
 

 1עמ' 
 

 

15.3.22 

 

 הזמנה להגיש בקשות להיכלל במאגר  

 )ע"ר(  מכללה האקדמית אחוהעבור ה  מפקחי בנייה

 

 כללי  .1

הלן, להגיש להעומדים בתנאי הסף  םמפקחי"המכללה"( מזמינה בזה  –המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( )להלן 

, ישתתפו  שייבחרו למאגר  מפקחי הבנייה. "המאגר"(- של המכללה )להלן  מפקחי הבנייהבקשה להיכלל במאגר 

המכרזים, בהתאם להוראות בתהליכי הצעות מחיר/ מכרזים או פרויקטים אחרים עפ"י שיקול דעתה של ועדת 

 הלי המכללה.והדין ונ

בהקמת המאגר משום  מובהר בזאת, כי הזמנה זו להיכלל במאגר אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות. אין

למסור עבודות לרשומים במאגר ו/או לנהל מכרז ו/או לבצע פנייה לקבלת הצעות התחייבות כלשהי של המכללה 

 . מחיר לרכישת שירותים

 מבנה ההזמנה:  .2

 תנאי סףו , תהליך הבחירהתנאים כלליים, עקרונות המאגר, תקופת המאגר 2.1

  המבקשפרטי  –נספח א'  2.2

 המבקש ניסיון  –נספח ב'  2.3

 הצהרת המבקש -נספח ג' 2.4

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ד' 2.5

 והיעדר תביעותתצהיר פשיטת רגל  –נספח ה'  2.6

 עקרונות המאגר  .3

מפקחי מספר עצמאיים ו/או לגופים אשר יציעו מטעמם  למפקחי בנייהרלבנטי  מפקחי בנייה הרישום למאגר 3.1

 .בנייה

, ובין אם הוא מוגש לרישום ע"י גוף המגיש מטעמו  מגיש את עצמו לרישום עצמאי , בין אם הוא מפקחעל כל  3.2

 א ועצמאי בתנאי הסף לרישום למאגר כמפורט בתנאי הסף.ל, לעמוד באופן ממפקחיםמס' 

 אחד. למפקחמטעמו יכול לשייך ניסיון אך ורק  מפקחיםגוף המציע מס'  3.3

 המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תהליך הבחירה מתוך המאגר יבוצע ע"י ועדת  3.4

מעביד בין במכללה לבין   –יחסי עובד , התקשרויות הנובעות מרישום במאגר זהב אין ולא יהיומובהר בזאת כי  3.5

 המפקח

 תקופת ניהול המאגר  .4

חמש שנים מיום  לתקופה של  יתקייםלהתאם להזמנה זו, לאחר בחירתם  מפקחי הבנייהמאגר זה, שיכלול את 

 הסיר משתתפים במאגר מהסיבות הבאות:על קבלתם למאגר. עם זאת, המכללה שומרת את הזכות ל הודעהה

 בתהליך הצעות מחיר/ מכרז יותר משלוש פעמים. הגיש הצעה לא  המפקח 4.1



 

 2עמ' 
 

 עם הוצגוולא  שיונות/ אישור ניהול ספרים / עוסק מורשה/ חברה בע"מ אינם בתוקףיתעודות מקצועיות/ ר 4.2

 דרישת המכללה. 

 נאי סף ת .5

  כלאך ורק מבקשים שמתקיימים בהם במועד האחרון להגשת הבקשות רשאים להגיש בקשות להיכלל במאגר  5.1

 התנאים המצטברים הבאים: 

נספח  נא למלא )העומד בתנאי הסף מטעמו  של לפחות מפקח אחד קורות חיים פרופיל חברה+ המבקש הגיש  5.2

 בנפרד( קורות חיים לצרף +  א'

   מסמכים בתוקף()נא לצרף  המבקש הינו עוסק מורשה, חברה בע"מ או תאגיד רשום כדין בישראל 5.3

 מסמכים בתוקף(  )נא לצרףאישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור בתוקף  5.4

באחד מהתחומים הבאים: הנדסאי/ מהנדס בניין, תעודת לימודים ממוסד מוכר בישראל  מפקח המוצע/ים ל 5.5

