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 אוניברסיטת חיפה
  33/2021מכרז מס' 
 

 2021/33מס' הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 או בבעלות עובדיה אוניברסיטת חיפהביטוח כלי רכב בבעלות בנושא: 
 

 
כלי רכב בבעלות ביטוח בנושא אוניברסיטת חיפה מזמינה אותך בזאת להגיש הצעות למכרז 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. בני משפחתם, גמלאיה או/עובדיהבבעלות אוניברסיטת חיפה או 
 

  .רזים" בדף הבית()"מכ ת חיפהאוניברסיטאתר האינטרנט של זמינה להורדה בחוברת המכרז 
  ניתן להדפיס את חוברת המכרז ולהגיש את ההצעה על גביה. 

 
מהווה הסכמה מלאה לכל מובהר כי אין לבצע שינויים כלשהם במסמכים וכי עצם הגשת ההצעה 

 , כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של האוניברסיטה.נספחיהםתנאי המכרז על 
 

 .12:00שעה עד ה 11/2021/7תאריך וחר מלא יאמועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 
 

 ,2הממוקמת בבניין הראשי, קומה המיועדת למכרז זה  לתיבת המכרזיםההצעות יש להגיש את 
 אוניברסיטת חיפה. יחידת רכש ולוגיסטיקה, אגף כספים ובקרה, ,220חדר סמוך לכניסה לב
 

 .שהיא ביותר או כל הצעה זולהמתחייבת לקבל את ההצעה ה האוניברסיטה לא
 

 
 

 טבלת תאריכים
 

 שעה תאריך נושא
  15/10/2021יום ו',   המכרזמודעת פרסום מועד 

 16:00 24/10/2021יום א',  בכתב שאלות הבהרהלהגשת מועד אחרון 

 12:00 7/11/2021, א'יום  למכרז מועד אחרון להגשת ההצעות

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה
 

 יהושע רפפורט    
 אחראי ביטוח    

 יחידת השקעות וגזברות                 
 אגף כספים ובקרה               
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 מסמך א'

 אוניברסיטת חיפה
   33/2021מס' מכרז  

 
  2021/33מס' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז 

 

 הגדרות .1

 ;אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל חיפה  "האוניברסיטה"

כיסויים  ,כןו (שלישיוצד מקיף  ,מתן כיסוי ביטוחי )חובה "השירות"
רכבים ל ,רכבי האוניברסיטהלנוספים  שירותים נלוויםו

בהתאם ל והכ ,, כהגדרתם להלןולרכבים נוספים משולמים
  ;וההסכם למפורט במסמכי המכרז

 ;לביצוע השירות 33/2021 'מכרז מס   " המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז;   "המציע"

 למתן השירות;רה ע"י האוניברסיטה הצעתו נבחמציע ש   "הזוכה"

רכבים בבעלות האוניברסיטה, לרבות רכבים תפעוליים  "רכבי האוניברסיטה"
 כמפורט, הכל וכד'חשמליים, נגררים, מלגזות, מתקן הרמה 

. 1כנספח ב' למסמכי המכרז ףהמצורטופס הצעת המחיר ב
טבלת ריכוז )" 3ג'נספח כ להסכםהצעת המחיר המלאה תצורף 

 מעת לעת; ותעודכן( "פרמיות

 10,000 נע ביןטון ושוויו בתקופת הביטוח  3.5רכב שמשקלו עד  ם"מימשול ים"רכב
ש"ח, הנמצא בבעלות עובד האוניברסיטה או  180,000 ש"ח ועד

וכפי  (1טופס הצעת המחיר )נספח ב'בבן/בת זוגו, כמפורט 
 בעל, אישה -" בן/בת זוגבמכרז זה: "לעניין מעת לעת.  ןעודכיש

דמי הביטוח  .)עפ"י דין( ו/או מי שידוע בציבור כבן זוג של העובד
  ;ידי האוניברסיטהעל ם, ישולמו מימשולה יםרכבהשל 

או לגמלאי האוניברסיטה  תולבן משפחו/או רכב השייך לעובד   "רכב נוסף"
מכרז לעניין  .או הנמצא בשימוש של מי מהם שאינו רכב משולם

 לי פנסיהומי שזכאי לתקב -" ההאוניברסיט גמלאי)א( " :זה
בן/בת זוג )כהגדרתם לעיל(,  -" בן משפחה)ב( " מהאוניברסיטה;

  .אח/אחות הורה, ,ילד/ילדה

להלן ם יקראו יחד מימשול יםרכבו רכבי האוניברסיטה "הרכבים"
 ".הרכבים"

יינתן פוליסות הביטוח, אשר צורפו להצעת המציע, ועל פיהן   "פוליסה/פוליסות"
פוליסות הביטוח לרכבי האוניברסיטה ורכבים  .השירות

 על העובד, בן/בת זוגו וילדיו )עפ"י דין(.  ומשולמים יחול

שייחתם המפרט את תנאי ההתקשרות לביצוע השירות, הסכם  "ההסכם"
 יםמפורטהבין הזוכה, בנוסח ובתנאים לבין האוניברסיטה 

 .מסמך ג'כלמסמכי המכרז בהסכם המצורף 
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 כרזמסמכי המ .2

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז:

 ונספחיו: הצעות למכרז יכתב הוראות למגיש - מסמך א' .2.1

וניברסיטה/רכבים משולמים לתקופה שבין דו"ח תביעות בקשר עם רכבי הא - 1א'
 , כל שנה בנפרד;25.05.2021 -  1.1.2018

 .הערכת ממליציםקריטריונים לטופס  -2א'

 ונספחיו: הצעה למכרז טופס - מסמך ב' .2.2

 ;באתר המכרזים של האוניברסיטה( Excel)מצ"ב כקובץ  טופס הצעת מחיר - 1ב'

 אישור רו"ח בדבר היקף פרמיות; - 2ב'

 המציע;ניסיון תצהיר אודות  - 3ב'

 תצהיר מטעם סוכן הביטוח; - 4ב'

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 5ב'

 היתכנות להערת עסק חי;על היעדר אישור רו"ח  - 6ב'

  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.  - 7ב'

 הסכם ונספחיו: - מסמך ג' .2.3

 פוליסות הביטוח; - 1'ג

 כיסוי ביטוחי ושירותים נלווים; - 2'ג

 טבלת ריכוז הפרמיות; - 3'ג

 ; התחייבות סוכן הביטוח - 4'ג

 ;כתב התחייבות לשמירת סודיות - 5'ג

 לידיעת המציעים .3

 התחייבות או/ו א להערכה ולהתרשמות בלבד ואין בו כדי להוות מצגהאמור להלן מוב
ולא  לו אין כי , והמציע מצהירההאוניברסיטה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמ מצד כלשהי
זה  בסעיף ביחס למידע האוניברסיטה כלפי או טענה ו/או תביעה/ו דרישה כל לו תהיינה

 נספחיו. על זה במכרז זה בהקשר לאמור או/ו

שתספק את השירות כהגדרתו  ביטוח חברת עם להתקשר ינתיניברסיטה מעונהאו .3.1
 לעיל, במתכונת ובתנאים שיפורטו במכרז זה ובהסכם.

בהתאם לתנאי ( 1ב'בנספח  )כמפורטרכבים  770-לבטח כהאוניברסיטה מבקשת  .3.2
  . 2ג'בנספח ו בהסכם להלןהמפורטים הביטוח והשירותים הנלווים 

בתאריך וסיומה  1.1.2022שתחילתה בתאריך  ,חודשים 36 שללתקופה הביטוח נדרש  .3.3
תקופת להארכה אוניברסיטה רשות ההעומדת ל, בכפוף לאפשרות 31.12.2024
  .להסכם 7בסעיף כמפורט הכל  ים,נוספחודשים  24-ב ההתקשרות

ו/או  רכבים לשירות רשאית להוסיף תהאהאמור לעיל, האוניברסיטה ן מבלי לגרוע מ
במכרז הזוכה  .ובכל עתהבלעדי בהתאם לשיקול דעתה , מהשירות רכביםלהוריד 

את מלוא השירות כנדרש לכל הרכבים, לרבות הרכבים הנוספים, להעניק  יחויב
  .באותם תנאיםוההסכם,  במסמכי המכרז

למשך כל תקופת ההתקשרות, סוכן ביטוח  1,הזוכה יעמיד לרשות האוניברסיטה .3.4
 להלן. 5.5פורטות בסעיף המ הסף מטעמו, העומד בכל הדרישות

את או גמלאי האוניברסיטה יהיו רשאים לבטח  עובדי אוניברסיטה, בני משפחתם .3.5
 הזוכה. באמצעות  הרכב הנוסף

                                                 
יים בשבוע, למשך שעתיים בכל פעם, בימים סוכן הביטוח יידרש להתייצב בקמפוס האוניברסיטה לפחות יומ 1

 ובזמנים קבועים במסגרת שעות העבודה של עובדי האוניברסיטה, וזאת לצורך מתן שירות למבוטחים.
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המכרז ו/או לחלק מן מושא לא תתקבלנה הצעות לחלק ממרכיבי השירות מובהר, כי  .3.6
 הביטוחים הנדרשים במסגרתו.

 נלוויםהשירותים ההכיסוי הביטוחי הנדרש ו .4

ביטוח חובה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  זוכה יידרש לספקה .4.1
וביטוח רכוש ונזקי  ;2010-ח חובה של רכב מנועי(, תש"ע)ביטוח( )תנאי חוזה לביטו

( קולקטיבי בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ביטוח מקיףרכוש של צד ג' )
 .1986-)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, תשמ"ו

את כלל השירותים ואת הכיסוי הביטוחי יספק האמור לעיל, המציע ן י לגרוע ממבל .4.2
הוראות סתירה בין במקרה של . למען הסר ספק 2ג'נספח בהמפורטים הנלווים 
תגבורנה , 2ג'נספח דרישות המנויות בבין הללעיל  4.1בסעיף הנקובות התקנות 

או במקרה שהוראות קוגנטיות ו/הוראות למעט אם מדובר ב, 1א'הוראות נספח 
 הנ"ל מטיבות עם האוניברסיטה.התקנות 

 להשתתפות במכרז סף תנאי .5

 התנאים המצטברים הבאים: , על המציע לעמוד בכל כתנאי לבחינת הצעתו

המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן, יש  .5.1
 בידו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.

 פי על רכבבענף אלמנטרי ובביטוח  בישראללעסוק  המורשה ביטוח ו חברתהמציע הינ .5.2
 . 1951-א"שיעסקי ביטוח, ת על הפיקוחחוק 

 הייתה לפחות 2020בכל ענפי הביטוח הכללי בשנת של המציע הפרמיה הכוללת  .5.3
 .(ש"חחמש מאות מיליון ) ש"ח 500,000,000

רכב בענף ירותי ביטוח שסיפק המציע  ,2020, 2019, 2018בכל אחת מן השנים  .5.4
 .המבוטחים על ידו כלי רכב 400לפחות  כל אחד מהםל, שלפחות לשלושה לקוחות

אין מניעה שיוצג ניסיון בגין  לקוחות שונים. 3אין מניעה שבכל שנה כאמור יוצגו 
 חלק מהשנה.

מציע סוכן ביטוח מטעמו, בעל רישיון ישראלי תקף כנדרש עפ"י דין, העונה על כל ל .5.5
 "(:סוכן הביטוחת הבאות )להלן: "הדרישו

סוכן הביטוח סיפק שירותי ביטוח , 2020, 2019, 2018בכל אחת מן השנים  .5.5.1
אין מניעה  .כלי רכב לפחות 400אצלו המבטח  אחד לפחות לקוחבענף רכב ל

  אין מניעה שיוצג ניסיון בגין חלק מהשנה. .שבכל שנה כאמור יוצג לקוח שונה

לעיל בסוכנות  5.5.1תי הביטוח כאמור בסעיף סוכן הביטוח סיפק את שירו .5.5.2
ש"ח לשנה,  4,000,000בהיקף של לפחות היא שלה  הכוללתשהפרמיה ביטוח 

 .2020, 2019, 2018 :בכל אחת מהשנים

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  ויש בידיוכדין  ספרים מנהל המציע .5.6
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

כוללים הערה בדבר  אינםשל המציע  2האחרוניםים הכספיים המבוקרהדוחות  .5.7
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות 

  להערת "עסק חי" ממועד החתימה על הדוחות האחרונים.

דלעיל הן דרישות סף, ולא תובא לדיון הצעת מציע שאינה עומדת בכל הדרישות 
 .במלואןהנ"ל דרישות ה

 ים שוטפים והליך הבהרותעדכונ .6

שוטפים בדבר המכרז עשויים להתפרסם מעת לעת באתר האינטרנט של  עדכונים .6.1
באחריות כל מציע לבדוק את . /https://tender.haifa.ac.ilהאוניברסיטה, בכתובת 

הם להגיש את הצעתו. אתר האינטרנט הנ"ל ולעקוב אחר פרסומים אלו ובהתאם ל
מציעים לא ישמעו בכל טענה כי לא קיבלו הודעה בדבר עדכון מסמכי המכרז, או כל 
הודעה אחרת אשר התפרסמה, לרבות מתן הבהרות ומענה על שאלות, ויהיו מנועים 

 .להעלות כל תביעה או דרישה בעניין זה

                                                 
 2019לא מוקדם משנת  2

https://tender.haifa.ac.il/
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ני לכתובת שאלות ובירורים בנוגע למכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרו .6.2
 shuki@univ.haifa.ac.il  0061:עד השעה  24/10/2021 מתאריךוזאת, לא יאוחר. 

 ,בלבד WORDבקובץ הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת  .6.3
 הערוכה במבנה שלהלן:

 מסמך מס"ד
מס' 
 סעיף

 השאלה מס' עמוד

מס' 
של סידורי 
 השאלה

 מס'/שם
הנספח/  

 מכרזב המסמך

מס' 
סעיף 

 במסמך

מס' העמוד 
 בחוברת המכרז

פירוט השאלה 
בלשון בהירה בשפה 

 העברית

 ושלא יעביר יםמציעמתחייבת להתייחס לפניותיהם של  האוניברסיטה אינה
 בפורמט זה. הםשאלותי

מלאים טיו הוכן את פר הפונה יציין את שם המכרז ומספרובפנייתו בכתב בדוא"ל,  .6.4
 טלפון וכתובת דוא"ל.מס' התאגיד,  מו המלא שלשל הפונה, לרבות שם מלא, ש

 הפונה לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לכתובת הדוא"ל הנ"ל. באחריות .6.5

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על  האוניברסיטה .6.6
פציפיות. התשובות לשאלות מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ס חלק

 יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת הנ"ל. 

ידי האוניברסיטה באתר האינטרנט ייחשב כמסירה למשתתף -התשובות על פרסום .6.7
 והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות לשאלות.

אותם בלתי נפרד ממסמכי המכרז, התשובות וההבהרות שיפורסמו יהוו חלק  מסמכי .6.8
 .יש לצרף להצעה, כשהם חתומים

פה כדי לחייב את -בכוחו של כל פרט, נתון או הבהרה שיימסרו בעל אין .6.9
האוניברסיטה או לשנות את תנאי המכרז. רק תשובות בכתב אשר פורסמו באתר 

 האינטרנט ו/או שנמסרו בכתב למציעים, תחייבנה לעניין מכרז זה.

ובמקרה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו,  אתה ההאוניברסיט .6.10
הנוסח החדש הוא שיחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את האוניברסיטה זה 

נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי שלהסכים להסתייגויות כלשהן 
 .כלשהו

 להגשת הצעות למכרז וכתובת מועד .7

מיועדת התיבת המכרזים בולהפקידה מעטפה סגורה ל ניסלהכאת ההצעה למכרז יש  .7.1
באוניברסיטת חיפה,  יחידת רכש ולוגיסטיקהלכניסה סמוך לבממוקמת למכרז זה ה

  .12:00בשעה  7/11/2021מתאריך לא יאוחר , הראשיבבניין  202חדר  2קומה 

הצעה למכרז שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון והיא תוחזר למציע מבלי 
 .תחשתיפ

על המציעים לקחת בחשבון עיכובים שייגרמו כתוצאה מבידוק ביטחוני בכניסה 
 לשטח האוניברסיטה, מציאת חנייה וכו'.

