
 

    

1 

 03/03/2021תאריך: 

הזמנת סיורים ע"י סוכני תיירות רשומים ברשות הטבע והגנים 

 במימון משרד התיירות מסובסדיםבפרויקט סיורים 

    

 לסיורים מסובסדים הזמנה להציע הצעות
 

( היא תאגיד שהוקם מכח חוק או "רט"ג" הלאומיים )להלן "הרשות"הרשות לשמירת הטבע והגנים 
)להלן: "חוק גנים  1998-גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

 ושמורות"(. 

במסגרת תפקידיה על פי חוק גנים ושמורות, מופקדת הרשות על שמירת הטבע, הנוף, המורשת 
הטבע המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית לחשיבותם והגנה על חיות הבר וערכי 

 של ערכים אלה. 
 

כחלק מפרויקט הסיורים אשר תוקצב ע"י משרד התיירות ומתופעל ע"י רשות הטבע והגנים 
ובמטרה לסייע ולהניע את תיירות הפנים הקבוצתית באמצע השבוע,  אנו מציעים לסוכני תיירות 

 של אוטובוס ומורה דרך לסיורים שיעמדו בתנאים המופרטים במסמך זה.רשומים ברט"ג סבסוד 

 
 

בפרויקט סיורים מודרכים במימון משרד  להשתתף יםהמעוניינ לסוכני תיירותבזאת פונה הרשות 
 , הכל כמפורט במסמכי הפנייה. התיירות
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 תנאים והוראות למשתתפים
 נשוא הפנייה .1

בשיתוף עם משרד התיירות "( רט"גהלאומיים )להלן "הרשות לשמירת הטבע והגנים  .א
המיועדים לקהל הרחב ללא עלות  - ובמימונו, השיקו פרויקט לביצוע סיורים מודרכים

 רט"גבאתרי כן שונות ברחבי הארץ ו , במועצות אזוריות ובמועצות מקומיותבערים -
 . )להלן: "הפרויקט"(

 רשומיםמסוכני תיירות רשומים )סוכנים אשר לקבלת הצעות פונה בזאת  רט"ג .ב
בפרויקט בתנאים להשתתף ם ינהמעוניי  כסוכנים במערכת החשבונות של רט"ג(

 המפורטים להלן;

 והצעת גישי במסגרת הפרויקט, לקיים סיורים מודרכים ןהמעונייסוכן תיירות  (1
  במסמכים המצורפים בלבד לפנייה זו

בהתאם לנוסח אישור על  עם הצעתם,על הסוכנים לערוך ביטוח מתאים ולהגישו  (2
לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים . ביטוחים, המצורף למסמכי פנייה זוקיום 

לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה 
הרשות. מובהר, כי לרשות שיקול ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור 

דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה 
 .המציע מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי הפניה

לכלול בתוכנית ביקור בעסק תיירותי אחד או יותר לפחות לפי  מחויבכל סיור  (3
  הפירוט הבא:

 המאושרים לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות מקומיים תיירות  עסקי 3.1

 גנים לאומיים/שמורות טבע בתשלום 3.2

 הסעדה מקומית  3.3

תנאי לאישור התוכנית הוא שהתשלום המינימלי לאדם עבור הביקור  3.4
 לאדם₪  80-בעסק/ים לא יפחת מ

איזה עסק מקומי קבע יובכלל זה  והמוצע על ידתכנית הסיור  הסוכן יגיש את (4
 הסיור.ישולב במסגרת 

מובהר כי רט"ג תהיה רשאית לדרוש ביצוע שינויים או התאמות בתכנית הסיור 
המוצעת וכן תהיה רשאית שלא לאשר תכנית סיור מסוימת, על פי שיקול דעתה 

או במקרים בהם תחום עיסוקו של העסק הכלול  הבלעדי, בין היתר משיקולי ביצוע
ניגוד  ם שלמטעמיל רט"ג או בסיור המוצע אינו מתיישב עם ערכיה ומטרותיה ש

היה רשאי י הסוכןעם העסק הכלול בסיור המוצע. במקרה זה, של רט"ג עניינים 
 להציע סיור/סיורים אחרים לאישור רט"ג. 
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אחראי וכן מקומי העסק המול והתיאום אחראי לביצוע ההתקשרות  הסוכן (5
 .שייבחר לעסק התשלוםמלוא להעברת 

 דרך המורלטובת קיום הסיורים שיעמדו בתנאים אחראית להעמיד  רט"ג (6
 250שעות מהיציאה ועד החזרה, מוגבל ל  12ואוטובוס ליום מלא ועד מוסמך 

 .ק"מ ליום

 בכל התנאים הבאים: לעמודהסיורים ל ע .ג

' ד, העומד בתנאים המפורטים בס"ק אחדכל סיור יכלול אטרקציה/עסק מקומי  (1
 להלן.