)נא לצרף עותק תעודת   אדריכלות/ אדריכל. הנדסאיי/ מהנדס מכונות, אהנדס,  מהנדס אזרחיהנדסאי/ 

 הסמכה(

 )נא לצרף העתק רישום(  בפנקס מהנדסים/ אדריכלים/ הנדסאים. למבקש לפחות מפקח אחד הרשום 5.6

או   נותני שירות ציבוריים חמישה פרויקטים עבור גופיםעל לפחות  2017-2021בין השנים  פיקחהמבקש  5.7

, בכל אחד לא כולל מע"מ אלף(וחמישים  מאות שבעאלף ₪ ) 750,000מינימלי של מוסדות, בהיקף כספי 

 ( ניסיון המבקש -)נא למלא נספח ב' מהפרויקטים.

מובהר בזאת, כי המכללה תהיה רשאית לקבוע תנאי סף נוספים בבקשות להצעות מחיר ומכרזים שתקיים,   5.8

 פרויקט הנידון.ממהות הככל שיתבקש 

 לעמוד בתנאי נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה על המבקש  5.9

 ביטוח  .6

 יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנועל המציע 

 הגשות ההצעות   .7

למייל   בבקשה הנ"ל, בכל אחד מהדפים )חותמת חברה( כשהוא מלא וחתום יש להגיש מסמך זה  7.1

 lilach.yonai@achva.ac.il 14:00בשעה   223.30. ', ד , עד ליום . 

אל לילך במייל   בכתב בלבדיש להפנות להזמנה זו בכל הנוגע שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף  7.2

 lilach.yonai@achva.ac.il 

 . 5וכל הנדרש לפי פירוט סעיף  שיונות, התעודותייש לצרף את כל המסמכים, הר 7.3

 . לא יובאו לדיון –בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל  7.4

 בחינת הבקשות  .8

. הועדה תהא רשאית לשוחח עם  המבקשים בתנאי הסףועדת בדיקה מטעם ועדת מכרזים תבדוק את עמידת  8.1

 .העומדים בתנאי הסף)כמפורט  בנספח ב'( ,מבקשים של האנשי הקשר 

 ע"י ועדת המכרזים, ירשמו במאגר. אשר יימצאו מתאימים  מבקשים 8.2

 תימסר לו הודעה מטעם הועדה. תמצא שאינו עומד בתנאי הסף או שאינו מתאים , ועדת המכרזים ומבקש ש 8.3
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 3עמ' 
 

 

 נספח א' 

   המבקשפרטי 

 

 נא למלא את הטבלה הבאה   פרטי המבקש: .1

  שם המציע: 

 סוג התאגדות:

 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר( 
 

  מספר זהות/ תאגיד:

  כתובת המציע: 

  תאריך ההתאגדות: 

 מניות/שותפים:בעלי 

 )שם ות.ז( 
 

  מנהלי המציע:

  מורשה חתימה:

 איש קשר מוסמך מטעם המציע 

 שם מלא:

 טלפון: 

 נייד:

 דואר אלקטרוני:

 

 

 

 

          ____________________                  ______________________                _________________ 

 חתימת מורשה חתימה                מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       

 

 

 



 

 4עמ' 
 

 

 

 נספח ב' 

 ניסיון המבקש 

 

,  , עבור גופים ציבוריים נותני שירות ומוסדות 2017-2021בפיקוח על פרויקטי בנייה בין השנים   להלן פירוט ניסיוני

 ₪ בכל אחד מהפרויקטים )לא כולל מע"מ(.   750,000בהיקף כספי מינימלי של 

 

  הלקוח .1

 : איש קשר טלפוןשם ו המזמין: 

  :הפרויקטתיאור 

  

  היקף כספי של הפרויקט:

  הפרויקט: פיקוח  תקופת

 הלקוח .2

 : איש קשר טלפוןשם ו המזמין: 

  :הפרויקטתיאור 

  

  היקף כספי של הפרויקט:

  תקופת פיקוח הפרויקט: 

 הלקוח .3

 : איש קשר טלפוןשם ו המזמין: 

  :הפרויקטתיאור 

  

  היקף כספי של הפרויקט:



 

 5עמ' 
 

  תקופת פיקוח הפרויקט: 

 

  הלקוח .4

 : איש קשר טלפוןשם ו המזמין: 