מועד הנ"ל, אינו עונה על לד משלוח הצעה בדואר, או ע"י שירות שליחויות כלשהו, ע .7.2
 לעיל. 7.1 בסעיףבמקום ובמועד הנקוב  תופקדדרישות המכרז, אם ההצעה לא 

   גשת ההצעות למכרזאופן ה .8

 כדלקמן: בעותק אחדההצעה למכרז תוגש 

הצעה למכרז טופס הותוגש בהתאם לנוסח ועל פי  תמולאהצעה למכרז תיערך,  .8.1
, , ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בומסמך ב'המצורף כ

 . וחתומים על ידי המציעמלאים כאשר הם  ובכלל זה מסמכי ההבהרות,

ממסמכי  כל עמוד ועמודעל באמצעות חותמת ובראשי תיבות, כי יש לחתום מובהר 
כמו כן, יש לחתום  .נספחיו, לרבות על קובץ התשובות לשאלות ההבהרהוהמכרז 

 באמצעות חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן.

mailto:shuki@univ.haifa.ac.il
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 עצם הגשת הצעה מהווה הסכמה מלאה לכל מסמכי המכרז ונספחיהםמובהר, כי 
שמע כל טענה של המציע בעניין זה והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו, ולא תי

מכל סיבה  -חזר המציע מהצעתו  .כל עוד היא מוגדרת כתקפה על פי מסמכי המכרז
 יעמדו לאוניברסיטה כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין. -שהיא 

על גביה דת לכך, עמעטפה המיוההצעה למכרז, על כל נספחיה וצרופותיה, תושם ב .8.2
 מס' המכרז ונושא המכרז.המציע יכתוב את 

את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז, כשהם מודפסים  קפדנותבעל המציע למלא  .8.3
או בכתב יד ברור, ולחתום כדין על ההצעה ועל כל המסמכים הנלווים לה אשר על 

  מגיש ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה.

לכלול, בין היתר, פרטים לגבי המציע, רישיונות ואישורים לרבות צעה על הה .8.4
 .האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף

, בהתאם 1ב' נספחטופס הצעת המחיר את המציע ימלא מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .8.5
המפורסם באתר  xcelE-וזאת, על גבי קובץ ה שב בלבדוחממבאופן , להוראותיו

 . ים של האוניברסיטההמכרז

את מחיר ביטוח החובה  , המציע ימלאהצעת המחיר טופסלחלק א'  במסגרת .8.5.1
סה"כ מחיר ביטוח החובה המוצע . לכל רכב 2022על ידו עבור שנת המוצע 

 . יחושב באופן אוטומטי בקובץ לכלל הרכבים

כמו כן, על המציע למלא את שיעור ההנחה המוצע על ידו לביטוח חובה )לכל 
אחוז ההנחה גי הרכבים( עבור שנות ההתקשרות הבאות )להלן: "סו

 "(.המוצע

מובהר, כי מחירי ביטוח החובה המוצעים לכל אחד מן הרכבים המפורטים 
)כולל  2022בחלק א' לטופס הצעת המחיר הם המחירים הסופיים לשנת 

 מע"מ(. 

יהא המחיר לכל רכב מחיר ביטוח החובה  שנות ההתקשרות הבאותבגין 
בניכוי  , בהתאם למאפייניו,3יתקבל באתר משרד האוצר )מחשבון הביטוח(ש

"(. אחוז ההנחה המוצע המוצעהנחה האחוז )להלן: " אחוז ההנחה המוצע.
 . לכל סוגי הרכביםיהא אחיד ותקף 

וח נהג של הוספת רכבים ו/או במקרה של ביטבמקרה יחול גם  המנגנון לעיל
 הסכם(.ל 8.2סעיף ב בעל עבר ביטוחי )כהגדרתו

גובה הפרמיות  את, המציע יציין הצעת המחירטופס חלק ב' לבמסגרת  .8.5.2
אחד מסוגי ולכל )מקיף וצד שלישי( סוג ביטוח השנתיות המוצעות על ידו לכל 

  .בהתאם להוראות בנספח הצעת המחיר כולל מע"מבש"ח  יםהרכב

 וביטוח צדמובהר, כי המחירים המוצעים עבור ביטוח מקיף )קולקטיב( 
הם מחירים סופיים וכוללים את כל הוצאות המציע  ,לכל סוג רכב, שלישי

במימוש ההסכם, לרבות עלויות מתן השירות על כל רכיביו, וכי מחירים אלו 
 לא יעלו מסיבה כלשהי במשך כל תקופת ההתקשרות.

על אף האמור לעיל, במקרה ששיעור המע"מ ישתנה במהלך תקופת 
בהתאם לשיעור המע"מ, כפי שיהיה במועד  ההתקשרות, המחירים יעודכנו

 הוצאת החשבונית.

לחתום עליו ולצרפו  ו,הדפיסמלא את קובץ הצעת המחיר, לעל המציע ל
  Disk On על גביהמלא קובץ האת להצעתו. בנוסף, המציע יצרף להצעתו 

Key . 

קובץ על גבי ההמחירים המוצעים ן במקרה של סתירה בין אחד או יותר מ
לאלה המוצעים על גבי הקובץ  בות אחוז ההנחה המוצע(המודפס )לר

 .סיגברו המחירים הנקובים בקובץ המודפ -הממוחשב 

 

 

                                                 
3 https://car.cma.gov.il/ 



 

 
 ______________ חתימת המציע:  

8 

מובהר כי כל שינוי ו/או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או בנספחיו, או כל  .8.6
הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי ו/או בכל דרך 

אוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו תקנה זכות ל –אחרת 
 .לא היו, או לפסול ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 :, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםלאמור לעיל בנוסף .8.7

 .העתק נאמן למקור של מסמכי ההתאגדות; תדפיס עדכני מרשם החברות .8.7.1

לעיל, המציע יצרף להצעתו העתק  5.2סעיף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף  .8.7.2
הינו חברת ביטוח המורשה לעסוק תקף המאשר כי המציע  רישיון מבטח

-על עסקי ביטוח, תשי"א על פי חוק הפיקוח רכבבענף ואלמנטרי  ביטוחב
1951. 

לעיל, המציע יצרף אישור רו"ח  5.3 סעיף לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף .8.7.3
 .2ב'נספח בנוסח בדבר היקף פרמיות 

נספח לעיל, המציע יפרט במסגרת  5.4לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .8.7.4
 אודות לקוחות להם סיפק את השירות בהתאם לדרישות תנאי סף זה.  3ב'

לעיל, המציע יצרף להצעתו תצהיר  5.5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .8.7.5
מציע . בנוסף, ה4נספח ב'חתום על ידי סוכן הביטוח המוצע מטעמו בנוסח 

 .תקף של סוכן הביטוח כנדרש עפ"י דיןהעתק רישיון  יצרף

יצרף להצעתו תצהיר המציע לעיל,  5.6לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף סעיף  .8.7.6
 .5ב'נספח חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח 

אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרו"ח המעיד כמו כן, יצרף המציע 
 נהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות,עוסק מורשה וכי הוא מכי המציע הינו 

על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, וכי הוא נוהג לדווח על 
 .העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

המציע יצרף להצעתו אישור לעיל,  5.7בתנאי סף סעיף לצורך הוכחת עמידתו  .8.7.7
אין מניעה כי האישור )בהתאם לחלופה הרלוונטית(.  6ב'נספח סח רו"ח בנו

 .של משרד רו"חגבי דף הפירמה יודפס על 

 .7ב'נספח בנוסף, המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח  .8.7.8

ב לחוק חובת מכרזים, 2רתו בסעיף מדובר בעסק בשליטת אישה, כהגד אם .8.7.9
ור רו"ח ותצהיר, כהגדרתם בסעיף , המציע יצרף להצעתו איש1992-תשנ"ב

 .ב לחוק הנ"ל2

הפוליסות  את פוליסות הביטוח המוצעות על ידו.להצעתו המציע יצרף  .8.7.10
שייחתם בין האוניברסיטה לבין הזוכה, ויהוו חלק  להסכם 1ג'כנספח יצורפו 

 בלתי נפרד הימנו.

  .המציע יצרף להצעתו רשימת מוסכים ושמאים איתם הוא עובד .8.7.11

 הצעה הזוכהחירת הבאופן  .9

 תיבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרז.תחילה,  .9.1

לרכיבים והקריטריונים בהתאם  תיבחנהלמכרז  הסף בתנאי שתעמודנה ההצעות .9.2
 :הבאים

 המשקל הקריטריון רכיב
 
 

בחינה 
 תיאיכות

(10%) 

האוניברסיטה תפנה למספר זהה של  -שביעות רצון לקוחות 
ימת הלקוחות המפורטת ממליצים לפי שיקול דעתה, מבין רש

ותבקש  דעתה שיקול לפי אחרים קשר לאנשי או, 3ב'בנספח 
לפי הקריטריונים המפורטים , 10עד  1מהם לדרג את המציע מ

הקריטריונים יינתן ן . לכל אחד מ4נספח א'כהמצורף בטופס 
 .משקל זהה

במסגרת להתחשב  את הזכותשומרת לעצמה האוניברסיטה 
ככל שיש לה ניסיון ודם שלה עם המציע, קהבניסיון בדיקה זו גם 

 
 

10% 
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 המשקל הקריטריון רכיב
אמות המידה ל בהתאםכאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו

 .4בנספח א' המפורטות
, לגביהממליץ לא יידע לתת מענה שאינה רלוונטית או שהשאלה 
  .המציעים מוותרים על כל טענה בענייןו 10נקודות מתוך  5תקבל 

 
 

בחינה 
 תמסחרי

(90%) 

כלל הרכבים עבור  2022לשנת יר ביטוח החובה המוצע מח"כ סה
חיבור המחיר שיתקבל על ידי ). 1נספח ב'חלק א' לבהמנויים 

המחירים המוצעים לכל הרכבים המנויים בחלק א' לטופס הצעת 
 המחיר(.

לסה"כ הזול ביותר ביטוח החובה מחיר שיציע את  המציע
 אליו.יחס ב יתר המציעים ינוקדומרב הנקודות וביזכה הרכבים 

 
6% 

בגין שנות  1בחלק א' לנספח ב' אחוז ההנחה המוצע לביטוח חובה
של הוספת רכבים ו/או במקרה ההתקשרות הבאות ו/או במקרה 

 .של ביטוח נהג בעל עבר ביטוחי
מציע שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר יזכה למרב הנקודות 

 ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

16% 

יר המוצע לביטוח מקיף קולקטיב וביטוח צד שלישי סה"כ המח
המחיר מכפלת ) .1לנספח ב'בחלק ב' לכל סוגי הרכבים המנויים 

 המוצע לביטוח לכל סוג רכב בכמות הרכבים המשוערת(.
שיציע את סה"כ הפרמיות הזול ביותר )המחיר הנקוב המציע 

"סה"כ הפרמיות המוצעות לכל )לטבלה שורה האחרונה ב
 יזכה למרב הנקודות ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו. (הרכבים"

68% 

 100% סה"כ

  הזוכה בחירת .9.3

בהתאם למשקל רכיב שקיבל כל מציע בכל  הסופי את הציוןתשקלל האוניברסיטה 
 .קריטריוןשנקבע לכל 

 המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.הסופי המציע שקיבל את הציון 

, בין שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה ופי המשוקללהס בציוןבמצב של שוויון  .9.4
במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר הבא: )א( במקרה שאחת מההצעות הנ"ל הוגשה 

ב לחוק 2רים בסעיף על ידי עסק בשליטת אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמו
הזוכה במכרז יהיה אותו עסק  -ובמסמכי מכרז זה  1992-תשנ"בחובת מכרזים, 

האוניברסיטה תערוך שליטת אישה; )ב( במקרה שס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, ב
 .הגרלה בהתאם לנהליה

"(. הכשיר השניהאוניברסיטה רשאית לבחור מציע נוסף ככשר לזכייה )להלן: " .9.5
האוניברסיטה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להתקשר בהסכם עם הכשיר השני 

א מסוגל ו/או לא מתכוון לעמוד בתנאי בהתאם לתנאי המכרז, אם יתברר שהזוכה ל
המכרז ו/או ההסכם ו/או מבקרה שההסכם יתבטל מכל סיבה שהיא. אין באמור כדי 
לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ואין בו 

 .כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לאוניברסיטה נגד הזוכה

 הזוכה במכרזהתחייבות  .10

ימים ממועד הודעה הזכייה במכרז, או במועד אחר שייקבע על ידי  7 תוך .10.1
, ועל כל ג'הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם בנוסח המצורף כמסמך האוניברסיטה, 

 בצירוף ערבות הביצועההסכם, מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של 
 .ואישורי הביטוח

י בנוסח ההסכם כמתחייב על פי האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לעשות כל שינו .10.2
שיקול דעתה להוסיף ולשנות את התנאים הנ"ל או חלק מהם, או להתנות תנאים 

 .אחרים, לפני חתימת ההסכם בין הזוכה לאוניברסיטה
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 תוקף ההצעה .11

 ם מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.מיי 120תוקפה של ההצעה למכרז יהא  .11.1

ם מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ימי 120לא נסתיימו הליכי המכרז תוך  .11.2
ם נוספים מיי 120-הארכת תוקף ההצעות ב להודיע עלהאוניברסיטה תהא רשאית 

 .והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך

 ביטול המכרז .12

את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  לצמצםרשאית האוניברסיטה  .12.1
 תהיינהההצעות המתקבלות לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה ש

דרישות האיכות, ב תעמודנהבדרישות הסף, או שלא  תעמודנהבלתי סבירות, או שלא 
או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב, אי קבלת היתרים 

 .אלווכיוצא ב

על פי כל דין, מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא  וכאמורלאמור לעיל בנוסף,  .12.2
בטל את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן רשאית ל

ו/או יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או  האומדןמשמעותי או בלתי סביר מן 
 .חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל

ם שנמסרו הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים בדוא"ל או בפקס, בהתאם לפרטי .12.3
 .חוברת המכרזגבי  עלעל ידם 

בעקבות ביטול  אכל שהו פיצוילא תשלם בשום מקרה  האוניברסיטהכי  מובהר .12.4
 .המכרז

 שונות .13

לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש האוניברסיטה שומרת  .13.1
שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות כתב הוראות זה. האוניברסיטה תהיה רשאית 

להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי  שלא
ההזמנה ו/או להצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו ו/או לא 
להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, 

יברסיטה מונע הערכת חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת האונ
 .ההצעה כדבעי

אשר ייעשו במסמכי המכרז או נספחיו, או כל הסתייגות כל שינוי ו/או תוספת  .13.2
 -לגביהם, בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתבי לוואי ו/או בכל דרך אחרת 

תקנה זכות לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, או 
 .עה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול ההצ

רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע, כדי לקבל האוניברסיטה תהא  .13.3
ובכלל זה  הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות

כל מסמך ומידע נוסף שייראה לה נחוץ לשם קבלת תהא רשאית לדרוש ממציע 
 החלטתה.

מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.  האוניברסיטה אינה .13.4
 .אין בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו

מושא האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לשנות את היקף השירות  .13.5
או מכרז זה. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי עבור הקטנת היקף השירות כאמור ו/

 .הקטנת היקף התקציב לפרסום של האוניברסיטה

מובהר בזאת, כי ההצעות שתוגשנה ע"י המציעים במכרז הנן הצעות סופיות וכי  .13.6
, האוניברסיטה לא תנהל כל מו"מ עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם

 .לרבות לעניין הפרמיות המוצעות ואחוז ההנחה המוצע

תמורת עלות  למשתתפיםי ההצעה הזוכה במכרז האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכ .13.7
 . שקלים 500של 
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מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק/ים ממנה יציין מראש, עם הגשת  .13.8
הצעתו למכרז, מהם החלקים בהצעתו שהם בבחינת סוד מסחרי. המציע מסכים 
ומאשר, כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה 

 .לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה

כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם 
בהצעה אותו מציע יבקש לעיין ש ובמקרה בהצעותיהם של מציעים אחרים, אם

 הזוכה.