כל סוכן ישלח הצעות למגוון אזורי הסיורים חייבים להיות בפריסה ארצית רחבה.  (2
 תיירות בארץ בפריסה ארצית מקסימלית. 

, על פי החלטות ת מקומיות המוגדרות "אדומות" הסיורים לא יתקיימו ברשויו (3
 הממשלה, כפי עדכונם מעת לעת. 

ומורי דרך( בהתאם אוטובוסים  10סיורים ) 10לכל סוכן יאושרו בשלב זה עד  (4
  .ובהתאם למספר ההגשות הכולל לתקציב הקיים

לפני תאריך הסיור  מראש ימים 10סיורים לפחות הבקשות ליש להגיש את  (5
 . המיועד

  ה בלבד לא כולל חגים וחוה"מ.-יתקיימו בימים אהסיורים  (6

 יעל גביית תשלום מהמשתתפים בסיור על רכיבחל איסור על הסוכן מובהר כי  (7
  ההיסעים וההדרכה.

על פי תו הסגול, תנאי המספר המשתתפים המקסימלי בכל סיור יהיה בהתאם ל (8
מהמותר  50%מספר המשתתפים המינימלי בכל סיור יהיה  ; עדכונו מעת לעת
 על פי התו הסגול.

 

להלן פירוט התנאים בהם נדרש לעמוד כל עסק מקומי אשר ישולב במסגרת הסיור.  .ד
 עומדים בתנאים ,אשר ביקש לכלול בסיור ,אחראי לוודא כי העסקים הסוכןמובהר כי 

 ורט"ג לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך ; שלהלן

ויקבל את המשתתפים בסיור לפי תנאי התו  העסק עומד בכל תנאי התו הסגול (1
  הסגול.

 כל הרישיונות הדרושים על פי דין.ב מחזיקהעסק  (2

 )באחריות הסוכן לבדוק( .תקף ביטוח צד שלישי העסק בעל (3

 . בכפוף למגבלות התקציב . הבקשות יבחנו ויאושרובקשות 10סוכן יוכל להגיש עד כל  .ה
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 מסמכי הפנייה .2

ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי  מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהפנייההמסמכים המפורטים 
 :פנייהה

 הצעת המציע.התחייבות ו   - ' אמסמך 

 ביטוח.נספח    -' במסמך 

 אישור על קיום ביטוחים. (1)

 םתנאי – השתתפות בהליך .3

 להלן:תנאי המפורט העומד ב רשאי להשתתף בהליך זה מציע

סוכן רשום שהוגדר כסוכן במערכת של רשות הטבע והגנים ויש לו מספר מציע הוא ה .א
 סוכן מוכר במערכת התשלומים של רט"ג.

 אופן הגשת ההצעות .4

, כולל פירוט והסיור המוצע על ידאודות  למסמכי הפנייה א'מסמך ל גבי הסוכן יפרט ע .א
 . הסיור המוצע תבמסגר ושייכלל תיירותי עסקיות/גנים לאומיים/ ביחס לאטרקצ

על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על ידי מורשי החתימה במציע על גבי  .ב
חתימתו כל  (, וכן לסמן בראשי תיבות שלא'( וטופס ההצעה )מסמך א'ההסכם )מסמך 

דף של מסמכי הפניה. הערה שתירשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 
 ההצעה.

 :יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .ג

, על עריכת ביטוחים כנדרש בנספח הסוכןאישור חתום מאת חברת ביטוח מטעם  (1
  .(במסמך הביטוח, על פי נוסח אישור עריכת ביטוח )

בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על לרשות יהיה שיקול דעת 

עריכת ביטוחים, בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף 

לאישור הרשות. מובהר, כי לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים 

כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה המציע מחויב לנוסח המדויק שצורף 

 .הפניה למסמכי

 ( מלא וחתום כנדרש.'אהצעה )מסמך  (2

 כל מסמכי הפנייה חתומים בראשי תיבות בתחתית כל דף. (3

 amitl@npa.org.illסרוקות לכתובת דואר אלקטרוני ההצעות תוגשנה  .א

 באחריות המציע לוודא כי ההצעה נמסרה.  .ב

mailto:amitl@npa.org.ill
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 שמירת זכויות הרשות ותנאים כלליים .5

 .רט"ג, יחייבו את הסוכןוהן ע"י  רט"גרק המסמכים הסופיים כפי שייחתמו, הן ע"י  .א

למען הסר ספק, הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות  .ב
 . רט"גמשפטית כלשהי על 
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 'א נספח

