
 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
מועצה מקומית בית אל ו/או החברה הכלכלית בית אל בע"מ ו/או תאגידים ו/או חברות  –" מבקש האישור"

 עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 שכירות חנויות בקומת המסחר  –" השירותים" "שטח ההרשאה"

 ביטוח המבוטח

פי דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת ההרשאה, את הביטוחים 

 "(.ביטוחי המבוטחלהלן: " 10להלן )להלן יקראו ביטוחי המבוטח כמפורט בסעיף  10יפים המפורטים בסע
לבטחן במסגרת פוליסה במידה ויבוצעו על ידי המבוטח עבודות קבלניות בשטח ההרשאה מתחייב המבוטח 

 ₪ 250,000להלן. באם שווי העבודות אינו עולה על סך של  10.1לביטוח עבודות קבלניות בהתאם לסעיף 
להלן, בהתאם למקובל.  10מוסכם כי העבודות יבוטחו במסגרת הפוליסות השוטפות המפורטות בסעיף 

 יים המתחייבים.מוצהר כי הוראות נספח זה יחולו על ביטוח עבודות קבלניות בשינו
על אף האמור לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך אש מורחב וביטוח אובדן תוצאתי, במלואם או 

להלן כאילו נערכו  6ד שיחול הפטור כאמור בסעיף להלן, ובלב 10.3 -ו 10.2בחלקם, כמפורט בסעיפים 
 הביטוחים כאמור במלואם.

ות מעבידים כמו כן מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חב
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 10.5כמפורט בסעיף 

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור, טרם מועד קבלת החזקה  .2
בהתאם בשטח ההרשאה, המוקדם מבין שני המועדים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, 

 "(אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח, הינה תנאי מתלה ומקדמי לקיום פעילות המבוטח בשטח 

פעילות המבוטח  ההרשאה, ומבקש האישור רשאי למנוע מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום
בשטח ההרשאה, במקרה שאישור ביטוחי המבוטח לא יועבר לידי מבקש האישור לפני המועדים כאמור 

 בסעיף זה לעיל.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי 

 תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

יום לפני  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

בהר כי אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מו
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, ומבלי 

ייבויות לגרוע מכלליות האמור לרבות כל חובת תשלום שחלה על המבוטח. על המבוטח לקיים את כל התח
פי הסכם גם אם יימנעו מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח -המבוטח על

 בשטח ההרשאה בשל אי הצגת אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .3
וקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע שביטוחי המבוטח יהיו בת

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 10.3-ו 10.2פי סעיפים -ת סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים עלבנוסף, באחריות המבוטח לעדכן א
 פיהם. -להלן, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית 
 הנקובים בביטוחי המבוטח. 

ש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי מבק .4
או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי 

יקתם ו/או אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בד
בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על 

פי הסכם זה ו/או -מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 פי דין.-על



האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי הסכם זה -א החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלובבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם -ו/או על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח.

ידי מבקש האישור  כדי -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על למען הסר ספק, מוסכם כי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למבקש האישור כנגד המבוטח על פי ההסכם ועל פי כל דין, 

 ואין בהם כדי לשחרר את המבוטח מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק  זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש
ידי המבוטח, יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

בדן או נזק אשר המבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מהבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לא .6
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי( שהתחייב המבוטח לערוך כאמור 
בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח 

 טובת אדם שגרם לנזק בזדון.חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול ל

ידי -על המבוטח לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת על .7
 מבקש האישור.

ידוע למבוטח שמבקש האישור אינו מתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים בפרויקט ו/או בשטח 
בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המבוטח. כן, מוסכם ההרשאה ו/או במקרקעין ואם יעשה כן, אין 

 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.  1967-במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז
 

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על  .8
 ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

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

אם אובדן ו/או  ידי קבלן המשנה, בין-האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

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

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

 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב

רך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם לא ע .9
יום מראש על כוונת מבקש  14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

)במפורש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך 
 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את 
ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 וריבית כדין.סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  
מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

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

 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

ם בו. מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולי
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה 

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 



 ביטוחי המבוטח: .10
בגין אבדן או נזק  ביטוח העבודות - פרק א'כיסוי כמפורט להלן: שיכלול  - ביטוח עבודות קבלניות .10.1