שהמציעים נדרשים למסור  על אף האמור, לנוכח אופיו של המכרז ושל המידע
במסגרת הצעתם, העיון בהצעת המחיר לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או 

 .מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע את הסכמתו מראש לסעיף זה

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .13.9
 .סמך בעיר חיפה בלבדלמכרז ו/או להסכם תהא לבית המשפט המו

בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו, הנכם מתבקשים להחזיר בין אם  .13.10
 .לאוניברסיטה את כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה

 
הנני מצהיר ומאשר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי היטב את כל פרטי ההזמנה על כל מסמכיה, וכי 

ור בהזמנה זו וחתימתי על ההזמנה ונוסח ההסכם על נספחיו מובן לי לפרטי פרטים כל האמ
 נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 
   שם המציע:

       תאריך:

 

     ת + חתימות( חותמחתימת המציע )
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 1א'נספח 

 רכבים משולמיםו דו"ח תביעות בקשר עם רכבי האוניברסיטה

  1220 - 8120לשנים  ש אוניברסיטת חיפה"ניסיון תביעות ביטוח רכב ע

 2120.7.31נכון לתאריך 

 

 אוניברסיטת חיפה: ריכוז ניסיון תביעות של להלן 

 
 שנת החיתום

 
 סכום תביעות משולמות + תלויות

2018 
  ש"ח 1,376,241 

2019 
  ש"ח 1,348,440 

2020 
  ש"ח 1,150,082 

 ( 25.5.2021)נכון עד  2021
 ש"ח 222,695 
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 2א' נספח

 
 להערכת ממליציםטופס קריטריונים 

 )למילוי על ידי האוניברסיטה(

 חתימההשיחהמועד שם הממליץ המציעשם 

 



 את המשבצת המתאימה בכל שורה: X-סמן/ני ב

 
 הקריטריון

 
 ההתרשמותרמת 

 
נמוכה                                                                                                          ה ביותרוהגב

 ביותר
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

התרשמות 
           מהגינות השמאים

התרשמות מיכולת 
המציע לטפל 

 בפניות


התרשמות מיכולת 
המציע לטפל 

 בתביעות


התרשמות 
מנכונות המציע 

 לפיצוי/שיפוי
          

התרשמות 
מזמינות נציגי 

 המציע









































           התרשמות כללית
 

 *סה"כ

 שיעניק כל אחד מהבודקים.תסוכם כמות הנקודות *

 הערות:
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ___________________ שם הבודק:
 

 חתימה: _____________________
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 מסמך ב'

 אוניברסיטת חיפה
 

 33/2021' מכרז מס
 

  עובדיהבבעלות כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או ביטוח בנושא: 
 

 הצעה למכרז
 

 
 לכבוד

 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 חיפה
 

 א.ג.נ.,
 

ת בבעלוכלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או ביטוח ל 33/2021' מכרז מסהצעה להנדון: 
  עובדיה

 

אני הח"מ, ________________ ת.ז. __________________ מורשה חתימה מטעם 
"(, לאחר שקראתי, ובדקתי המציע________________________________ )להלן: "

בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למכרז, את ההסכם מושא המכרז ואת כלל הנספחים 
הסברים הדרושים לי במסגרת הליך ההבהרות, מגיש/ה בזאת הנלווים, ולאחר שקיבלתי את כל ה

 את הצעתי למכרז שבנדון כמפורט במסמכי המכרז, לרבות טופס הצעה זה.

 - פרטי המציעלהלן 

 ח.פ./ת.ז.:  

 רחוב:  

 מספר בית: 

 כניסה: 

 יישוב: 

 מיקוד: 

 מס' טלפון:  

 מס' טלפון סלולרי:  

 מס' פקס:  

כתובת דואר  
 טרוני: אלק

 

שמות ומספרי ת.ז. 
של המוסמכים 
לחתום בשם המציע 

 בנוגע למכרז:
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 הנני מצהיר/ה כי:

בעל ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד, והרשאה המציע  .1
את השירות ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימנות ובמומחיות  לספקכדין 

 .האינטרסים של האוניברסיטה תוך שמירה על

 והרישיונותכוח האדם המיומן וברשותו על הדרישות המפורטות בכתב ההוראות ה המציע עונ .2
 .כדיןעל נספחיו, על מנת לספק את השירות המכרז המתאימים לדרישות 

 כיו, בלבד והערכה אומדן לשםשצוינו במסגרת המכרז ניתנו  כמות הרכבים כילי  ברור .3
להגשת ההצעה למכרז  הכדאיות ושיקולי יכלשהפוליסות  לכמות מתחייבתלא  האוניברסיטה

 .הבלעדיתו אחריותבוידי המציע  עלנשקלו 

יועברו לסוכן הביטוח מטעמו ע"י המציע יספק את השירות עפ"י דין ועפ"י הזמנות ש .4
 מעת לעת.   האוניברסיטה יו/או עובד האוניברסיטה

הנני מבלי לגרוע מן האמור לעיל בכתב ההוראות, ו המציע עומד בכל דרישות הסף המנויות .5
 :כי ה/מצהיר

בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש המציע רשום  .5.1.1
 .כל הרישיונות הנדרשים על פי דין וביד

חוק  פי עלבביטוח אלמנטרי  בישראללעסוק  המורשה ביטוח חברתהמציע הינו  .5.1.2
 רשיון מבטח בתוקף . רצ"ב להצעתנו העתק1951 -א "ישעסקי ביטוח, ת על הפיקוח

על  רכבבענף אלמנטרי וביטוח הינו חברת ביטוח המורשה לעסוק בהמאשר כי המציע 
 .1951-"איתשעל עסקי ביטוח,  פי חוק הפיקוח

הייתה לפחות  2020בכל ענפי הביטוח הכללי בשנת הפרמיה הכוללת של המציע  .5.1.3
 2נספח ב'. רצ"ב אישור רו"ח בנוסח (ש"ח ליוןחמש מאות מיש"ח ) 500,000,000

 .להצעה זו

לשלושה  רכבשירותי ביטוח בענף  סיפקהמציע  2020, 2019, 2018בכל אחת מן השנים  .5.1.4
פירוט אודות  .כלי רכב המבוטחים על ידו 400כל אחד מהם לפחות ללקוחות לפחות, ש

 .3נספח ב'רצ"ב להצעה זו במסגרת  לקוחות כאמור

עונה על ובעל רישיון ישראלי תקף כנדרש עפ"י דין, המוצע מטעם המציע ביטוח הסוכן  .5.1.5
. רצ"ב תצהיר חתום על ידי לכתב הוראות המכרז 5.5בסעיף המנויות כל הדרישות 

 והעתק רישיון תקף הנדרש עפ"י דין. 4נספח ב'סוכן הביטוח בנוסח 

לפי חוק ים מנהל ספרים כדין ויש בידו את כל האישורים והתצהירים הנדרשהמציע  .5.1.6
. האישורים רצ"ב להצעה זו. כמו כן, רצ"ב 1976-תשל"ועסקאות גופים ציבוריים, 

 .5ב'ספח נלהצעה זו תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

 ספקות בדבר הערה כולליםם של המציע אינ 4האחרוניםהמבוקרים הדוחות הכספיים  .5.1.7
 להערת ותהיתכנ ואין" חי"עסק כ המציע התאגיד של קיומו המשך לגבי ממשיים

 אישור רו"ח בנוסח רצ"ב להצעה זו. האחרונים הדוחות על החתימה ממועד" חי"עסק 
 (.)לפי החלופה הרלוונטית 6ב'נספח 

, הנדרש 1953-המציע עומד בכל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג .5.1.8
 לצורך ההתקשרות )אם נדרש תקן כאמור(.

עם משתתפים אחרים. רצ"ב להצעה זו הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום  .5.1.9
 .7ב' נספחתצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח 

כל סוג למתן השירות עבור  המציע על ידי )לרבות אחוז ההנחה המוצע( תומוצעה ותהפרמי .6
ומהווה חלק בלתי נפרד  להצעה זו 1כנספח ב'המצ"ב  -ת בטופס הצעת המחיר ומפורטביטוח 
 .Disk On Keyעל גבי הצעת המחיר רצ"ב גם  הימנה.

הן סופיות וכוללות את כל הוצאות ועלויות המציע,  ה זובהצעהנקובות ידוע לי כי הפרמיות 
  .לרבות מרכיב הרווח

 

                                                 
 לעיל 2ראו ה"ש מס'  4
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וביטוח צד  הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הפרמיות המוצעות עבור ביטוח מקיף קולקטיב
ככל שיהיו(,  -ה לא ישתנו במשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות בתקופות ההארכ שלישי
, כמפורט בהסכם מסמך ג', וכי במקרה שתבקש במקרה של שינוי בשיעור המע"מלמעט 

רטה( עבור -האוניברסיטה להפסיק את השירות ישולמו דמי הביטוח באופן יחסי )פרו
 .התקופה בה היו הביטוחים בתוקף

זכאי עבור יהא המציע לה הסופית את מלוא התמורה כוללת  הצעת מחיר זוכי  ה/מצהיר יאנ
 .ההסכםוהשירות בהתאם למסמכי המכרז מתן 

 .פוליסות הביטוח המוצעות על ידי המציע רצ"ב להצעה זו .7

 .רשימת המוסכים והשמאים איתם המציע עובד רצ"ב להצעה זו .8

את סוכן  , למשך כל תקופת ההתקשרות,המציע מתחייב להעמיד לרשות האוניברסיטה .9
נספח השירות בהתאם להוראות ההסכם והוראות רת במסגהביטוח המוצע מטעמו שיפעל 

 .4ג'

או  ולבצע את השירות, כולהמוצע מסוכן הביטוח  הנני מצהיר/ה כי ידוע לי במקרה שייבצר .10
תחייב להודיע לאוניברסיטה על המציע מ, וו/או תופסק העסקת, באופן זמני או קבוע, ומקצת

 סוכן ביטוח מחליף ,ת ממועד ההודעהשעו 48ובתוך  ,ללא דיחוילרשותה כך מידית ולהעמיד 
ויאושר על ידי  ו, שיועסק על ידלזה שהוחלף סיון וכישורים זהים או עדיפיםיבעל נ

 .האוניברסיטה לפי שיקול דעתה הבלעדי

בנוסף, המציע מתחייב להעמיד לרשות האוניברסיטה, למשך כל תקופת ההתקשרות, נציג  .11
האוניברסיטה במסגרת השירות, כמפורט  שישמש כאיש קשר ויהיה זמין לפניותמטעמו 
פרטי נציג המבטח יועברו לאוניברסיטה על ידי  "(.נציג המבטחלהסכם )להלן: " 3.8בסעיף 

 הזוכה במסגרת החתימה על ההסכם.

כולם או חלקם,  –כי המבוטחים רשאים להפסיק את השירות ולבטל את הביטוחים לי ידוע  .12
 .כל טענה ו/או דרישה בהקשר זהלמציע בהתאם לשיקול דעתם המוחלט ולא תהיה 

ידוע לי כי עלולים לחול שינויים במספר הרכבים המבוטחים וכי במשך כל תקופת  .13
ההתקשרות המציע מחויב לספק כיסוי ביטוחי ושירותים נלווים בהתאם להצעתו זו לכל 

 .רכבי האוניברסיטה ולרכבים משולמים, הכל בהתאם להוראות המכרז וההסכם

זכאי לבלעדיות במתן שירותי ביטוח לרכבי המציע לא יהיה כי לי כי ידוע  ה/מצהיר יאנ .14
 .ם המשולמים או לרכסים נוספים )כהגדרתם במסמכי המכרז(לרכבי או האוניברסיטה

רשימת  ,ביטוחידוע לי שהפרטים שהוצגו לי במסגרת מכרז זה )לרבות נספחי כי  ת/מאשראני  .15
לא מהווים לצורך הערכה והתרשמות בלבד והם ניתנו  (,וכיו"בדוח תביעות  הרכבים,

, וכי שיקולי הכדאיות וכלשהפרמיות היקף להתחייבות של האוניברסיטה לסכום ו/או 
אחריותו המקצועי, ועל ניסיונו , על סמך ידי המציעעל נשקלו למכרז הצעה זו בהגשת 

 הבלעדית.

 כלשהו מידעגורם  לאףשלא להעביר  ומתחייב סודיותהחובת עצמו את על המציע מקבל  .16
לידי המציע או מי שיגיע  ,ו/או לעובדיה, בני משפחתם או גמלאיה לאוניברסיטה רהקשו

, המציע במכרזבמקרה של זכייה  .ובעקבות ההסכם )אם יזכה( במסגרת מכרז זהמטעמו 
 .5נספח ג'לשמירת סודיות בנוסח מתחייב לחתום על כתב התחייבות 

 סמכי המכרז ונספחיו מקובלים עלישות המפורטים במכי כל התנאים והדר ה/מצהיר יאנ .17
 לעמוד בהם.הוא יכול וכי  המציע ללא כל הסתייגות

 :להלן פרטים אודות המציע )סוג התאגדות, ותק בענף וכו'( .18

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
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 גודל העסק של המציע* עלהודעה  .19

 יני מודיע/ה בזאת כי המציע הנו:הר

 .1992-ג)ג( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2*הודעה זו נדרשת לאוניברסיטה מכוח הוראת סעיף   

מסמך א', ומתחייב/ת  -הנני מסכימ/ה לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות  .20
  .ר כל הוראות כתב זהלמלא אח

כל תנאי המכרז ונספחיו על היבטיהם והשלכותיהם נהירים לי ומקובלים עליי, לרבות  .21
 .ג'מסמך התמורה בגין השירותים ואופן ותנאי תשלומה כמפורט בהסכם 

הנני מסכימ/ה לניהול המכרז, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות, ומתחייב/ת למלא אחר  .22
על המשתתפים במכרז ו/או על משתתף במכרז שנבחר לזוכה  כל הוראות כתב זה החלות

ממועד ההודעה על ימים  10תוך ג' מסמך במכרז. אני מתחייב/ת לחתום על ההסכם בנוסח 
 .לנכוןשהאוניברסיטה תמצא זכייה או בכל מועד אחר, כפי 

 120אני מאשר/ת ומסכימ/ה כי הצעה זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  .23
ידוע לי כי האוניברסיטה  ים מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז, כנקוב בכתב ההוראות.ימ

ימים נוספים ואני מוותר/ת על כל טענה  120-רשאית להודיע על הארכת תוקף ההצעות ב
 בקשר לכך.

מצורפים להצעה זו, כחלק בלתי נפרד הימנה, כל המסמכים הדרושים, לרבות אלו המנויים  .24
 .ההוראות לכתב 8.7בסעיף 

 
 

    

 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע
 

 
 אישור עו"ד

 
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על 

ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר /ידי לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
     

 חתימה וחותמת  מ.ר  שם

 הסבר הגדרה
את  יש לסמן  ב

האפשרות הנכונה 
 בלבד

שמחזור העסקאות השנתי או מעסיק עד חמישה עובדים  עסק זעיר
   מיליון שקלים חדשים. 2שלו אינו עולה על 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
קלים חדשים אך אינו מיליון ש 2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו  20עולה על 
 אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר".

  

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות או עובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון שקלים חדשים אך אינו  20השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו  100עולה על 
 התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן". אחד

  

   כל עסק שאינו עסק זעיר/קטן/בינוני. עסק אחר
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 ה"ביקורת" בטור  הסימן  המציע יסמן את בדיקתו באמצעותלשם הנוחות, 

והוא אינו מהווה אסמכתה כלשהי  לבדיקה עצמית של המציע בלבדהסימון נועד  למען הסר ספק,
 לצירופם של המסמכים להצעה ו/או לתקינותם.