פרויקט  טופס הצעה לסוכני תיירות לסבסוד היסעים והדרכות במסגרת

 סיורים מודרכים במימון משרד התיירות

 המציע התחייבות

בעיון  נוכי קרא יםמצהיר __________________ המציע, מורשי החתימה מטעם הח"מ אנו .1
רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ל ים בזאת הצעתנומגיש והננו פנייהאת כל מסמכי ה

הכל כמפורט  ,מודרכים במימון משרד התיירותלהשתתפות בפרויקט סיורים "רט"ג"(  :)להלן
 . פנייהבמסמכי ה

 בזאת כי: יםמתחייב ים מסכימיםמצהיר  אנו .2

, כמפורט במסמך בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה יםעומד הננו .2.1
  .3והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף  םתנאי

למשתתפי מראש ובעת הסיור עצמו כי בכל סיור שנקבל סבסוד נודיע  יםמצהיר הננו .2.2
 .  הסיור שהאוטובוס ומורה הדרך מסובסדים ע"י משרד התיירות

 אנו מתחייבים לא לגבות תשלום ממשתתפי הסיור בגין השירותים שסובסדו בסיור זה. .2.3

בתי עם התקשרויות  לכולהבלעדית  נואחריותסיור כולו באנו מצהירים כי ידוע לנו כי ה .2.4
  והקבוצה וכל דבר הקשור בסיור זה. העסק, תיאום הסיור

בסיור  יםהכלול ים/אטרקציות וכל פעילות אחרתלוודא כי העסק בזאת אנו מתחייבים .2.5
המוצע על ידינו עומד בתנאים המפורטים להלן וידוע לנו כי רט"ג לא תישא בכל אחריות 

 בקשר לכך:

התו  העסק פועל לפי תנאי התו הסגול ויקבל את המשתתפים בסיור לפי תנאי .2.5.1
  הסגול.

 העסק בעל כל הרישיונות הדרושים על פי דין. .2.5.2

 העסק בעל ביטוח צד שלישי תקף. .2.5.3

 ידוע לנו ומקובל עלינו.לאוטובוס ומורה הדרך  הסבסודמנגנון ו סבסוד גובה ה .2.6

 רשאית לדרוש ביצוע שינויים או התאמות בתכנית הסיור המוצעתמוסכם עלינו כי רט"ג  .2.7
וכן תהיה רשאית שלא לאשר תכנית סיור מסוימת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  על ידינו

  מהטעמים הנקובים במסמך ב'.בין היתר ו

. , בכפוף למגבלות התקציביםסיור 10עד תוכל לקיים  סוכנות תיירות ע לנו כי כל ויד .2.8
סוכני למספר לתקציב ו, בהתאם או להצטמצם כי כמות הסיורים יכולה לגדול הובהר לנו

 שישתתפו בפרויקט.  התיירות
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אנו מצהירים הוראות האחריות והביטוח הכלולות בפניה ידועות לנו ומקובלות עלינו.  .2.9
לכל נזק או אובדן שייגרמו  ובלעדי , מוחלטבאופן מלא אחראית סוכנות התיירותכי בזאת 

ל נזק ותשפה את רט"ג בגין כ ,תוך כדי הסיורים ובקשר אליהם, במישרין או בעקיפין
וח הקבוצה במהלך הסיור ידוע לנו כי אנו אחראים לביט כאמור, הכל כמפורט בהסכם. 

אנו ו אנו מצרפים להצעתנו אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למסמכי הפניהכולו. 
   בביטוחים אלו לאורך כל תקופת הפרויקט. מצהירים כי נחזיק 

ובכלל זה בהסכם, גם אם לא הוזכרה  הפניהמסמכי התחייבות המופיעה בידוע לנו כי כל  .2.10
 במפורש בחלק זה מחייבת אותנו לכל דבר ועניין.

ממשתתפי הסיור כולל שם  4יש להעביר בנפרד ולפני הסיור רשימה של לפחות ידוע לנו כי  .3

פר טלפון נייד. הפרטים הינם לצורך בקרה ופיקוח ורט"ג מתחייבים שלא לעשות מלא ומס

 .במידע כל שימוש אחר

 

תהא רשאית לראות בכל  רט"ג, וכי , לתקן או לשנות את מסמכי הפנייהכי אסור למחוק ידוע לנו .4
 .נוההסכם, ולפסול את הצעת/פנייהשינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות מתנאי ה

 

 

והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, .5
 כאמור דלעיל. אותנו 

 

 

 

 

 

     ____________  ___________________________________ 
 + חותמת העסק מטעם הסוכן המגיש ת מורשי החתימהחתימ       תאריך                    
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 טופס ההגשה

פירוט בדף נפרד ניתן להוסיף במידת הצורך ניתן להציע סיור אחד או יותר. ] להלן פירוט הצעתנו

 : [נלווים כיםמסמו

 ______________________________________________ תאריך הסיור:      

 _____________: מהמותר לפי תקנות משרד הבריאות( 75%)לפחות  מספר משתתפים     

: )אזור בארץ + תיאור מסלול קצר( מסלול הסיור המוצע
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________ 