לעבודות. הפרק יכלול הרחבה על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת הביטוח בדבר רכוש סמוך ורכוש 
 500,000מערך העבודות, מינימום  %20-עליו עובדים וכן פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מ

למקרה  ₪ 5,000,000-יות שלא יפחת מ, בגבול אחרביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' ; ₪
-ולתקופת הביטוח. הפרק יכלול הרחבה בגין רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ

למקרה ולתקופת ביטוח וכן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי ונזקי גוף הנובעים  ₪ 1,000,000
טחו בביטוח חובה, במלוא גבול משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לב

האחריות. למען הסר ספק יובהר כי רכוש מבקש האישור ו/או חברת הניהול יחשבו רכוש צד שלישי. 
הפרק יכלול סעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

לתובע, למקרה  ₪ 20,000,000-יפחת מבגבול אחריות שלא  ביטוח חבות מעבידים, -פרק ג' המבוטח; 
 ולתקופת הביטוח.

 אש מורחב ביטוח .10.2
וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המובא לשטח  המבטח את תכולת שטח ההרשאה

ידי ו/או עבור המבוטח במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים -ההרשאה על
עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי בביטוח אש מורחב, לרבות אש, 

ידי כלי טיס, פרעות, -ידי כלי רכב, פגיעה על-נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על
 שביתות, נזק בזדון ופריצה. 

 ביטוח אובדן תוצאתי .10.3
לעיל  10.2ל פי סעיף המבטח אבדן רווח גולמי למבוטח עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח ע

לעיל  10.2ו/או לשטח ההרשאה ו/או בשל מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסעיף 
 חודשים. 12)למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .10.4
המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או 

 כלשהי בשטח ההרשאה ובסביבתו. לרכושו של אדם ו/או יישות
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 

 חשבו במפורש לצד שלישי.מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור יי
הביטוח לא יכלול חריג בדבר הרעלה ו/או חומר זר במזון ובמשקה בגין המוצרים המוגשים במסגרת 

 השירותים הניתנים על ידי המבוטח
-הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על

 -כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול
 .₪ 1,000,000צד שלישי )רכוש( עד לסך 

הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי 
 נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 00,0004,0: גבול אחריות
 ביטוח חבות מעבידים .10.5

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
, כלפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי 1980 - התש"ם

מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בשטח ההרשאה ובסביבתו. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות 
 בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער.

מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית הביטוח יורחב לשפות את 
 כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 במצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000 -לתובע ולאירוע ו ₪ 6,000,000: גבול אחריות
 ביטוח כלי רכב  .10.6

פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין 
מי מטעם המבוטח, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב בעלות או שימוש בכלי 

לאירוע, וכן כל ביטוח אחר שחובה על  ₪ 600,000-רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
 המבוטח לערוך לפי כל דין.

 המבוטח יכללו הוראות לפיהם:ביטוחי  .11
ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .11.1

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.
יום לאחר משלוח הודעה של  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .11.2

 בדבר השינוי או הביטול.המבטח למבקש האישור 



הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .11.3
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.
. חריג רשלנות רבתי )אם 2013רה היקף הכיסוי )למעט אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדו .11.4

קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק 
 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור , אולם  .11.5
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הויתור על זכות התחלוף כאמור לא

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  .11.6
 על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .12



 
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 

זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 
 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*
מועצה מקומית בית  שם:

אל ו/או החברה הכלכלית 
בית אל בע"מ ו/או תאגידים 

ו/או חברות עירוניים ו/או 
גופי סמך רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם.

 נדל"ן☒ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   בערך כינון    
 (309האישור )

 (313כיסוי בגין נזק טבע )
 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

  חודשים 12     אובדן תוצאתי
       
       

 (302אחריות צולבת )  ₪ 4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321האישור )
מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309האישור )

היה וייחשב  -נוסף  מבוטח
כמעבידם של מי מעובדי 

 (319המבוטח )
 (328ראשוניות )

        אחר

 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 

 (*:ג'המפורטת בנספח 
 שכירויות -096

 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

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

 



 חתימת האישור
 המבטח:

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

  
 
 
 
 