 ביקורת מסמכי ההצעה מס"ד
  תאגדות; תדפיס עדכני מרשם החברות.העתק נאמן למקור של מסמכי הה  .1

המאשר כי המציע רשאי לפעול כחברת ביטוח  העתק רישיון מבטח תקף  .2
 .1951-על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א רכבבענף 

 

ההצעה: פרטים אודות המציע, פרטים על גודל העסק  טופס - ב'מסמך   .3
 (.18)סימון החלופה הרלוונטית בטבלה שבסעיף 

 

  פוליסות הביטוח המוצעות.  .4

  ע עובדרשימת מוסכים ושמאים איתם המצי  .5

יש למלא את טופס  -טופס הצעת מחיר )חלק א' + חלק ב'(  - 1נספח ב'  .6
 .Excel-קובץ העל גבי , באופן ממוחשב בלבדהצעת המחיר 

 

  אישור רו"ח בדבר היקף פרמיות. - 2נספח ב'  .7

  פירוט אודות ניסיון המציע. - 3נספח ב'  .8

  י תקף.ר מטעם סוכן הביטוח ורישיון ישראלתצהי - 4נספח ב'  .9

 . תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 5ב'נספח   .10
מרו"ח אישור עדכני משלטונות מס ערך מוסף או  תקףאישור  -בנוסף 

ואישור עדכני מרשויות המס שהמציע  עוסק מורשההינו המעיד כי המציע 
, על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות פנקסי חשבונות ורשומות מנהל כחוק

נוהג לדווח על העסקאות  מציעכי האישור רשויות המס ו לפיו, שהותקנ
 .שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק, או כי הוא פטור מלעשות כן

 

אישור רו"ח )בהתאם לחלופה הרלוונטית(. אין מניעה כי  - 6ב'נספח   .11
 .האישור יודפס על גבי דף פירמה של משרד רו"ח

 

  .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - 7ב'נספח   .12

ב לחוק חובת 2עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף ב שמדוברככל   .13
, המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר, 1992-מכרזים, התשנ"ב
 .ב לחוק הנ"ל2כהגדרתם בסעיף 

 

מסמכי ההסכם ונספחיו ייחתמו בתחתית העמוד בראשי תיבות  -מסמך ג'  .14
 ובחותמת המציע.

 

  אם יהיו כאלה. - לשאלות ההבהרה(מסמכי הבהרות )קבצי התשובות   .15
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 1ב'נספח 
  טופס הצעת המחיר

 באתר המכרזים של האוניברסיטה קובץ אקסלכרצ"ב 
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 2ספח ב'נ
 בדבר היקף פרמיותאישור רו"ח 

 
 ,מס' רישיון _______________, ח"רו ______, ____________________מ"הח אני

 מאשר בזה, _____________________________________________________כתובת 

 :כדלקמן

 

בכל ח.פ. _____________, , ________________________, המציעהפרמיה הכוללת של 

שקלים חדשים( חמש מאות מיליון )ש"ח  500,000,000ייתה ה 2020ענפי הביטוח הכללי בשנת 

 לפחות. 

 

 

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר שם
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 נספח ב'3
 המציעניסיון  תצהיר אודות

אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, מורשה חתימה 
"(, מצהיר בזה המציעמטעם ________________________________________ )להלן: "

 כדלקמן:

לשלושה  רכבבענף שירותי ביטוח סיפק המציע , 2020, 2019, 2018בכל אחת מן השנים  .1
 .והמבוטחים על יד כלי רכב 400לפחות  כל אחד מהםל, שלפחות לקוחות

 :לעיל אמורלהם המציע העניק את השירות בהתאם ל *הלקוחותרשימת להלן  .2

כמות רכבים  **מועד מתן השירות *שם הלקוח
 מבוטחים

פרטי איש הקשר ומס' 
 טלפון

תחילת 
 התקשרות

סיום 
 התקשרות

 

 טלפון שם

    

    

    

    

    

    

    

    

    

אישור  בצירוףלפרט אודות ניסיון כאמור במסמך נפרד ובלבד שיכלול את כל פרטי הטבלה שלעיל  ניתן]
 .[עו"ד

 לקוחות שונים.  3אין מניעה שבכל שנה כאמור יוצגו * 
 ה.** אין מניעה שיוצג ניסיון בגין חלק מהשנ

 
 

    

 תאריך  חתימה + חותמת  שם המציע

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על 

בשם המציע על מסמך זה ולאחר ידי לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר שם
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 נספח ב'4
 

 מטעם סוכן הביטוחתצהיר 
 

סוכן אני הח"מ, _________________________, ת.ז ________________, )להלן: "
 "(, מצהיר/ה בזה כדלקמן:הביטוח

  .הנני בעל/ת רישיון ישראלי תקף כנדרש עפ"י דין .1

 .רישיון כאמור רצ"ב לתצהירי זה

סוכנות ______ )להלן: "הנני עובד/ת בסוכנות הביטוח ______________________ .2
 ._____, החל מתאריך _________________________________ הכתובת, ש"(הביטוח

 אחד לפחותסיפקתי שירותי ביטוח בענף רכב ללקוח , 2020, 2019, 2018בכל אחת מן השנים  .3
  כלי רכב לפחות 400שביטח אצלי 

כמות רכבים  מועד מתן השירות לקוחהשם 
 מבוטחים

הקשר ומס' פרטי איש 
 טלפון

תחילת 
 התקשרות

סיום 
 התקשרות

 

 טלפון שם

    

    

    

 בסוכנות הביטוח. סופקו במהלך עבודתי  לעיל שירותי ביטוח כאמור .4

כל אחת ל לשנה ש"ח 4,000,000בהיקף של לפחות היא סוכנות הביטוח הפרמיה הכוללת של  .5
 מן השנים הבאות: 

5.1. 2018________________ :___  

5.2. 2019 ___________________ : 

5.3. 2020___________________ : 

     
 תאריך  חתימה + חותמת  סוכן הביטוחשם 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 

על  __________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה

ידי לפי ת.ז. מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

________________ ________________ ________________ 
 וחותמת חתימה מ.ר שם
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 5ספח ב'נ

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 

אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________________, 
מספרו __________________ )להלן _________, ש______מורשה/ית חתימה מטעם _____

כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, והמציע" -
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

נכון למועד הגשת ההצעות, המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם  .1
כי במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת לפחות  –הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ממועד ההרשעה האחרונה.

ב לחוק עסקאות גופים 2ף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף לענין סעי
 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 לחוק. 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 נכון למועד הגשת ההצעות:
 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:  -ב לסמןנא 

  להלן  1998-יות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף(– 
 .חוק שוויון זכויות( לא חלות על המציע

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע  9הוראות סעיף
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  100מעסיק 

לחוק שוויון זכויות,  9שם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיים ל
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר  –ובמידת הצורך 

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות 
ייב כאמור ( לחוק ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התח2)1ב2פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על  9חובותיו לפי סעיף 

התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
ם ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו ימי 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 חתימה: ___________________

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 

________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על __________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______

ידי לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 ה בפני. לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עלי

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר שם
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 נספח ב'6
 היתכנות להערת עסק חי היעדראישור רו"ח על 

 : נוסח למציעים שנערכו עבורם דוחות מבוקרים1חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 חיפה אוניברסיטת

 

 א.ג.נ.,

 
לביטוח כלי  /202133מכרז  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהואה ר אישור הנדון:

 "המכרז"( :)להלןאו עובדיה  אוניברסיטת חיפהרכב בבעלות 
 

 הרינו מאשרים"( המציע)להלן: " _________________לבקשתכם וכרואי החשבון של ___
 כדלקמן:

___, בוקרו על ידינו _____לתאריך __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע  .1
 _____._____נחתמה בתאריך  נודעת וחוות

 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

בוקרו על ידי רואי חשבון  _________,___ תאריךהכספיים המבוקרים של המציע להדוחות 
 __.________אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ____

נו או על ידי רואי על ידי נבדקוהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל שניתנו לעניין  חוות הדעת .2
 בדבר משמעותייםספקות  לגבי הפניית תשומת לב, אינם כוללים חשבון אחרים כאמור לעיל

 .המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(

וכן  בוקריםדיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המנו קיבל .3
 .)**(דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוערכ

על מכתב זה לא בא  נוממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימת .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה  3לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף  ,נולידיעת
לגבי המשך קיומו של המציע העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים  במצבו

 .)**("כעסק חי"

רואי של לשכת  570כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  - "עסק חי" ,זהאישור לעניין  )*(
 בישראל.החשבון 

חודשים כי אז אין דרישה  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון חלפו פחות מ )**(
 .4 - 3לסעיפים 

 
 בכבוד רב,

 
           ___________________ 
 רואי חשבון                                                   

 
  הערות

  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 

 החשבון רואישל משרד דף הפירמה מניעה כי האישור יודפס על  אין . 
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 ערכו עבורם גם דוחות סקורים: נוסח למציעים שנ2חלופה 
 

 _______________ תאריך:
 

 לכבוד 
 חיפה אוניברסיטת

 
 א.ג.נ.,

 

לביטוח כלי  /202126/33מכרז  בעניין עדר הערת "עסק חי"יבדבר ה חשבוןהרואה  אישורהנדון: 
 "המכרז"( :)להלןאו עובדיה  אוניברסיטת חיפהרכב בבעלות 

 
 כדלקמן: יםאשרהרינו מ____ )להלן: "המציע"( לבקשתכם וכרואי החשבון של ________

 דעתנו וחוות ידינו על בוקרו, ____לתאריך ______ המציע של המבוקרים הכספיים הדוחות .1
 _____._______ בתאריך נחתמה

 
 )נא למלא רק את החלופה המתאימה( לחלופין:

 
רואי חשבון בוקרו על ידי  ___,________ תאריךת הכספיים המבוקרים של המציע להדוחו

 ____._____אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים חוות הדעת שניתנו לעניין  .2
, נו או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעילשל המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי

המשך קיומו של המציע  בדבר משמעותייםספקות  לגבי תשומת לבהפניית אינם כוללים 
 ."כעסק חי" )*(

 דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקריםנו קיבל .3
 .)**( דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע נוהסקורים וכן ערכוהדוחות הכספיים 

לא בא  ,על מכתב זה נול ועד למועד חתימתממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ" .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה  3, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף לידיעתנו

לגבי המשך קיומו של המציע  משמעותייםבמצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות 
 .)**( "כעסק חי"

 

אי רו של לשכת 570לתקן ביקורת מספר  כהגדרתו בהתאם –"עסק חי"  ,זה אישורלעניין  )*(
 בישראל. חשבוןה

 חודשים כי 3-חרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה הא )**(
 .4 - 3אין דרישה לסעיפים  אז

 
 

 בכבוד רב,        
 

           ___________________ 
 רואי חשבון                                                   

        
 

  הערות

  2018נוב'  –לשכת רואי החשבון בישראל אושר עם נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר. 
  רואי החשבוןשל משרד דף הפירמה יודפס על אין מניעה כי האישור . 
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 7ב'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

ספרה _____________________, אני הח"מ, ____________________, נושא/ת ת.ז. שמ
מורשה/ית חתימה מטעם ____________________, ח.פ. _____________ )להלן: 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים המציע"
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 .הנני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע .1

ביטוח כלי רכב  בנושא 33/2021הנני אחראי/ת להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז פומבי  .2
 "(.המכרז)להלן: " בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז. .3

או נמוכה יותר מהצעתי לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה  .4
 זו.

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית. .5

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסגר או דין ודברים כלשהו עם מתרה או  .6
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

לעיל ממועד הנני מתחייב/ת להודיע לאוניברסיטת חיפה על כל שינוי באחד מהצהרותיי ד .7
 החתימה על תצהיר זה ועד למועד הגשת ההצעות למכרז.

 הנני מודע/ת לכך כי תיאום מכרז מהווה עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. .8

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 חתימה:___________________

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד מרח' _________________, מאשר/ת בזה כי ביום 

__________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, המוכר/ת לי אישית / שזוהה/תה על 

ידי לפי ת.ז. מס' ______________, המוסמכ/ת לחתום בשם המציע על מסמך זה ולאחר 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

________________ ________________ ________________ 
 חתימה וחותמת מ.ר שם
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 מסמך ג'

 אוניברסיטת חיפה
 33/2021 'מכרז מס

 
 

 הסכם
 

 2021שנת באוניברסיטת חיפה ביום________ לחודש_________ שנערך ונחתם 
 
 
 בין

 

 אוניברסיטת חיפה      

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה       

 משדרות אבא חושי, חיפה       

 ;מצד אחד   ( האוניברסיטה")להלן: "      

 

 לבין

 

      __________________ 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    "(המבטח)להלן: "      

 
כלי רכב ביטוח ללקבלת הצעות  33/2021 'מספומבי מכרז והאוניברסיטה פנתה ב הואיל

 "(; המכרז)להלן: " עובדיה בבעלות בבעלות אוניברסיטת חיפה או
 

 על רכבבענף אלמנטרי ובביטוח  בישראללעסוק  המורשה ביטוח חברתוהמבטח הינו  והואיל
 דין; יפ

 
האוניברסיטה קיבלה הצעתו בכפוף לתנאי ווהמבטח הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז  והואיל

 הסכם זה להלן;
 

וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן  והואיל
 ובכפוף להן;

 
 

 בין הצדדים כדלקמן:והותנה הוצהר הוסכם, לפיכך, 
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 גדרותמבוא וה .1

וכל הנספחים לו, בין אם צורפו ובין אם לאו, וכל מסמכי המכרז זה להסכם  המבוא .1.1
 הימנו.מהווים חלק בלתי נפרד 

 ות בלבד, ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנותנוחלשם התרות הסעיפים מצויינות כו .1.2
 .הסכם זה

ו/או מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו  .1.3
תגבורנה ההוראה המיטיבה עם האוניברסיטה או זו שמרחיבה את  -מסמכי המכרז 

 ., הכל בהתאם לקביעת האוניברסיטהמבטחאחריות ה

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.4

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם: .1.5

וכן, בה, מקיף וצד שלישי( ביטוחי )חומתן כיסוי  "השירות"
כיסויים ושירותים נלווים נוספים לרכבי 

, האוניברסיטה, לרכבים משולמים ולרכבים נוספים
בהתאם למפורט בהסכם זה כהגדרתם להלן, הכל 

 ;המהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2ובנספח ג'

לרבות רכבים תפעוליים רכבים בבעלות האוניברסיטה,   "רכבי האוניברסיטה"
, נגררים, מלגזות, מתקן הרמה וכד', הכל ייםחשמל

 זה המצורפת להסכםבטבלת ריכוז הפרמיות כמפורט 
  ;, וכפי שתעודכן מעת לעת3ג'כנספח 

בין  נע טון ושוויו בתקופת הביטוח 3.5עד רכב שמשקלו  "םמימשול יםרכב"
ש"ח, הנמצא בבעלות עובד  180,000ועד ש"ח  10,000

, כמפורט ברשימה האוניברסיטה או בן/בת זוגו
מעת  תעודכןוכפי ש 3ג'כנספח המצורפת להסכם זה 

או מי בעל, אישה  - "בן/בת זוגלעניין הסכם זה: "לעת. 
דמי  .)עפ"י דין( שידוע בציבור כבן זוג של העובד

משולם, ישולמו על ידי הרכב ההביטוח של 
 ;האוניברסיטה

לאי או לגממשפחתו לבן ו/או לעובד רכב השייך  "רכב נוסף"
האוניברסיטה או הנמצא בשימוש של  מי מהם שאינו 

גמלאי . לעניין הסכם זה: )א( "רכב משולם
מי שזכאי לתקבולי פנסיה  -" האוניברסיטה

)כהגדרתם  זוג בן משפחה: בן/בת)ב(  מהאוניברסיטה;
 ;הורה, אח/אחותילד/ילדה,  ,לעיל(

הלן רכבי האוניברסיטה ורכבים משולמים יקראו יחד ל "הרכבים"
 ;"הרכבים"

שהוצעו על ידי המבטח במסגרת  פוליסות הביטוח "פוליסה/פוליסות"
להסכם זה כחלק בלתי  1כנספח ג'המצורפות  ,המכרז

פוליסות הביטוח  יינתן השירות.על פיהן  נפרד הימנו,
לרכבי האוניברסיטה ורכבים משולמים יחולו על 

 העובד, בן/בת זוגו וילדיו )עפ"י דין(.