)חובה לשלב  הקבוצהשישולב בסיור  ם / הסעדהלאומי גנים/התיירותיים  העסק בתישם 
 :לפחות עסק תיירותי אחד( 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

לפרט לפי העסקים שנכתבו  (לאדם₪  80מינימום )בש"ח כולל מע"מ  אדם בקבוצהמחיר ל
 : )יש לצרף בנפרד מחירונים( בהצעה

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

]יש  איש הקשר שירכז את נושא הסיורים מול רט"ג ויטפל בתיאום הקבוצות מול בית העסק
[ : טלפון נייד +דואר אלקטרוני  + שםלציין 

________________________________________________ 

 שמות מורי דרך מבוקשים לסיור זה )הבקשה אינה מבטיחה את שיבוצם(:

______________________________________________________________ 
 

 הערות:
 

משתתפים  4אנו נשלח לרטג לפי קיום הסיור, פרטים )שם פרטי+טלפון נייד( של לפחות  .א
 מהסיור לצורכי ביקורת
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 פרטי המציע .6

 _________________________________________: התיירות ןסוכשם 

 ________: ___________________________________________ח.פ

 ______מספר סוכן ברשות הטבע והגנים:__________________________

 : ____________________________________________מלאהכתובת 

 _______________________________________: )קווי ו/או נייד( טלפון

 __דוא"ל: _______________________________________________

 

    _________                _____________________________ 
 +חותמת העסקמטעם המגיש חתימההת מורשי חתימ          תאריך                        

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לשימוש פנימי של רט"ג

 סיבת הדחיה ____________________ -הסיור אושר כן / לא 

 שם מורה הדרך שתואם לקבוצה ______________________

 שם המבצע ____________, תאריך____________,  –ביצוע מעקב לאחר הסיור 

 הערות____________________________________________________
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 נספח ביטוח – 'במסמך 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים,  .1

 3)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  כל תקופת ההסכםעל חשבון הספק, למשך 
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, 

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1ח'כמסמך הביטוח המצורף להסכם זה 
רשית , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מו"אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק"

 כדין בישראל. 

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן  -חבות מעבידים  א.
 יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי  -נוסחי הפוליסות  ב.
 חים על פי הדין(. הספק )אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבט

, לפני תחילת מתן רט"ג, על הספק להמציא לידי רט"גללא צורך בכל דרישה מצד  .2
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור 
עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, 

ישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי א רט"געל הספק להמציא לידי 
ו/או  הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף

 .לעיל 1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לרשות, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או 

פא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסי
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  .3

ות של הספק לפי ההסכם מזערית, המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייב
ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או 

, בכל הקשור לגבולות רט"גאו מי מטעם  רט"געל פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי 
 האחריות כאמור.

על ידי לרשות תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא  .4
הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על 

 מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  רט"גמוצהר ומוסכם כי זכויות  .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי  רט"גאו על מי מטעם  רט"גמטילות על 
הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, 
המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים 

 ם לאו.כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין א
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  רט"גואת הבאים מטעם  רט"גהספק פוטר את  .6

ו/או המשמש לצורך  רט"גציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי 
מתן השירותים )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה 

ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן 
 מי שגרם לנזק בזדון.

: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות  ביטוח חובה כנדרש על

 ,בגין נזק אחד₪  400,000כב עד לסך בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי ר
 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו
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ביטוח אחריות )למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 
 6סעיף המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב( צד שלישי

 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחולעיל ל
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח  .8

; הוויתור על זכות התחלוף רט"גוכלפי הבאים מטעם  רט"געל זכות התחלוף כלפי 
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מבלי לגרוע מכל  .9
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי 

 בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מלואם, ביחס לשירותים ב רט"גמובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי 

 לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
את אישור עריכת הביטוח מאת הספק בכתב, להמצ רט"גימים ממועד בקשת  10

 כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח - 1מסמך ח'
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
הרשות לשמירת : שם

הטבע והגנים 
 הלאומיים

  :שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצרים ספקתא☐

 הפקת טיולים אחר: ☒

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 קבלןאחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

, 3רח' עם ועולמו : מען
 ירושלים

 

 :מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  X לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      309 
328 

 4,000,000     צד ג'
למקרה 

 ולתקופה

 ₪ 
 

₪ 
 

302 
315 
321 
328 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 319 
328 

אחריות 
 המוצר

       

אחריות 
 מקצועית

    4,000,000 
למקרה 

 ולתקופה

 ₪ 
 

₪ 

304 
321 
326 
328 
 חודשים 6 – 332

 328        אחר
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

055 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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