  :הפרויקטתיאור 

  

  היקף כספי של הפרויקט:

  תקופת פיקוח הפרויקט: 

 הלקוח .5

 : איש קשר טלפוןשם ו : המזמין

  :הפרויקטתיאור 

  

  היקף כספי של הפרויקט:

  תקופת פיקוח הפרויקט: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ____________________                  ______________________                _________________ 

 חתימת מורשה חתימה                מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       



 

 6עמ' 
 

 

 

 נספח ג' 

 הצהרת המבקש 

 

 

 כדלקמן:הנני מצהיר ומתחייב בזה  

 

 הנני מצהיר כי כל הפרטים והנתונים והמסמכים שנמסרו על ידי הינם נכונים, מלאים ומדויקים.  .1

ידוע לי שמפקחים אשר יכללו במאגר יהיו זכאים להשתתף במכרזים ובהליכי הצעות מחיר שתפרסם המכללה,   .2

 בהתאם להוראות דין ולנוהלי המכללה.

ידוע לי כי הזמנה זו אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות, וכי אין בהקמת המאגר משום התחייבות  .3

 לקיום מכרז ו/או לביצוע פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת השירות.כלשהיא של המכללה למתן עבודות ו/או 

הדרוש על מנת לספק למכללה את   בעל רישיונות וכלהנני מצהיר בזה, כי הנני בעל יכולת ארגונית, מקצועית ו .4

 השירותים ואני עומד בתנאי הסף להצטרפות למאגר. 

ני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע בדיקות אודותיי כמפורט בהזמנה, ומתחייב לשתף פעולה בכל נה .5

ל  על ידכם לצורך עריכת הבדיקות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר ידרשו ע ידרשתדרך ש

 לצורך בחינת בקשתי להיכלל במאגר. ידכם 

 שפירטתי בבקשה זו או בנספחיה. הנני מתחייב לעדכן אתכם בכל שינוי שיחול בנתונים .6

להחזיק פוליסה משולמת ובתוקף  , ואני מתחייב 6הנני מצהיר שברשותי פוליסת ביטוח בתוקף, כמפורט בסעיף  .7

 בכל תקופת רישומי למאגר.

 

 בכבוד רב,

 

 _______________ 

 חתימת המבקש                                                                                                                                                                      

 

 אישור עורך דין

   _______, מאשר בזה ש________________עו"ד, בעל מס' רשיון _____  אני הח"מ_____________

 . חתמ/ו בפני על הבקשה לעיל ת.ז./ ח.פ _______________

 

              _____________________                                                                            _________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך                                                                                                                           



 

 7עמ' 
 

 

 נספח ד' 

 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו   1ב2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

מכהן   .1 אני  בה  "החברה"(,  ___________________)להלן:  חברת  מטעם  זה  תצהיר  עושה  אני 

 ______________,בקשר עם מכרז לרכישה והחלפת לוחות חשמל ראשיים עבור המכללה האקדמית אחוה. 

2.  

)להלן : "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על    1998-יון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוו 9)   (  הוראות סעיף  

 החברה. 

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.  9)   (  הוראות סעיף 

, כפי עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  100)   ( החברה מעסיקה  

 ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א() 1ב 2המתחייב מהוראות סעיף 

 ()ג( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א()1ב2)   ( החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף 

בתוך   .3 החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  תצהיר  תעביר  מ  30החברה  מועד ימים 

 ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 שם מלא וחתימה:__________________ 

  

 

 אישור 

בפני   עו"ד, _______, אשר הזדהה   ,________________ בפני  הופיע  ביום ____________,  כי  בזה,  אני מאשר 

עליו לומר את   כי  ולאחר שהזהרתיו  צפוי לעונשים באמצעות ת.ז. מספר _________________,  יהיה  וכי  האמת 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

 

 חתימה: _____________       חותמת:___________ 

 

 



 

 8עמ' 
 

 

 ה'נספח 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות 

 

את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

זה  .1 הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת מכרז  זה בשם _________________ שהוא  נותן תצהיר  הנני 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציע)להלן: "

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי  .2

 פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז. 

