )יש  330 - 400
 שעבוד לטובת מבקש האישור  331 - 401
 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 332 - 402
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