 חייבויות המבטחהצהרות והת .2

להתקשרותו עם האוניברסיטה בהסכם חוקית או חוזית המבטח מצהיר כי אין מניעה  .2.1
 זה.

בענף בביטוח אלמנטרי ובישראל לעסוק המבטח מצהיר כי הינו חברת ביטוח המורשה  .2.2
תהא בתוקף כאמור וכי הרשאתו  1951-"איעל פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תש רכב

 כהגדרתה להלן.בכל תקופת ההתקשרות, 

הוא וכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם מתן השירות בהמבטח מחזיק  .2.3
, לרבות תקופות הארכה )ככל תקופת ההתקשרותכל ימשיך להחזיק בהם לאורך 

 .שיהיו(
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לרבות , הסכם זה בהתאם להוראות כל דיןמושא את השירות לספק המבטח מתחייב  .2.4
, פקודת 1951-"אי, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תש1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 1970-ל"ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש
ולרבות , 1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה, 1981-)ביטוח(, תשמ"א

למלא  ב. המבטח מתחייפי דינים אלו ו/או כל דין רלוונטי אחר-עלשיותקנו תקנות 
פי -הנדרשים על תנאי ההיתרים והאישוריםאחר כל ו הדין וראותבקפדנות אחר כל ה

 .במשך כל תקופת ההתקשרות דין,

לקיים את כל תנאיו ואת אחר כל הוראות ההסכם על נספחיו, המבטח מתחייב למלא  .2.5
  .במסגרת המכרזהצעתו לבהתאם , ולספק את השירות תנאי הפוליסות

הרכבים המבוטחים עשוי להשתנות במשך תקופת מספר ע לי כי המבטח מצהיר כי ידו .2.6
 .שיבוטחוקשר למספר הרכבים השירות ללא את לספק ההתקשרות, וכי הוא מתחייב 

המבטח מצהיר כי כל תנאי ההסכם ונספחיו נהירים לו ומקובלים עליו, לרבות  .2.7
 התמורה בגין השירות ואופן ותנאי תשלומה.

המקצועיים הנדרשים למתן השירות זמינים ועומדים כל הגורמים כי המבטח מצהיר  .2.8
 לרשותו.

המבטח מצהיר כי הינו בעל ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים,  .2.9
ציוד, והרשאה כדין לבצע את השירות ברמה מקצועית גבוהה אמצעים, חומרים, 

 שמירה על האינטרסים שלבמיומנות, בנאמנות, מהימנות ובמומחיות תוך 
 .האוניברסיטה

את השירות בדרך הולמת, לאוניברסיטה ולמבוטחים מטעמה המבטח מתחייב לספק  .2.10
 לטפל בתביעות המבוטחים בתוך פרק זמן סביר. וכן, ראויה, מיומנת ואדיבה, 

ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה מצהיר כי  המבטח .2.11
 בהסכם זה.

 .זהסעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם  סעיף זה, על תתהוראות הפרת 

 אופן מתן השירות .3

מעת  שיידרש ם, כפימימשולה יםרכבואת ה את רכבי האוניברסיטה יבטחהמבטח  .3.1
המצורפות להסכם ת הביטוח ופוליס, ובכלל זה בהתאם לההסכםלעת, בהתאם לתנאי 

להסכם  2ג'בנספח  כמפורט ,סויים ולשירותים הנלוויםבהתאם לכיו ,1ג' כנספחזה 
  זה.

 בתנאים מועדפיםבהתאם לתנאי ההסכם או  ,כהגדרתו לעיל ,רכב נוסףיבטח המבטח  .3.2
 .שמוצעים עבור אותו רכב אצל המבטח על אלה

מתאריך החל ייכנסו לתוקף הסכם זה מושא המבטח מתחייב כי כל הביטוחים  .3.3
כב שמבקש לבטח רמי מטעמה או ו/ במועד אחר שתדרוש האוניברסיטה או 1.1.2022

  דרש מעת לעת.יכפי שי ,)ורשאי לעשות כן( נוסף

יועברו לידי המבטח  פרטי רכבי האוניברסיטה ו/או רכב משולם, עבורם נדרש הביטוח .3.4
, עבורו נדרש ביטוח, יועברו בידי כהגדרתו לעיל פרטי רכב נוסף בידי האוניברסיטה.

  בטח.מללבטח רכב נוסף כאמור המבקש 

טח; ברכב וסה והן המביברסיטה תהיה הן בעל הפולהאוני -ברכבי האוניברסיטה  .3.5
בעל הרכב   –ברכב נוסף  ; הוא העובד/בן/בת זוגו בעל הפוליסה והמבוטח  – משולם

 .הינו בעל הפוליסה והמבוטח

לדרישת לצורך ובהתאם ותחודש לתקופה של שנה,  תהיהפוליסת הביטוח  .3.6
 בידי המבוטח.  -; או במקרה של רכב נוסף האוניברסיטה

מבטח מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ה .3.7
 האוניברסיטה.

אשר יהיה  (המבטח"נציג "נציג מטעמו )להלן:  לרשות האוניברסיטה המבטח יעמיד .3.8
 . על נספחיו הסכם זהעפ"י תנאי ספקת השירות בכמות ובאיכות הנדרשים אאמון על 
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 להלן פרטי נציג המבטח:

______________________, תפקיד: _______________________, שם מלא: _
 טל': ______________, דוא"ל: ______________________.

לפניות יספק מענה ו יפעל בשיתוף פעולה מלא עם האוניברסיטההמבטח נציג 
האוניברסיטה בכל עניין הקשור למתן השירות בידי המבטח ו/או מי מטעמו, לרבות 

, ויהיה זמין בכל שעות העבודה המקובלות אצל המבטח, )כהגדרתו לעיל( חסוכן הביטו
 באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס. 

של נציג המבטח, הצהרה  ו/או התחייבות ו/או הבטחה ו/או מענה לפניה ו/או כל מצג
 . את המבטח לכל דבר ועניין ויחייבבקשר עם מתן השירות עפ"י הסכם זה, 

שהוצע על ידו ביטוח הסוכן את  ,על חשבונוהאוניברסיטה, ויעמיד לרשות המבטח  .3.9
 ."(סוכן הביטוח)להלן: "במסגרת הצעתו למכרז 

 להלן פרטי סוכן הביטוח:

שם מלא: _______________________, תפקיד: _______________________, 
 טל': ______________, דוא"ל: ______________________.

במהלך תקופת ההתקשרות ויספק את ות האוניברסיטה לרש דויעמסוכן הביטוח  .3.10
 :השירותים המפורטים להלן

ין ובימי ו' ב 16:00 - 8:30שעות ין הה' ב-א' םלמבוטחים בימימענה טלפוני  .3.10.1
 , למעט בערבי חג וחג13:00 - 8:30שעות ה

בכל  נוכחות בקמפוס האוניברסיטה לפחות יומיים בשבוע, למשך שעתיים .3.10.2
קבועים במסגרת שעות העבודה של עובדי  , בימים ובזמניםפעם

 לצורך מתן שירות למבוטחים.וזאת האוניברסיטה, 

, לצורך טיפול הסוכן יהיה זמין טלפונית גם לאחר שעות העבודה המקובלות .3.10.3
 באירועים ביטוחיים דחופים.

מובהר, כי המבטח יהא אחראי על השירותים שיסופקו על ידי סוכן הביטוח והוא  .3.11
 י השירותים יסופקו באופן תקין, סדיר איכותי ומיטבי.מתחייב לדאוג כ

נוסף נתנו על חשבון המבטח ללא תשלום ייהביטוח כל שירותי סוכן מובהר ומוסכם כי  .3.12
פול בתביעות טיבגין , לרבות לפי הסכם זהמטעמה או מהמבוטחים  מצד האוניברסיטה

צעו קיזוזים כספיים בואם סיוע בהשבת כספי קיזוז,  הבכלל זוצד ג' וכל הקשור בהן, 
  מצד המבטח בעת תביעת צד ג'.

המצורף להסכם זה  כתב ההתחייבות המבטח מתחייב להחתים את סוכן הביטוח על .3.13
האישור המבטח יעביר לאוניברסיטה את  חלק בלתי נפרד הימנו.ומהווה   4נספח ג'כ
ה לאחר שאישרעסקים ימי  4-לא יאוחר מתוך  וזאת די סוכן הביטוח,על יחתום ה

 .האוניברסיטה את הסוכן המוצע מטעם המבטח

האוניברסיטה תהא רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .3.14
נציג החלפת את לדרוש עמידה בדרישות ההסכם, -שביעות רצון או אי-לרבות אי

 . סוכן הביטוחהמבטח ו/או 

לבצע את  נוממייבצר במקרה שו/או הביטוח  סוכןדרשה האוניברסיטה החלפת 
המבטח מתחייב ו/או תופסק העסקתו, , באופן זמני או קבוע, ואו מקצת ו, כולהשירות

שעות  48ובתוך  ,ללא דיחוילרשותה להעמיד ו באופן מידילהודיע לאוניברסיטה על כך 
לזה  סיון וכישורים זהים או עדיפיםיבעל נ מחליףביטוח  סוכן ,ממועד ההודעה

"(. המחליף": שיקול דעתה הבלעדי )להלן עפ"יהאוניברסיטה , שיאושר על ידי שהוחלף
 5.5למען הסר ספק, סוכן הביטוח המחליף יעמוד בכל דרישות הסף שנקבעו בסעיף 

 לכתב הוראות המכרז.

תחליט ואם , ולא אם לאוניברסיטה שיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את המחליף או
האוניברסיטה להפסיק את  שלא לאשרו מכל סיבה שהיא וללא נימוק, רשאית

 ההתקשרות עם המבטח לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה. 

על יחולו גם הביטוח סוכן /המבטח מובהר כי כל הוראות הסכם זה החלות על נציג
 המחליף.
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פניית מבוטח לנציג המבטח/לסוכן הביטוח בעקבות אירוע ביטוח, על במקרה של  .3.15
את רשימת השמאים עימם , להעביר למבוטח ענייןלפי האו סוכן הביטוח, ו/המבטח 

הוא עובד באמצעות דוא"ל/פקס )או כל אמצעי דיגיטלי אחר שיוסכם על המבוטח 
 .ואשר המבטח נוהג להשתמש בו(

רשימת את  הביטוח המבטח/סוכןיעביר האמור לעיל, בקרות אירוע ן מבלי לגרוע מ .3.16
בנושא זה, מבלי אחר מורשים ו/או כל הסדר מוצע המוסכים המוסמכים והשמאים ה

 שיהיה בכך כדי למנוע ממבוטח לבחור את המוסך כראות עיניו.

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 הוספת/הורדת רכבים .4

תקופת כי האוניברסיטה תהא רשאית בכל עת במהלך הצדדים מסכימים בזה,  .4.1
ביטוחי רכבי את לבטל  אם לשיקול דעתה,, בהת)לרבות בתקופת ההארכה( ההתקשרות

 כולם או חלקם.  –ם מיהמשול יםהאוניברסיטה והרכב

הביטול יכנס לתוקף במועד בו ביקשה האוניברסיטה לבטל ביטוח לרכב/רכבים, 
 התקבלה אצל המבטח בקשת הביטול.

כי בעלי פוליסת ביטוח של רכב נוסף יהיו זכאים לבטל במהלך תקופת  ,מוסכם בזה .4.2
יכנס יעשה על ידי בעלי הפוליסה במישרין ו הביטול שרות את ביטוח רכבם.ההתק

 לתוקף במועד בו התקבלה אצל המבטח בקשת הביטול.

 לבטח רכביתהא רשאית האוניברסיטה  ,במשך תקופת ההתקשרותכי  ,מוסכם בזה .4.3
. התמורה נוספים, בהתאם לצרכיה, באותם התנאים אוניברסיטה ורכבים משולמים

 . להלן 8ם אלו תשולם למבטח בהתאם להוראות סעיף בגין רכבי

, יתקשר באופן )ורשאי לעשות כן( המבקש לבטח רכב נוסףמטעם האוניברסיטה גורם  .4.4
בתנאים שיוסכמו ספק לו את השירות יהביטוח והמבטח  ישיר מול המבטח/סוכן

 ביניהם.

משולמים  אוניברסיטה ורכביםידוע לו כי הוספת רכבי  מצהיר מפורשות, כיהמבטח  .4.5
כולם או  אלה הסכם זה או ביטול הביטוחים לרכביםמושא לכיסוי הביטוחי  נוספים
 כל טענה מבטחל יהלא תהוכי ה הבלעדי של האוניברסיטה נתונים לשיקול דעת  ,חלקם

לרכבי האוניברסיטה וספת רכבים או ביטוחים ה-איאו  הוספהבקשר עם  ו/או תביעה
  ביטולם. -או איאלה ר עם ביטול ביטוחי רכבים כמו גם בקשאו לרכבים המשולמים 

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 הפקת הפוליסות והוצאות נוספות .5

טרם מועד תחילת  המבטח יפיק ויעביר לידי המבוטחים את תעודות ביטוח החובה .5.1
. הוגשה בקשה למתן כיסוי רכאמוימי עבודה טרם מועד  10הביטוח, ולכל המאוחר עד 

ימי עבודה טרם מועד  10ביטוחי במועד מאוחר שאינו מאפשר העברת תעודת הביטוח 
ימי  7תחילת הביטוח המבוקש, יעביר המבטח את תעודת הביטוח לידי המבוטח תוך 

 עבודה ממועד הבקשה לקבלת כיסוי ביטוחי.

