
 ביטוחפרק ה
 

 ביצוע מערכת כריזה שלב ד מבנה אשפוז -02-0202-עמכרז 
 

 –מדינת ישראל  בזה לטובתו ולטובת המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע הקבלן מתחייב

 הביטוחים את", ברזילי"המרכז הרפואי  , ולהציג"ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי 

 :להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים

 
 מעבידים חבות ביטוח .1
  

 תחומי בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את הקבלן יבטח .א
  המוחזקים; והשטחים ישראל מדינת

 
 הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;(שנה)
 

של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  הביטוח יורחב לכסות את חבותו .ג
 ויחשב כמעבידם;

 
 "ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .ד

 מעביד נושאים בחבות כי הם כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה
          .קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו הקבלן, מעובדי מי כלפי כלשהם

 
 
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2
 

צד  כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על אחריותו החוקית את הקבלן יבטח .א
 ;                                                         המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש שלישי גוף

              
 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 
 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 
, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ד

 ;     ועובדיהם משנה קבלני
 

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשירותו  .ה
 יבוטל; -פועלים או פעלו בו

 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .ו

               
 ככל "ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .ז

 מטעמו. הקבלן והפועלים מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו
         

 מקצועית אחריות ביטוח .3
 

 ;מקצועית אחריות בביטוח אחריותו המקצועית את יבטח הקבלן .א
 

 מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הקבלן של מקצועית חובה מהפרת נזק תכסה הפוליסה .ב
, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות ממעשה כתוצאה ואשר אירע

במרפאות אספקה והתקנה של מערכת כריזה ל בקשר, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה



בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת  המרכז הרפואי "ברזילי", חוץ ולשכת הבריאות עבור
  ";    ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –ישראל 

 
 ;ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה("ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .ג

 
 -:הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .ד

 של עובדים; יושר ואי מרמה -          
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; -   
 משרד  –מדינת ישראל  כנגד הקבלן תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, בתצול אחריות -   

 ";ברזילי"הבריאות, המרכז הרפואי                     
 חודשים; 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת -          
 

, "ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי   – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .ה
 .מטעמו הפועלים וכל הקבלן מחדלי  או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל

 
   PRODUCTS LIABILITY - המוצר חבות ביטוח .4
 

ציוד, המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות,  חבות חבותו בביטוח את הקבלן יבטח .א
אספקה והתקנה של מערכת כריזה עבודות לחלקים, אביזרים, חומרים, במסגרת 

בהתאם למכרז וחוזה עם   המרכז הרפואי "ברזילי", עבורבמרפאות חוץ ולשכת הבריאות 
   ";  ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –מדינת ישראל 

ציוד, חלקים, , לחיבור, כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה יכלולהביטוח 
במרפאות חוץ ולשכת אספקה והתקנה של מערכת כריזה במסגרת עבודות ל אביזרים

 ההיקפי.                           ןוציודן כל מרכיביהעל  המרכז הרפואי "ברזילי בורהבריאות ע
                   

נוסח חדש וכן על פי חוק  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .ב
 ;1980-למוצרים פגומים האחריות

 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין  500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ג

 נזק לגוף ולרכוש;
 
 

                                               -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד
 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2

 
, "ברזילי"משרד הבריאות,  המרכז הרפואי  – ישראל מדינת אתלשפות  יורחב הביטוח .ה

הקבלן על ידי סופקו, הותקנו ותוחזקו מוצרים אשר פגם בנזק עקב  גבי אחריותם בגיןל
 . מטעמווכל הפועלים 

 
 ביטוחים נוספים .5

הקבלן מתחייב לוודא בפועל כי בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה מטעמו יציגו ביטוחים 

מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגרת השירותים הניתנים על ידם, כולל 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח עבודות קבלניות, 

וח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר )ככל ורלוונטיים( וכאשר הפעילות משולבת עם ביט

שימוש כלי רכב/ צמ"ה גם ביטוחים מתאימים הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד 

משרד הבריאות,  המרכז הרפואי  –שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל 

 -אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל  ככל שיחשבו "ברזילי"

רכוש  –כמבוטחים נוספים, כולל )בכל הביטוחים  "ברזילי"משרד הבריאות,  המרכז הרפואי 



וחבויות( ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם ויתור כאמור לא יחול 

 דון.  לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת ז

 
 כללי .6
 

 בפוליסות ביטוח הנדרשות מהספק )חבות מעבידים, צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות המוצר(
 -יכללו התנאים הבאים:

 
משרד הבריאות,  המרכז  – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;     לעיל השיפוי להרחבי בכפוף  ,"ברזילי"הרפואי 
 

או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  בכל מקרה של צמצום .ב
במכתב רשום ליועצת יום לפחות  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  אלא,

 .המרכז הרפואי "ברזילי"המשפטית של 
 

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג
 לא רשהוויתו ובלבד, ועובדיהם ואי "ברזילי"המרכז הרפ, משרד הבריאות  - ישראל

 ;             זדון כוונת מתוך לנזק שגרם יחול לטובת אדם
       

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית הקבלן אחראית .ד
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על כל  החובות המוטלות ולמילוי

 
 ;                                   הקבלן על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 
, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר
 הביטוח; פי על הזכויות ראשוני המזכה במלוא

 
מהמקובל  יפחתו הפוליסות הנ"ל )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא של הכיסוי תנאי .ז

 .            לעיל כמפורט הכיסויים להרחבת ביט", בכפוף"על פי תנאי פוליסות נוסח 
 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .ח
                  

 ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמורת הביטוח, מאושרת ופוליס יהעתק
 החוזה. למועד חתימת " עדברזילי"הקבלן המרכז הרפואי יומצאו על ידי 

 
המרכז  ,משרד הבריאות –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הקבלן 

מתחייב הקבלן טוח. ת הביולהחזיק בתוקף את פוליסוכל עוד אחריתו קיימת  הרפואי "ברזילי",
משרד  -ישראל  מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ועל יד נהת הביטוח תחודשוכי פוליס

 בתוקף.  "ברזילי"הבריאות, המרכז הרפואי 
 

המבטח ע"י  ותת וחתומואושרמת ות הביטוח המחודשופוליסי מתחייב להציג את העתקהקבלן 
 המאוחר שבועיים לפני תום" לכל ברזילי"המרכז הרפואי  ןעל חידוש ואישור בחתימת מבטחאו 

 תקופת הביטוח.       
       