 הירי דלעיל אמת.  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצ .3

 

 _____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________  

ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי  בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

 ___________                ______________________          ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       

 

 

 

 

 

 



 

 9עמ' 
 

 

 נספח ו' 

 נספח ביטוח  

 הגדרות נספח ביטוח זה:לעניין 

 _________________.  -" "המבוטח

 המכללה האקדמית אחווה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .   –" מבקש האישור"

 מפקח בנייה –" השירותים"

 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים,  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד   אצל חברת ביטוח

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה  7קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
- " וישור ביטוחי המבוטחא את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: "

 "(.ביטוחי המבוטח"

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות 
הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח 

משמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל חובה לכל כלי הרכב ה
 ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. 

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור 
 אישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש ה

ימים לפני מועד תחילת השירותים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, 

-2019וראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם לה
1-6  

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי  
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  

 לעיל.  1כמפורט בסעיף  נוספת

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
יום לפני מועד ביטול   30אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לרעה, על המבוטח לערוך את 

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  
ויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייב

לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם 

 כנדרש.הומצא אישור ביטוחי המבוטח 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .3
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות  

ל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כ
ידי מבקש האישור להגישה -פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 למבטחים.  

מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או   .4
ימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת להתא

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או 
על מבקש בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום 
 לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

וסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת מ .5
פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלדרישה  

י מהבאים מטעם מבקש האישור בכל  למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מ
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

 המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  
ח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או לביטוחי המבוטח, יערוך המבוט 

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -משלים שייערך על
ידי -ערך עלמטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שיי

 המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן  .6
ליות האמור, לרבות או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי לגרוע מכל

כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור 
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם  .7
 ים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם. ביטוח

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -רותים שבוצעו עלכל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השי
 בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, 
ן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  כי המבוטח יהיה אחראי באופ

העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום 
זה מיד  שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם

 עם דרישתו הראשונה בכתב. 

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו 
על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או  

ור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד  כל הוראה אחרת בעניין זה. לא
נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור   ואינם מהווים 

כאמור, מבקש האישור  בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח  
יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות  
 הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .8

ם מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על ידי מבקש האישור ו/או הבאי-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1
 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו. 

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .8.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

מבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או הפרת תנאי ביטוחי ה .8.3
 עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .8.4
סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי בשל כל 

 שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה. 
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. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5
יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה קיים(  

 .  1981 -ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור   .8.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  על ה .8.7
 פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
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 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

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

שור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי  
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח  מבקש האישור*

שם: המכללה האקדמית אחווה 
 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

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת  
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום  ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

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

קבלנים  
וקבלני משנה  

(307 )  
על   ויתור 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישור 

(309 )  
כיסוי 
לתביעות 

( 315המל"ל )  
נוסף  מבוטח 
בגין מעשי או  
מחדלי 

  - המבוטח  
מבקש 
האישור 

(321 )  
מבקש 
האישור 
מוגדר כצד ג' 

(322 )  
ראשוניות  

(328 )  
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 כיסויים 

מבקש  רכוש 
האישור 
ייחשב כצד ג' 

(329 )  
20,000,00     אחריות מעבידים

0 
על   ₪ ויתור 

תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישור 

(309 )  
נוסף  מבוטח 

היה וייחשב   -
כמעבידם של 
מעובדי  מי 
המבוטח  

(319 )  
ראשוניות  

(328 )  
אבדן   ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית

מסמכים 
(301 )  

דיבה,  
השמצה 
והוצאת לשון  

( 301הרע )  
על   ויתור 
תחלוף 
לטובת 
מבקש 
האישור 

(309 )  
נוסף  מבוטח 
בגין מעשי או  
מחדלי 

  - המבוטח  
מבקש 
האישור 

(321 )  
ואי  מרמה 
עובדים   יושר 

(325 )  
פגיעה 
בפרטיות 

(326 )  
עיכוב/שיהוי 

מקרה  עקב  
* 327ביטוח )  

ראשוניות  
(328 )  

גילוי   תקופת 
חודשים    12  -

(332 )  
        אחר 
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 
(*:ג'הרשימה המפורטת בנספח   

038 
040 
085 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

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

 

 חתימת האישור
 המבטח: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