המקיף מוקדם ככל הניתן המבטח יפיק ויעביר לידי המבוטחים את פוליסות הביטוח  .5.2
 ימים ממועד תחילת הביטוח. 30-ובכל מקרה לא יאוחר מ

ימציא המבטח למבוטח מכתב נלווה המפרט את עיקרי תנאי  ,במצורף לפוליסה .5.3
 ברסיטה.יהביטוחים והשירותים, בנוסח אשר יאושר בידי האונ

ר חומרים עלויות הנוגעות לדיווהאוניברסיטה ו/או המבוטחים לא יישאו במובהר כי  .5.4
 .בלבד יוטלו על המבטחואלו מאת המבטח שונים 

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 
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 דו"חות ונתונים .6

, בקשר עם הביטוחים המבטח יעביר לאוניברסיטה, על פי דרישתה, דו"חות מפורטים .6.1
 האוניברסיטה. שנערכו על ידי גורם מוסמך מטעם המבטח ולשביעות רצון

או  בהסכם זה יםהקשור או מסמך אחרים מידעכל האוניברסיטה תהא זכאית לקבל  .6.2
 30 -לא יאוחר מ תוךהמבטח מתחייב לספק לה כל מידע ו/או מסמך כאמור בו בשירות 

 .  כאמור ם מיום דרישתהמיי

האמור לעיל, המבטח מתחייב להעביר לידי האוניברסיטה כל דיווח ן מבלי לגרוע מ .6.3
 מלואו, לרבות דיווחים הנדרשים לפיבמועדו וב כפי שיהיה מעת לעת, דין נדרש על פיה

 . 1986-(, תשמ"ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 תקופת ההתקשרות .7

ועד  1.1.2022 -חודשים, החל מ 36תימשך  זהההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם  .7.1
 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " 31.12.2024

בלעדית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך את שמורה הזכות הלאוניברסיטה  .7.2
שסך כל תקופת ההתקשרות לא )ובאופן חודשים  24של ההתקשרות בתקופה נוספת 

 30-בכתב שתומצא למבטח לא יאוחר מ (, וזאת על ידי מתן הודעהחודשים 60תעלה על 
ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. למבטח לא תהיה כל טענה בקשר עם אי הארכת 

 .לעיל 7.1ההסכם, אם לא יוארך מעבר לתקופת ההתקשרות הקבועה בסעיף 

לסיים את תקופת אוניברסיטה תהיה רשאית ההאמור לעיל, מבלי לגרוע מן  .7.3
ומכל סיבה שהיא, על ידי מתן ול דעתה הבלעדי, שיקבהתאם לבכל עת, ההתקשרות 

 .הודעה בכתב למבטח __ ימים מראש

ההארכה )ככל , לרבות תקופת ם לאחר תום תקופת ההתקשרותמיי 30-עד לא יאוחר מ .7.4
מכל סיבה שהיא, יעביר המבטח  ם תקופת ההתקשרותסיומו/או  ,שתהיה(

שותו של המבטח ו/או מי לאוניברסיטה כל מידע, חומרים וזכויות שבפיקוחו או בר
, וכל ו/או מי מטעמה והשייכים לאוניברסיטה , לרבות ברשות סוכן הביטוח,מטעמו

מידע אחר הנוגע לאוניברסיטה, כולל חומר שלא נעשה בו שימוש, וכן כל סכום ששולם 
לו ושהאוניברסיטה לא קיבלה תמורה עבורו. מובהר בזאת כי כל מידע, חומרים 

ווצרו במסגרת הסכם זה יל צדדים שלישיים כלשהם, אשר יוזכויות הנמצאים אצ
ת טרם העברכאמור צדדים שלישיים . המבטח ידאג לידע שייכים לאוניברסיטה

 אליהם.   המידע/החומרים/הזכויות

עם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה המבטח זכאי לכל תשלום בגין  .7.5
 בקשר עם השירות. הפסקת ההסכם או בגין העסקת צדדים שלישיים

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סיום התקשרות לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא .7.6
, אין משמעה בהכרח ביטול ביטוחי הרכב שנעשו לרבות בתום תקופת ההתקשרות

תוקף עד רות ח הסכם זה וכי פוליסות שהוצאו לפי הסכם זה תמשכנה להיות בומכ
 .ניהםבהמבוטח, לפי המוקדם מעל ידי לן ביטוללסיום התאריך הנקוב בהן או עד 

  התמורה ותנאי התשלום .8

הנלווים הביטוחים בהתאם להסכם זה, ומתן מלוא השירותים כל עריכת עבור  .8.1
, לשביעות למכרז שפורטו בהצעתו של המבטח וספותולרבות כל ההטבות הנ הנדרשים

ם בהתאם לסכומי פרמיהיהא זכאי המבטח ל ,רצונה המלא של האוניברסיטה
כחלק בלתי נפרד  להסכם זה פתהמצור 3ג'נספח  ותפרמיבטבלת ריכוז ה המפורטים

)להלן:  ובהתאם להוראות הבאות הימנו, בהתאם לכמות הרכבים המבוטחים בפועל
  ."(התמורה"

הם המחירים  (הנקובים בחלק א' לטבלת ריכוז הפרמיות) ירי ביטוח החובהמח .8.2
שהנהגים ברכבים ובלבד  אות,ויים בטבלעבור כל הרכבים המנ 2022הסופיים לשנת 

 . "עבר ביטוחי"ללא אלו הם 

יים שהביאו לתביעה בהתאם לחוק פיצו מספר התאונות -בהסכם זה, "עבר ביטוחי" 
. בקביעת מספר התאונות, יכללו כל התאונות 1975-ה"לנפגעי תאונות דרכים, תשל

לי רכב מאותו סוג שאירעו בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, בעת שכ
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היה נהוג בידי אחד מן הנהגים הצפויים לנהוג ברכב )הן אם הרכב היה בבעלות פרטית 
שאירעו בשלוש השנים שקדמו  מספר פסילות הרישיון; והן אם בבעלות אחרת(

לתאריך תחילת הפוליסה, לפי קביעת בית משפט, קצין משטרה או רשות רישוי, למעט 
משפט, פסילה עקב כשרות רפואית לקויה ופסילות המשך ביטול הפסילה על ידי בית 

בשל  לכל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב אשר נבעו מאותו מקרה. מספר הפסילות ימנה
 נהיגת רכב מאותו הסוג )הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות אחרת(.

, רכב לאותובגין שנות ההתקשרות הבאות מחיר ביטוח החובה יהא המחיר שיתקבל  .8.3
, בהתאם למאפייניו, 5באתר משרד האוצר )מחשבון הביטוח( במועד חידוש הביטוח,

בניכוי אחוז הנחה של __% )יש להשלים את אחוז ההנחה שהוצע על ידי המבטח 
(. מובהר, כי אחוז ההנחה המוצע יהא 1טופס הצעת המחיר נספח ב' -במסגרת המכרז 

 אחיד ותקף לכל סוגי הרכבים. 

לעיל יחול גם במקרה של הוספת רכבים ו/או לגבי נהגים בעל  8.3בוע בסעיף המנגנון הק
 עבר ביטוחי.

)ביטוח מקיף קולקטיב וביטוח צד  טבלת ריכוז הפרמיותחלק ב' לבהמחירים הנקובים  .8.4
שלישי לכל סוגי הרכבים( הם סופיים וכוללים את כל הוצאת המבטח בהסכם זה והם 

  .לא יעלו במשך כל תקופת ההתקשרות

במקרה של שינוי בשיעור המע"מ במהלך תקופת ההתקשרות, על אף האמור לעיל, 
 המחירים יעודכנו בהתאם לשיעורו במועד הוצאת החשבונית.

בגין הוספה של רכב מבוטח, מכח הסכם זה, יהיה זכאי המבטח לקבלת פרמיה בגובה  .8.5
תאם לתקופת בה ,לעיל, עבור כל רכב שיתווסףבטבלת ריכוז הפרמיות כאמור הנקוב 

  .תקופת הביטוחעד סוף ראטה -על בסיס פרוהביטוח הנותרת/היחסית 

במהלך תקופת  רכבהלבטל את הכיסוי הביטוחי של  בעל הפוליסה/ביקש מבוטח .8.6
שישקף הפרמיה באופן  החלק היחסי מתוך סכוםרק לם ויש מכל סיבה שהיא, ,הביטוח

לא יהיה זכאי לכל תשלום  מובהר כי המבטח רטה(.-)פרובפועל תקופת הביטוח את 
  נוסף, בגין ביטול הכיסוי הביטוחי.

ימים מקבלת הודעת  30תוך  ויתבצע ישא הצמדה וריבית כחוקיכל החזר פרמיה 
 .הביטול אצל המבטח

 ,את כלל הוצאות המבטח במימוש ההסכם מתומגל תסופי הנהמובהר כי התמורה  .8.7
מרכיב את כן, ו י סוכן הביטוח,עלות שירות ,רכיבי השכר לעובדיו עפ"י דיןלרבות 
 הרווח.

עבור רכבי האוניברסיטה והרכבים על ידי האוניברסיטה תשלום פרמיות הביטוח  .8.8
עבור ביטוח  ( תשלומים רבעוניים עוקבים שווים5)חמישה יעשה בהמשולמים בלבד 

( תשלומים רבעוניים 4, ובארבעה ), החל ממועד תחילת כניסת הביטוח לתוקפוחובהה
ם לאחר מועד כניסת הביטוח מיי 30 -, החל מביטוח המקיףהשווים עבור עוקבים 

 .לתוקפו

לא דרך סוכן ישירות לידי המבטח, ועל ידי האוניברסיטה  התמורה תועברכי  ,מובהר .8.9
 מטעם המבטח. הביטוח ו/או מי 

שא בתשלום הפרמיות עבור רכבי האוניברסיטה והרכבים ייטה תסרהאוניבמובהר כי  .8.10
  ., כהגדרתם לעילדבלב המשולמים

אינה נושאת בתשלום הפרמיות עבור מבוטחי כי האוניברסיטה בזה, ומודגש מובהר  .8.11
אינה ערבה בשום צורה ואופן רכב נוסף, ואלו ישולמו במישרין על ידם. האוניברסיטה 

על ידם של רכב נוסף, לרבות לא בקשר עם ביצוע התשלום  יםהתחייבויות המבוטחל
ביית הפרמיות בגינם מוטלת על המבטח בלבד. המבטח מוותר וכל האחריות לג למבטח

 מראש על כל טענה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.

 כל תשלום נוסףמי מטעמם לא יהיו זכאים ל אוו/הביטוח  סוכןמבטח או ה .8.12
פרט עמו, או בקשר השירות עבור מתן מהאוניברסיטה ו/או מהמבוטח עפ"י הסכם זה 

 .בסעיף זהלתמורה הנקובה 

                                                 
5 https://car.cma.gov.il/ 
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דמי לגבות רשאי המבטח  איה ביטוחי האמור לעיל, במקרה של אירוען מבלי לגרוע מ .8.13
השתתפות עצמית מאת המבוטח, בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. מוסכם 

 בזאת, כי סכום ההשתתפות העצמית לא יישא ריבית או הצמדה כלשהי.

 ותשלומים מאת המבטח בירור תביעות .9

טה יטופלו בידי חברת הביטוח/סוכן הביטוח מול תביעות בקשר לרכבי אוניברסי
 האוניברסיטה.

יטופלו באמצעות סוכן הביטוח ישירות מול  או לרכב נוסף תביעות בקשר לרכב משולם .9.1
 המבוטח.

מחלוקת לידי צוות המורכב התעוררו חילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח, תועבר ה .9.2
)להלן:  הביטוח ונציג המבטח , סוכןמטעם האוניברסיטה(שימונה ) מאחראי ביטוח

(. הצוות ינסה לגשר בין המבוטח לבין המבטח. לצוות לא יהיו סמכויות "הצוות"
כתחליף לבית המשפט. במקרה של חילוקי דעות משמש  לאא והכרעה או חיוב וה

להופיע בפני הצוות המבוטח ונציג המבטח  יהיו חייבים הצוות, לטיפולבעניין שהועבר 
  פעם אחת לפחות.

הצוות, יתכנס הצוות מוקדם ככל האפשר ובתוך את המבטח או המבוטח לכנס ביקש  .9.3
ימי  30-תן את המלצותיו לא יאוחר מיימי עבודה מהגשת הבקשה כאמור. הצוות י 30

 , אלא אם הסכימו המבטח והמבוטח להאריך את תקופהועבודה מיום התכנסות
תקופת העבודה של הצוות,  המבטח מצהיר ומסכים כי כל עוד לא הסתיימה .כאמור

 לא תתחיל להימנות תקופת ההתיישנות.

הערכת שווי הרכב לצורך תשלום תגמולי ביטוח בידי המבטח, תעשה על פי מחירון לוי  .9.4
 יצחק, כפי שהיה בתוקף ביום האירוע הביטוחי.

בדרך של תשלום כספי בלבד, אלא אם הסכים המבוטח  יתבצעפיצוי מאת המבטח  .9.5
 צוי שונה.במפורש לדרך פי

הוגשה תביעת צד שלישי ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על  .9.6
 - להודיע על כך למבוטח באמצעות דוא"ל/טלפון/כל אמצעי אחרהמקרה, על המבטח 

, לפחות בדואר רשוםלו הודעה בדבר האירוע  המבטח ישלח ובנוסף ,אצל המבטח כנהוג
 טח.ידי המבתשלום על טרם מועד הם מיי 30

 100,000האמור לעיל, יממן המבטח הוצאות הגנה משפטית עד לסך של ן מבלי לגרוע מ .9.7
 ש"ח לרכב, ללא השתתפות עצמית מצד המבוטח.

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 ההסדר התחיקתי .10

דין כל תחולת מוסכם בזאת כי הסכם זה ונספחיו, כפופים לתנאי ההסדר התחיקתי ו .10.1
-"איתש, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 1981-חוק חוזה הביטוח, תשמ"אובכלל זה 

, חוק הפיקוח על שירותים 1970-ל", פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש1951
, 1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה, 1981-פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 פי דינים אלו.-עלשהותקנו ולרבות התקנות 

על זכויות המבוטחים ידווח  שינוי בהסדר התחיקתי שיש בו כדי להשפיע באופן כלשהו .10.2
והצדדים יתאימו את הפוליסה לשינוי האמור, ולו למבוטחים על ידי המבטח  מיד

 בלבד, והכל באחריות המבטח.

במקרה של שינוי בהסדר התחיקתי, שיש בו כדי לפגוע בזכויות המבוטחים מוסכם  .10.3
 לעיל, זכויות המבוטחים לא ייפגעו. 10.2בסעיף זאת כי עד לשינוי הפוליסה כקבוע ב

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 
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 שמירת סודיות  .11

המבטח מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע לאוניברסיטה  .11.1
זוגם ו/או גמלאי ו/או בני  ו/או בני משפחתםו/או לעובדיה  דותיהליחיו/או 

 שהגיע לידיעתו במהלך ו/או עקב מתן השירות. האוניברסיטה,

נספח בנוסח על כתב התחייבות לשמירת סודיות  וסוכן הביטוח מטעמו יחתמוהמבטח  .11.2
 אתליידע זה כחלק בלתי נפרד הימנו. כמו כן, המבטח ידאג להסכם המצורף  5ג'

, , להם ידרש לצורך מתן השירותמטעמוו/או גורמים שלישיים קבלני משנה  ,עובדיו
כל יוודא כי  . המבטחבדבר חובתם לשמירה על סודיות עפ"י כתב התחייבות זה

 .יקיימו התחייבות זוהגורמים הנ"ל 

אוניברסיטה ע מן האמור בסעיף זה, המבטח מתחייב לציית לכל הוראות הומבלי לגר .11.3
 סודיות אצל סוכן הביטוח מטעמו.העל קיום הוראות בנוגע לשמירת הסודיות ולהקפיד 

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 מעסיק עובדתחולת יחסי העדר  .12

האוניברסיטה לבין המבטח ו/או עובדיו היחסים בין מוסכם ומוצהר מפורשות כי  .12.1
שיפעל בקשר עם  המבטח מי מטעםלרבות נציג המבטח וסוכן הביטוח מטעמו ו/או 

קבלן עצמאי ואין ולא  -מזמין הם יחסי "( עובדי המבטח)יקראו יחד להלן: "הסכם זה 
וכי כל עובדי המבטח בין האוניברסיטה לבין המבטח ו/או  מעסיק -יהיו יחסי עובד 

זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי המבטח בקשר 
, ואין בה כדי ליצור ההסכםת אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של מתן השירועם 

 עובדי המבטח.מיחסי עובד ומעסיק בין האוניברסיטה לבין מי 

זה מבוססת על בהסכם המבטח מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו  .12.2
 האמור לעיל, והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד

אשר מטרתו או תוצאתו היא  -או אחר  -משפטי  הליךולא לפתוח בכל להסכמה כאמור 
קביעת קיומם של יחסי עובד ומעסיק בינו ו/או מי מעובדיו לבין האוניברסיטה ו/או 

המבטח ו/או מי מטעמו זכאי לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד לפיה קביעה 
 שכיר.

מלהגיש תביעות כלשהן כנגד המבטח יהיו מנועים  מוסכם, כי הן המבטח והן עובדי
על פי טבעם וטיבם כאמור, האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל עילה או עניין אשר 

 ומעסיק.כרוכים ביחסי עבודה שבין עובד 

ישא לבדו במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של יהמבטח מצהיר כי הוא  .12.3
כל תשלום, גמול או זכות, מכל מין  ן עבודתםבגי עובדיו, וישלם לעובדיו ו/או יפריש

ולרבות תשלום או נוהג צו הרחבה  ,דין, הסכם, הסכם קיבוציעפ"י וסוג, המגיעים להם 
מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי 

מלוא ת, חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליו
פיצויי פיטורים, תמורת הודעה פיצויים(, פרשות לקופות גמל )לרבות תגמולים/ה

 ."בויתוספות מכל מין וסוג וכ ,וכן החזר הוצאות נסיעות ,מוקדמת

ולהפריש במועד כל תשלום  מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב המבטח לשלם .12.4
טח, לרבות כל תשלומי העסקת עובדי המבעם והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר 

המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין, הסכם קיבוצי או צו 
הרחבה בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי המבטח כפי שיהיו בתוקף מעת 

 לעת. 