ועל פי  על פי דין ומכל חובה החלה עליהקבלן אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 
המרכז הרפואי  ,משרד הבריאות –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  החוזה

 על פי דין ועל פי חוזה זה.   ם"ברזילי", על כל זכות או סעד המוקנים לה



 אישור קיום ביטוחים -נספח  ביטוח  

 
 

  לכבוד
 , "ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  – ישראל מדינת

 , אשקלון. 2רח' ההסתדרות  בכתובת:
 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור :הנדון
 
 

_______)להלן ________________מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________הננו 
 "( הקבלן"
 

אספקה ל בקשרלתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ 
, המרכז הרפואי "ברזילי" במרפאות חוץ ולשכת הבריאות עבורוהתקנה של מערכת כריזה 

את  ,"ברזילי"משרד הבריאות,  המרכז הרפואי  –ישראל בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת 
 להלן: יםהמפורט יםהביטוח

 
 פוליסה מס'____________________ –מעבידים חבות ביטוח

 
 .     המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

     
 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  מורחבהביטוח  .3

 ויחשב כמעבידם;
 
 , היה"ברזילי"משרד הבריאות,  המרכז הרפואי  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .4

 כלשהם נושאים בחבות מעבידהם  כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.          הקבלן, מעובדי מי כלפי

 
 שלישי מס' פוליסה:________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

       
גוף  נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל
 
 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 
 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3
 
של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  לכסות את חבותו מורחבהביטוח  .4

  משנה ועובדיהם.
 
כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן או כל איש שבשירותו  .5

 מבוטל; -פועלים או פעלו בו
 
 רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי; .6
 
 , ככל"ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .7

 .מטעמו והפועלים הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו
 



 
 

  ביטוח אחריות מקצועית מס' פוליסה:________________________
 
נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו הפוליסה מכסה  .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 
במרפאות חוץ אספקה והתקנה של מערכת כריזה ל בקשרהצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, 

 –ם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל בהתא, המרכז הרפואי "ברזילי" ולשכת הבריאות עבור
  ";    ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי 

 
 ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.דולר  250,000סך גבול האחריות לא יפחת מ .2
 
 -:הבאות ההרחבות את לכלול מורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3
 של עובדים; יושר ואי מרמה -
 השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן  -
 משרד הבריאות,     –מדינת ישראל  כנגד הקבלן תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות -

 ";ברזילי"המרכז הרפואי    
 חודשים; 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת -
 
 , ככל"ברזילי"המרכז הרפואי  -משרד הבריאות  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .4

 .מטעמו והפועלים הקבלן מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו
      

, מס' PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות המוצר
    פוליסה_____________

 
ציוד, חלקים, אביזרים, המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות,  חבות חבות הקבלן בביטוח .1

במרפאות חוץ ולשכת אספקה והתקנה של מערכת כריזה עבודות לחומרים, במסגרת 
משרד  –בהתאם למכרז וחוזה עם  מדינת ישראל  המרכז הרפואי "ברזילי", הבריאות עבור

   ";  ברזילי"הבריאות, המרכז הרפואי 
 ציוד, חלקים, אביזרים, לחיבור, כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה כוללהביטוח 

 במרפאות חוץ ולשכת הבריאות עבורפקה והתקנה של מערכת כריזה אסבמסגרת עבודות ל
 ההיקפי.       ןוציודן כל מרכיביהעל  המרכז הרפואי "ברזילי

                                          
נוסח חדש וכן על פי חוק  –על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  הינוהכיסוי בפוליסה  .2

 ;1980-פגומיםלמוצרים  האחריות
 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק  500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

 לגוף ולרכוש;
                                                           

                                               -הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4
 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  (1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (2

  
גבי ל", ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –את מדינת ישראל  לשפות מורחב הביטוח .5

וכל הקבלן על ידי סופקו, הותקנו, ותוחזקו מוצרים אשר פגם בנזק עקב  אחריותם בגין
 . מטעמוהפועלים 

 
 
 
 
 
 



 
 כללי

 
 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות

 
משרד הבריאות, המרכז  -מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

 .     לעיל השיפוי להרחבי בכפוף, "ברזילי"הרפואי 
 
 אלא אם, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

במכתב רשום למנהל אדמיניסטרטיבי של  לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה
 .המרכז הרפואי "ברזילי"

 
 
 – ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

 אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם "ברזילי"משרד הבריאות, המרכז הרפואי 
 .      זדון כוונת מתוך לנזק שגרם

 
  החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הקבלן .4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות
 
 .הקבלן על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5
 
 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

המזכה  ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים
 .הביטוח פי על הזכויות במלוא

 
תנאי הכיסוי של הפוליסות, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  .7

בכפוף להרחבת הכיסויים כנדרש  ש לציין את השנה(",)יפוליסות נוסח "ביט_________
 לעיל.

 
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .8

            
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                            ____________________________ 

 ותמת המבטחחתימת מורשה המבטח וח                            תאריך______________                    