זה, והמבטח בהסכם מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה שעליה הסכימו האוניברסיטה  .12.5
" יאינם בגדר "עובדעובדי המבטח ה שהמבטח ו/או בעובד בהתחשבנקבעה 

התקשרותה עם לאוניברסיטה עלויות נוספות בגין תהיינה שלא כי והאוניברסיטה, 
הסכם זה, היא עפ"י , כך שהתמורה המוסכמת ההתקשרות עמוו/או סיום המבטח 

העלות הסופית, המלאה הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין ההתקשרות עם 
 טח.המב

נוכח האמור לעיל והסכמת הצדדים שלא לראות במבטח ו/או בעובדי המבטח כעובדי  .12.6
המבטח מתחייב לשפות האוניברסיטה ובהתחשב בתמורה המוסכמת למתן השירות, 

, הפסד או הוצאה ,בגין כל נזקמיד עם דרישתה הראשונה ולפצות את האוניברסיטה 
ו/או שהאוניברסיטה לאוניברסיטה  ( שיגרמוושכ"ט עו"ד )לרבות הוצאות משפט חבות
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כי  הטענההמתבססת על בניגוד למוסכם לעיל,  ,עקב תביעה ו/או דרישהתחויב בהם 
 מעסיק. -מי מעובדי המבטח שררו יחסי עובד המבטח ו/או בין האוניברסיטה לבין 

האוניברסיטה תודיע למבטח על כל תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל ותינתן לו הזכות 
 על חשבונו. להתגונן

תתקבל דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים במקרה ש, לעיל מבלי לגרוע מן האמור .12.7
כי המבטח  ,שלא שולמו ו/או הועברו במועד ו/או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך שהיא

לא ממלא התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד 
רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי למבטח,  ההאוניברסיטלדין, תהיה 

לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא 
 התחייבויות המבטח כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו.

 .זהסעיף זה, על תת סעיפיו, מהווה הפרה יסודית של הסכם הוראות הפרת 

 אחריות .13

 לצד שלישי אחר או/ו מבטחו/או ל שיגרמו לאוניברסיטה יםקנזלהמבטח יהא אחראי  .13.1
בקשר עם מתן השירות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לפי הסכם זה, ובהתאם לחובותיו 

 .על פי דין. אחריות זו תחול גם על כל מעשה או מחדל של המבטח ו/או מי מטעמו

שתה בגין כל מיד עם דריהאוניברסיטה המבטח מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .13.2
תשלום, הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות(, חבות, נזק או אובדן אשר ייגרמו לה ו/או 
יידרשו ממנה ו/או ייתבעו ממנה בקשר עם הנזקים להם אחראי המבטח עפ"י דין או 

לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר העומדים ו/או לגרוע או מבלי עפ"י ההסכם, והכל 
 ו עקב כך.שיעמדו לאוניברסיטה בגין א

תודיע למבטח על כל תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל ותינתן לו הזכות האוניברסיטה 
 .להתגונן על חשבונו

 סבההאיסור  .14

או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, ו/להסב  ו/או המבטח אינו רשאי להמחות .14.1
המטבח מראש ובכתב. כמו כן,  האוניברסיטהקיבל את אישורה של , אלא אם לאחר/ים

ו מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן בשעבוד יתיוזכוחובותיו ו/או א רשאי לשעבד את ל
 מדרגה כלשהי.

על ידי אחר תאשר למבטח לספק את השירות, כולו או חלקו, האוניברסיטה אם  .14.2
לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבטח מאחריותו המלאה לקיום מלוא , מטעמו

יו ימשיכו לחול עלתיו של המבטח כאמור וכל התחייבויו הסכם זהעפ"י תיו יובוייחהת
לוודא ולגרום לכך כי אותו אדם מטעמו והמבטח מתחייב /גם על אותו גוף בנוסףויחולו 

 ההסכם. עפ"י אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו /גוף

ג' שהוא, יהיה אחראי כלפי האוניברסיטה וכלפי כל צד והוא בלבד,  ,כי המבטח ,מובהר .14.3
סד, ישיר או עקיף, שיגרם לאוניברסיטה ו/או למבטח ו/או לכל צד בגין כל נזק ו/או הפ

 ג' שהוא בקשר עם ביצוע השירות או כל חלק ממנו.

 הפרת ההסכם .15

את התחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא תיקן , לדעת האוניברסיטההמבטח הפר  .15.1
ימים מדרישת האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, תהא רשאית  (7שבעה )תוך  ההפרה

 ברסיטה לעשות הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן:האוני

לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את  .15.1.1
 בהוצאות התיקון. המבטח

 בגין הנזק.המבטח את  לתבוע .15.1.2

 את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות, כולה או חלקה. לבטל .15.1.3

קשרות עמו הפרה יסודית תהא רשאית האוניברסיטה להפסיק את ההתהפר המבטח  .15.2
על פי ולאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות האוניברסיטה על פי דין 

 .הסכם זה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי  .15.3
 המקרים הבאים:ן מ חדאל בקרות כ
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הוגשה נגד המבטח בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק  .15.3.1
זמני ו/או בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי 

ימים מיום פתיחת  60לחוק החברות, וההליך לא בוטל בתוך  350סעיף 
 הליך.ה

וטל עיקול על נכסי המבטח, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ה .15.3.2
 ימים מיום הטלתו. 60ההסכם והעיקול לא בוטל בתוך 

הוא מחויב שיונות בהם יאחוז באישורים, היתרים או ברהמבטח חדל מל .15.3.3
 הסכם זה.להחזיק עפ"י דין לצורך מתן השירות מושא 

התברר לאוניברסיטה כי נבצר מהמבטח, מכל סיבה שהיא, מלספק את  .15.3.4
 ימים. 10השירות למשך תקופה רצופה העולה על 

או סעד להם זכאית אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/ .15.4
 דין.עפ"י ההסכם ו "יפעהאוניברסיטה 

הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם, ימשיך המבטח לבצעו עד ליום שנקבע לסיום  .15.5
 בהודעה, אלא אם האוניברסיטה החליטה אחרת.

בוטל ההסכם או הפסיק המבטח את ביצועו, תהא רשאית האוניברסיטה להתקשר עם  .15.6
 מבטח אחר.

 סמכות שיפוט .16

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים להסכם  
  .עיר חיפה בלבדבהמוסמך המשפט  יתלבזה תהא 

 הודעות .17

הסכם זה מהווה ומבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים בגין כל העניינים  .17.1
יחסי הצדדים הנדונים בו, והוא מבטל כל הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על 

 .לגבי כל אותם העניינים האמורים

יתור, ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם ושום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כו .17.2
 .כן ייעשה בכתב

אחד הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  הסכמת .17.3
 ד. תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתי

לא השתמש או השתהה מלהשתמש, צד כלשהו בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  .17.4
 הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף אלא אם יעשו בכתב ויחתמו  כל .17.5
 .ידי כל הצדדים להסכם עלכדין 

או התראה בקשר להסכם זה אשר ישלחו על ידי צד אחד להסכם זה למשנהו  כל הודעה .17.6
ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דואר רשום על פי פרטי הצדדים כמפורט 

 בכותרת להסכם זה )או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב(.

ה לתעודתה הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובות האמורות, תחשב כאילו נמסר .17.7
שעות מעת שיגורה בדואר, עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם שליחתה בדואר  72כעבור 

אלקטרוני, ובלבד שבידי הצד השולח לא נתקבלה התראה בדבר אי תקינות משלוח 
 .ההודעה בדוא"ל

 
  :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
   

 מבטחה  האוניברסיטה
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 1ג' נספח
 

 פוליסות הביטוח
 הפוליסות שהמבטח צירף להצעתו הזוכה()יצורפו 
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 2נספח ג'  
 כיסוי ביטוחי ושירותים נלווים

ביטוח חובה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאי המבטח יספק  .1
 .2010-חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי(, תש"ע

ם לתקנות הפיקוח על ( בהתא"ביטוח מקיף"ביטוח רכוש ונזקי רכוש של צד ג' ) המבטח יספק .2
 .1986-עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, תשמ"ו

פי דין, -שירותים נלווים כנדרש עלוכיסוי ביטוחי יספק  המבטחהאמור לעיל, ן מבלי לגרוע מ .3
 הכל בכפוף לדרישות ולשינויים המפורטים להלן:

 הכיסוי הביטוחי יחול בכל שטחי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. .3.1

 הכיסוי הביטוחי לא יכלול החרגת נזק אשר נגרם עקב תנודה או משקל כלי הרכב. .3.2

 הכיסוי הביטוחי לא יכלול החרגת נזק אשר נגרם עקב נסיעה מחוץ לדרכים רגילות. .3.3

במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד של המבוטח ו/או רכוש אחר של  .3.4
שלישי, לעניין זכויות בעליו יראו את הרכב האחר ו/או הרכוש האחר כצד  המבוטח,

 מול הפוגע.

 יהיה לכל נהג ללא הגבלת גיל ו/או ותק. כיסוי הביטוח המקיף .3.5

 כיסוי ביטוח החובה יהיה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר. .3.6

 לא תגבה פרמיה נוספת במקרה שארע נזק, בגין החזרת היקף הכיסוי לקדמותו. .3.7

 למקרה. ש"ח 800,000גבול האחריות בגין נזקי גוף יעמוד על  .3.8

ש"ח למקרה לכלי רכב. הכיסוי  2,000,000גבול האחריות כלפי צד שלישי יעמוד על  .3.9
 זה יחול גם על נזקי גוף אשר אין חובה לבטחם. סעיףעל פי 

בכלי רכב שבהם מערכת שמע, הכיסוי לרדיו טייפ/דיסק על בסיס החלפה עד לסך של  .3.10
 ש"ח. 150ש"ח, כאשר ההשתתפות העצמית תעמוד על  1,500

לעיל, הכיסוי הביטוחי יחול גם על אביזרי רכב  3.10עיף האמור בסן מבלי לגרוע מ .3.11
שאינם נכללים במחירון הרכב אולם לא ניתן לרכוש את הרכב בלעדיהם, לרבות 

ש"ח לכל כלי רכב.  5,000מערכות מולטימדיה כולל אודיו ווידאו, עד לסך של 
 ש"ח למקרה. 650ל השתתפות עצמית לעניין זה לא תעלה על סך ש

 טון: 3.5שירותי דרך וגרירה עבור רכב פרטי ומסחרי עד משקל של  .3.12

שירותי דרך וגרירה בחברה ידועה ומוכרת בעלת פריסה ארצית, שתהיה  .3.12.1
 מקובלת על האוניברסיטה.

 שירותי דרך וגרירה יסופקו תוך שעתיים מרגע ההודעה לחברת הגרירה. .3.12.2

מכל רחבי הארץ, לרבות כל דרך המבטח יישא בהוצאות החילוץ והגרירה  .3.12.3
 או אתר אל המקום בו נוהג המבוטח לתקן את כלי הרכב.

במקרה תאונה וגרירת הרכב תינתן הסעה לנוסעי הרכב. במקרה של גרירה,  .3.12.4
שלא עקב תאונה, יהיה המבוטח זכאי להחזר תשלום נסיעה במונית בכפוף 

 להצגת קבלה למבטח.

ור, ייגרר הרכב לחניון חברת בשעות בהן המוסך סגתתבצע הגרירה אם  .3.12.5
הגרירה ומשם יועבר, למוסך לבחירת המבוטח, עם פתיחתו בסמוך לאחר 

 מכן, וזאת ללא כל עלות נוספת.

שא בתשלום תיקון רכבו במקרה של פגיעה בידי צד ג' עד לקבלת יהמבוטח לא י .3.13
 תשלום מחברת הביטוח של הפוגע ו/או החברה המבטחת.

 ירה נוספת ממוסך למוסך. שא בתשלום גריהמבוטח לא י .3.14



 

 
 ______________ חתימת המציע:  

40 

על בסיס החלפה, כולל גומיות ומנגנון,  –הכיסוי הביטוחי יכלול שבר שמשות לרכב  .3.15
חודשים ממועד רישויו תינתן שמשה מקורית. למען הסר  24כאשר לרכב שטרם חלפו 

 ספק מובהר כי כיסוי זה יחול על רכבים פרטיים ומסחריים כאחד.

קון או החלפה של הפנסים או מראות הצד כתוצאה הכיסוי הביטוחי יכלול שירות תי .3.16
ה זאת מבלי שייחשבו כתביעה בפוליסה, ללא גבולות אחריות בתוספת פרמימשבר ו

 .ש"ח 250והשתתפות עצמית של ש"ח  70של 

הכיסוי הביטוחי יורחב לכלול גם נזק הנובע מרעידת אדמה, פרעות, שביתות  .3.17
 ומהומות.

ש"ח.  1,000סכום של לים אישיים ברכב עד הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חפצ .3.18
 ש"ח. 70השתתפות עצמית לעניין זה תעמוד על 

הפרמיה בגין אביזרים נלווים לנכים המותקנים בגוף הרכב )כגון מעלון(, לא תעלה על  .3.19
 מערך האביזר. 1.5%

, יבוטחו ללא תוספת ש"ח 8,000אביזרים ותוספות בכל רכב ואביזרים לנכים עד  .3.20
 שיפורטו בהצעת הביטוח, ובתנאי שיש בידי המבוטח מסמכים על כך. פרמיה, בתנאי

 הכיסוי הביטוחי יחול גם על ארגז ותוספות הנמצאים על גבי רכבים מסחריים. .3.21

 העמדת רכב חלופי לטובת המבוטח: .3.22

העמדת רכב חלופי לרשות מבוטח לא תהיה כרוכה בכל תשלום ו/או  .3.22.1
 בהגבלת ק"מ.

( יועמד רכב חלופי total lossמוחלט לרכב )במקרה של גניבה, אבדן או נזק  .3.22.2
 מרגע האירוע ועד תשלום התביעה במלואה. 

 במקרה של תאונה יועמד הרכב החלופי מרגע האירוע ועד גמר תיקון הרכב. .3.22.3

 לכל היותר, שנים 3בן  ,הרכב החלופי שיסופק יהיה רכב תקין במצב טוב .3.22.4
סמ"ק ובעל מערכת  1,000-בעל נפח מנוע שלא יקטן מ ,לפחות Bבדרגת רכב 

 מיזוג אויר. לבקשת המבוטח, יעמיד המבטח רכב אוטומטי.

ובעל ותק נהיגה של שנה  21נהיגה ברכב חלופי תתאפשר לכל נהג מעל גיל  .3.22.5
 אחת לפחות.

נדרשה החלפה אם רכב חלופי לא יוחלף באמצע התקופה. על אף האמור,  .3.22.6
תהווה מטרד יעשו מירב המאמצים לביצוע ההחלפה בצורה שלא יבכל זאת, 
 למבוטח.

השתתפות עצמית במקרה של תאונה ברכב חלופי תהיה בשיעור ההשתתפות  .3.22.7
העצמית במוסכי הסדר, למעט במקרה של נזק גחון אז שיעור ההשתתפות 

 ש"ח. 1,500היה בסך של יהעצמית 

בעת קבלת רכב חלופי לרכבי האוניברסיטה מהשכרה, המבוטח יהיה פטור  .3.22.8
 ל אמצעי תשלום אחר, לחברת ההשכרה.ממסירת כרטיס אשראי או כ

 :כללי –השתתפות עצמית  .3.23

 השתתפות עצמית במקרה של תאונה: .3.23.1

  ש"ח;  950במוסכים שבהסדר 
  ש"ח. 1,350במוסכים שלא בהסדר 

 . ש"ח 950השתתפות עצמית בנזקי צד שלישי בלבד תעמוד על סך של  .3.23.2

ו/או  (24על אף האמור לעיל, השתתפות עצמית של נהג צעיר )פחות מגיל  .3.23.3
מהשיעורים  50%-נהג חדש )בעל רישיון נהיגה פחות משנה( תהיה גבוהה ב

 לעיל. 3.23הנקובים בסעיף 
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)מעבר  1.5%בגין הכיסוי התקני לירידת ערך תיגבה השתתפות עצמית של  .3.23.4
 להשתתפות העצמית הבסיסית בה חויב המבוטח במקרה הנזק(.

ל שירותים פיננסיים תקנות הפיקוח ע)ב( לתוספת הראשונה ל8במקום סעיף  .3.23.5
יבוא הנוסח , 2010-רכב מנועי(, תש"ע)ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה 

  :הבא

, תהיה אחריות )א(")ב( במקרה של נזק לחלק של הרכב המנוי בסעיף קטן 
 המבטח כמפורט להלן:

 24ברכב שטרם עברו  –ק ובחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניז (1)
לק כאמור בחלק מקורי חדש. למען הסר יוחלף הח ,חודשים מרישויו

 24-ספק המבטח גם יישא בהוצאות ההתקנה. ברכב שגילו למעלה מ
חודשים, יוחלף החלק כאמור בחלק המתאים לו באיכותו בתכונותיו 

 ובתיאורו בצרוף הוצאות התקנה;

יחושב הסכום  -חר המבטח לשלם את ערך הנזק או האבדן במזומן ב (2)
ו של כשנים ישולם הנזק לפי ער 12ילו עד לתשלום כך שעבור רכב שג

ק ללא ניכוי בלאי, ואילו לגבי רכב שגילו וחלק דומה לזה שאבד או ניז
ק ושנים ישולם הנזק לפי ערכו הממשי של החלק שאבד או ניז 12מעל 

 בניכוי בלאי(; לתשלומים האמורים יתווספו הוצאות התקנה." -ו )דהיינ

אות הגנה משפטית בקשר עם אירוע מבוטח, עד הכיסוי הביטוחי יכלול כיסוי הוצ .3.24
 ש"ח לרכב. 100,000לסכום של 

 :Total lossגניבה/אבדן/  .3.25

מערך הרכב בעת קרות הנזק, המבוטח יהיה  45%עלה הנזק על שיעור של  .3.25.1
רשאי לדרוש הכרזתו כ"אובדן כללי להלכה" )במקרה שכזה יעבור שריד 

 הרכב לבעלותו של המבטח(.

להלכה,  יוכרז הרכב כאובדן גמור 50%רם לרכב מעל שיעור הנזק שנג היה .3.25.2
 (.למעשה 60%)מעל 

מאותו סוג  ות גניבה, יהיה השיפוי בגובה רכבבמקרה של אבדן כללי, לרב .3.25.3
ודגם בהתאם למחירון "לוי יצחק", כולל התחשבות בגין מצב הרכב, 

 הבעלות או השימוש.

רכב שגילו עד ערך כינון מלא )חדש תמורת ישן( במקרה של אבדן מוחלט ל .3.25.4
 תוספת מערך הרכב ביום התאונה.  10%חודשים ועד  24

 :ביטוח צד ג' בלבד .3.26

 ש"ח. 2,000,000גבול אחריות  .3.26.1

 ש"ח. 950גובה ההשתתפות העצמית  .3.26.2

( ו/או 24על אף האמור לעיל, השתתפות עצמית של נהג צעיר )פחות מגיל 
שיעורים מה 50%-נהג חדש )בעל רישיון נהיגה פחות משנה( תהיה גבוהה ב

 .הנקובים לעיל

כשהנזק גבוה משיעור ההשתתפות )סעיף ביטול השתתפות עצמית  .3.26.3
 .העצמית(

 .גרירה ושירותי דרך ללא תלות בשנת הייצור .3.26.4

 .ביטוח שבר שמשות על בסיס החלפה ללא תלות בשנת הייצור כולל גומיות .3.26.5

 ש"ח. 100,000הגנה משפטית  .3.26.6

 .נהגהללא הגבלת גיל  .3.26.7

לרכוש באופן עצמאי שירות תיקון או החלפה של למבוטחים תינתן אפשרות  .3.26.8
, בתוספת פרמיה של , מבלי שייחשבו כתביעה בפוליסההפנסים ומראות צד

 .ש"ח 250ובהשתתפות עצמית של ש"ח  70
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 3ג'נספח 
 פרמיותטבלת ריכוז 

 (חלק א' + חלק ב' - הזוכההמבטח )תצורף הצעת המחיר של 
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 4ג'נספח 
       

  סוכן הביטוחהתחייבות 
 

"( סוכן הביטוח)להלן: "ביטוח  ת/______________ סוכן________________, הח"מ אני
 33/2021זכה במכרז מס' ( אשר "המבטח"__________ )להלן: מטעם ______________

"(, מאשר המכרזבדיה )להלן: "או בבעלות עולביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה 
 כדלקמן:"( האוניברסיטה)להלן: "באופן בלתי חוזר כלפי אוניברסיטת חיפה  הומתחייב בז

במסגרת המכרז לבין המבטח האוניברסיטה שנחתם בין כי קראתי את ההסכם  ה/אני מצהיר .1
 ם אותי.והבנתי את תוכנו, לרבות התחייבויות המבטח על פיו, המחייבות ג ("ההסכם")להלן: 

 .לכתב הוראות המכרז 5.5סעיף בהמפורטות בדרישות  ת/כי הנני עומד ה/אני מצהיר .2

יחסי עובד בין האוניברסיטה לביני ו/או מי מטעמי כי אין ולא יהיו  ה/ומצהיר ת/אני מתחייב .3
מעסיק, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך אותי ו/או מי  -

שר למתן שירותי הביטוח הניתנים במסגרת המכרז אינה אלא אמצעי להבטיח מעובדיי בק
בין האוניברסיטה  סיקביצוע נאות של מתן שירותים אלו, ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומע

 .ו/או כל אחר מטעמי או מי מעובדייו/לביני 

מאת  לכל תשלום ת/מטעם המבטח וכי לא אהיה זכאי ת/כי אני פועל הבז ת/אני מאשר .4
תתקבל בהתאם ו על ידי השירותים שיסופקהאוניברסיטה ו/או המבוטחים וכל תמורה עבור 

 ביני לבין המבטח.להסכמות 

התנאים הרלוונטיים למתן השירות עפ"י בכל לעמוד  ת/בנוסף לאמור לעיל, אני מתחייב .5
-ו 11 ,9.4-9.1, 7.6-7.4, 4.4, 3.15-3.9 , ובכלל זה בחובות ובחיובים המנויים בסעיפיםההסכם

12 . 

 כלפי האוניברסיטה כדלקמן: ב/תמתחייבהתאם הריני 

לספק לשביעות רצון האוניברסיטה וכלל המבוטחים את כלל השירותים הנדרשים    .5.1
והמצופים מסוכן ביטוח כעניין שבשגרה, לרבות עריכת ביטוחים וביטולם, טיפול 

מפורטים בהסכם והנדרשים בתביעות בכלל זאת של צד ג' וכיו"ב, לצד כל השירותים ה
 מאת סוכן הביטוח, לרבות:

ובימי ו' בשעות  16:00 - 8:30ה' בשעות -זמינות למתן שירות למבוטחים בימי א' .5.1.1
 , למעט בערבי חג וחג.13:00 - 8:30

נוכחות בקמפוס האוניברסיטה לפחות יומיים בשבוע, כל פעם למשך שעתיים,  .5.1.2
ה של עובדי האוניברסיטה, לצורך בימים ובזמנים קבועים במסגרת שעות העבוד

 מתן שירות למבוטחים.

זמינות טלפונית גם לאחר שעות העבודה המקובלות, לצורך טיפול באירועים  .5.1.3
 ביטוחיים דחופים.

לעיל ואף לא אפתח בכל  3כנגד האוניברסיטה כל טענה בניגוד לאמור בסעיף   לא אטען   .5.2
קביעת קיומם של יחסי עובד  אשר מטרתו או תוצאתו היא -או אחר  -הליך משפטי 

לפיה לבין האוניברסיטה ו/או קביעה ו/או מי מטעמי  ומעסיק ביני ו/או בין מי מעובדיי
 לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר. םאני ו/או מי מטעמי זכאי

אעסיק עובדים מטעמי אשא לבדי במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם אם    .5.3
כל תשלום, גמול או זכות, מכל מין  ן עבודתםאשלם לעובדיי ו/או אפריש בגישל עובדיי, ו

, כפי שיהיו או נוהג צו הרחבה, כל דין, הסכם, הסכם קיבוציעפ"י וסוג, המגיעים להם 
בתוקף מעת לעת, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה, דמי נסיעה, גמול שעות נוספות 

בראה, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי ה
 .וכיו"בזכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת 

ולהפריש במועד כל תשלום והפרשה  לשלם ת/מבלי לגרוע מן האמור לעיל אני מתחייב   .5.4
העסקת עובדיי, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי עם החלים עליי על פי דין בקשר 

לומי החובה המגיעים עפ"י דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה בגין תשלום שכר ויתר תש
 העבודה והזכויות לעובדיי כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 
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בכל הנוגע להפרשות עפ"י דין )אם תידרש כזו( שתידרש  האציג לאוניברסיטה כל אסמכת   .5.5
 ו/או תשלומים שביצעתי בגין עובדיי. 

ח עמי למתן טבהמ סכמת האוניברסיטה להתקשרותו שלהמוסכם ומודגש בזאת, כי    .5.6
 ינובהתחשב בעובדה שהמבטח ו/או אני ו/או מי מטעמניתנה  ,השירות במסגרת ההסכם

התקשרות המבטח בגדר "עובד" ושלא יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין איננו 
 . התקשרותו עמיו/או סיום במסגרת ההסכם עמי 

בגין כל  ,מיד עם דרישתה הראשונה, את האוניברסיטהת ולפצות הנני מתחייב/ת לשפו   .5.7
( שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ושכ"ט עו"ד נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפט

ו/או דרישה המתבססת על הטענה כי בין האוניברסיטה לביני ו/או מי מעובדיי שררו 
 ., בניגוד למוסכם לעילמעסיק -יחסי עובד 

לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע  ת/האמור לעיל אני מתחייבן מבלי לגרוע מ .6
הנוגע לאוניברסיטה ו/או ליחידותיה ו/או לעובדיה ו/או בני משפחתם ו/או גמלאי 

את ליידע  ת/במהלך ו/או עקב מתן השירות. כמו כן, הנני מתחייבלידי האוניברסיטה, שהגיע 
 ימו את התחייבותם כאמור.עובדי על התחייבות כאמור ולוודא כי יקי

מובהר בזאת שהתחייבותי זו הינה עצמאית, נפרדת ובלתי תלויה בהתחייבות  ,למען הסר ספק .7
 המבטח כלפי האוניברסיטה.

הוצאה ו/או באופן מוחלט ובלתי מותנה לשפות את האוניברסיטה בגין כל  ת/אני מתחייב .8
התחייבות  תבגין הפר ישירים או עקיפים שיגרמו לאוניברסיטה יםנזקהפסד ו/או 

 זה.התחייבות מהתחייבויותיי בכתב 
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 5נספח ג'
  התחייבות לשמירת סודיותכתב 

 

מורשה חתימה , נושא/ת ת.ז. מס' _______________, __________________אני הח"מ 
כלפי אוניברסיטת חיפה  תמצהיר/ה ומתחייב/"( המבטחמטעם ________________ )להלן: "

 כדלקמן: , בשמי ובשם המבטח,"(האוניברסיטה)להלן: "

הנני מתחייב/ת כי אשמור על סודיות מוחלטת ולא אגלה ו/או אעביר, במישרין או בעקיפין,  .1
לכל אדם ו/או לכל גוף כלשהו, כל מידע ו/או נתון שהגיעו לידיעתי, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ו/או כל שירות אליו ו/או בקשר  ובהסכם זה( ו/או במסגרת ו)כהגדרתאספקת השירות עקב 
רחים בה אחר, הנוגע לאוניברסיטה ו/או לעובדיה ו/או לסטודנטים הלומדים בה ו/או למתא

ו/או לעובדיהם ו/או לכל צד ג' הנמצא בקשרים עם  מהו/או לקבלנים המתקשרים ע
כל מידע, ידע, תכנית, נתונים אישיים,  האוניברסיטה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

המידע "להלן: מספרי טלפון, נתונים טכניים, סודות מקצועיים, סודות מסחריים וכיו"ב )
 ."(הסודי

( מידע שחובה לגלותו על פי דין ובלבד 2( מידע שהוא נחלת הכלל; )1המידע הסודי לא יכלול: )
חשיפת המידע הסודי טרם חשיפתו; יודיע לאוניברסיטה באופן מידי על הבקשה ל שהמבטח

 עובר למתן השירותים.המבטח ( מידע שהיה בידי 3)

למעט בקשר ולצורך  -הנני מתחייב/ת לא לעשות כל שימוש בכל אופן וצורה במידע הסודי  .2
ולא להרשות ולא לאשר לצד שלישי כלשהו  -מתן השירותים בהסכם ובמסגרת זו בלבד 

 ו/או בכל זכות הנובעת ממנו באופן ובצורה כלשהם שימוש במידע הנ"ל ובכל חלק ממנו

הנני מתחייב/ת כי לא אמסור ולא אעביר, במישרין או בעקיפין לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל  .3
חומר ו/או מוצר ו/או חלק ממוצר ו/או מסמך ו/או זיכרון נייד ו/או מדיה אחרת לאגירת מידע 

 ב המכיל את המידע הסודי, כולו או מקצתו.ו/או חפץ מצולם ו/או מודפס ו/או משוכפל וכיו"

לא אפרסם ולא אביא לידיעת אחרים, בין בעצמי ובין באמצעות אדם אחר ו/או בעילום שם,  .4
את תכנם של כל מסמך )לרבות מסמך רשמי(, קובץ מחשב ו/או של מידע סודי שהגיע אלי 

ייצור, מכירה, עקב מתן השירותים לאוניברסיטה, לא אעשה כל שימוש, לרבות שיכפול, 
 העברה, חיקוי והפצה, במידע הסודי כולו או מקצתו.

הנני מתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת למנוע חשיפת המידע הסודי או כל  .5
 חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי התחייבות זו.

התחייבות זו, בכל זמן הנני מתחייב/ת לשמור על המידע הסודי ולקיים את כל חובותיי מכוח  .6
הן במשך כל תקופת התקשרות עם האוניברסיטה, והן בכל עת לאחריה,  -וללא הגבלה בזמן 

 וגם אם התקשרות כזו לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא. 

ידוע לי, כי התחייבות זו מחייבת הן אותי והן כל גורם אחר הפועל מטעמי, בשינויים 
 המחויבים.

לאוניברסיטה, מכל סיבה שהיא, אחזיר  שרות ומתן השירותיום תקופת ההתקמיד עם ס .7
לאוניברסיטה כל דבר אשר הגיע לידי כמפורט לעיל, ולא אשאיר בידי כל דבר ו/או העתק ו/או 
צילום ו/או מסמך ו/או חומר הקשור לאוניברסיטה במישרין ובעקיפין ו/או המכיל מידע 

 סודי, כולו או מקצתו.

לחוק  118ות כתב התחייבות זה עלול להוות עבירה לפי סעיף ידוע לי כי אי מילוי הורא .8
, על כל המשתמע 1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5, ו/או סעיף 1977-העונשין התשל"ד

 מכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובזכויות האוניברסיטה לכל סעד או תרופה העומדים לרשותה  .9
ת איזו מהתחייבויותיי דלעיל, בין אם במתכוון פי דין, אני מאשר/ת, כי בכל מקרה של הפר-על

ובין אם לאו, אהיה מחויב/ת לפצות את האוניברסיטה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו 
 או שיגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור.
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למען הסר ספק, מובהר, כי התחייבות זו, באה בנוסף להוראות כל דין או ההסכם שיחולו עלי  .10
 לאוניברסיטה.מכוח מתן השירותים 

חתימתי על התחייבות זו מהווה תנאי מוקדם להתקשרותי עם האוניברסיטה בהסכם למתן  .11
 השירותים.

 קראתי את המסמך דלעיל, הבנתי את תוכנו ואני חותם/ת עליו מרצוני החופשי. .12
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