
 

                                                                                              
 

28.11.2021 

  ביטוח אחריות מקצועית –הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 

 2015מנוביט " מנורהשל חברת הביטוח "נספח שינויים והרחבות לנוסח אחריות מקצועית 

הוגשה בתוך תקופת הביטוח תתווספנה המילים "או  בסוף פסקה ראשונה פרק א סעיף הכיסויבסוף  .1

 ". הביטוח תקופת סיום לאחר יום 30 בתוך למבטחת ודווחה

תתווספנה "המבוטח" המילה אחרי  -הוצאות משפט סבירות  – פרק א סעיף הכיסוי 2בסוף פסקה . 2

 למצות שכר מומחים, ליועצים ועו"ד".לרבות ומבלי המילים: "

 הגדרותלפרק 

 מחלה,חולי,  נפשי,נזק "לרבות ומבלי למצות נזק גוף,  : הגדרה של "הפרת חובה מקצועית" יתווסףבסוף  .1

 ".לרבות נזק תוצאתי ישיר שנגרם לצד שלישי ,מוות או נזק כלכלי טהור

ככל שמופיעה  אחרי המילה "ברשימה" תתווספנה המילים ", –השתתפות עצמית  -  בפרק ההגדרות .2

 ברשימה". 

 

 סייגיםלפרק 

 תימחקנה."חוסר תום לב"  המילים – 3 סייג .1

רק התחייבות בלתי סבירה   -על אף האמור בסייג זה בהתייחס להתחייבות לעמידה בלוח זמנים  – 4סייג  .2

 לעמידה בלוח זמנים, תחשב כחריג לפוליסה בהתאם לסייג זה. 

 ביטול חריג רשלנות רבתי. .3

 לרשימת הסייגים יתווספו הסייגים הבאים: .4

רשלנות רפואית או מקצועית שביצע המבוטח תוך כדי ו/או עקב מתן שירות מקצועי שלא היה  .א

 מורשה, רשום ו/או מוסמך כדין לתת.

מתן תרופות, תכשירים רפואיים, חומרים נרקוטיים או כל תכשיר רפואי אחר בניגוד להוראות  .ב

 חוק/או תקנות משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת אחרת.

  ריאליטי בתוכניות ייעוץ או/ו נשק להחזקת לכשירות בחוןא/ייעוץ מתן .ג

 

 

 הרחבותלפרק 

 הגנה בהליכים פליליים: - 5סעיף  .1

בפני וועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים  הסעיף יורחב לכלול הליכים משמעתיים .א

 בישראל; וועדת התלונות של משרד הבריאות; וועדת המשמעת של משרד הבריאות.



 

                                                                                              
 

למקרה ולתקופה כחלק מגבול האחריות  ₪ 525,000, הרחבה זו תחול בתת גבול אחריות של  .ב

  הכללי ולא בנוסף לו. 

                                                                                                                              

 הבאות:לפרק ההרחבות תתווספנה ההרחבות  .2

 Run Offהרחבה לכיסוי  .א

ואו הפסקת עבודתו כעצמאי  עקב פרישת הפסיכולוג מעיסוקובמקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה 

ובתנאי שהעילה לביטול או לאי חידוש הפוליסה אינה ניסיון להונות את המבטחת ו/או אי תשלום בלבד 

בי תביעות אשר מקורן במקרה ביטוח שארע , תכוסה חבות המבוטח, וזאת ללא תוספת פרמיה, לגפרמיה

החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד למועד סיום הפוליסה, ובתנאי שהתביעה או ההודעה על נסיבות אשר 

 עלולות להוביל לתביעה הובאו לידיעת המבוטח לראשונה בתוך שבע שנים ממועד סיום הפוליסה

, וזאת במסגרת יתרת גבולות הקטין לבגרותשנים ממועד הגיעו של  7 -ובמקרה של רשלנות כלפי קטין

 האחריות שנותרו בפוליסה בתום תקופת הביטוח המקורית.

 מובהר בזאת כי המבוטח חייב ליידע את המבטחת בעניין התביעה או הנסיבות באופן מידי.

 הרחבה זו תינתן רק בתנאי שלא קיים למבוטח כל ביטוח אחר המכסה את אותה החבות.

 

 התליית רישיון  פיצוי במקרה של .ב

למבוטח פיצוי לתקופה של עד ישולם  , שאינה אגב הרשעה פלילית, במקרה של התליית רישיון

 לחודש. ההשתתפות העצמית עבור הרחבה זו הינה חודש אחד. 2,000$ארבעה חודשים בגובה של 

 כיסוי בגין נזק לצד שלישי .ג

למקרה   1,000,000₪ בתת גבול אחריות של נזק לצד שלישי כיסוי להפוליסה תורחב לכלול 

עקב מקרה ביטוח אשר ארע בקליניקה של המבוטח המצויה במקום או במבנה ולתקופה 

. בסיס  או לקליניקה הנמצאת מחוץ למגורי הפסיכולוג של המבוטחהמשמש גם למקום מגוריו 

לת הפוליסה. ההרחבה: יום הגשת התביעה. תאריך רטרואקטיבי לעניין הרחבה זו: יום תחי

 בכל תביעה.  ₪ 500השתתפות עצמית: 

 .2015מנוביט  –אחריות לצד שלישי וי על פי נוסח פוליסה הכיס

 מתן שירות חירום .ד

  מקצועי למטופל אקראי, שאינון טיפול הפוליסה תורחב לכלול מעשים שעשה המבוטח תוך מת

  .במקרה או במענה לקריאת מצוקה אירועמטופל קבוע שלו, במקרים בהם נכח המבוטח במקום 

 

  הרחבה למעשי רשלנות קשורים  .ה

התרחשו בעים מעילה דומה או אשר הפוליסה תורחב לכלול מעשים קשורים שביצע המבוטח הנו

 , בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.במהלך הטיפול באותו המטופל

 

 



 

                                                                                              
 

 

 

 מרחוקהרחבה לטיפול  .ו

 או האינטרנט באמצעות המבוטח ידי על שניתן פסיכולוגי טיפול לכסות מורחבת הפוליסה

כפי שיפורסמו מעת כללי  האתיקה  פי על שנעשו ובלבד, כולל בחו"ל מרוחקים תקשורת אמצעי

        והתביעה תוגש בבית דין בישראל ותנוהל עפ"י הדין הישראלי בלבד.  לעת בנושא זה

 :תקופת גילוי .ז

תבוטל או לא תחודש ע"י המבטח, למעט   או אם  אם הפוליסה לא תחודש ע"י המבוטח או בעל הפוליסה,
אם הביטול או אי החידוש נבעו מאי תשלום הפרמיה ו/או מרמה, תורחב הפוליסה לשפות את המבוטח 

חודשים חודשי לאחר מועד סיום תקופת הביטוח,  12בגין תביעות שתוגשנה נגדו במשך תקופה של עד 
עקב חבותו של המבוטח בגין הפרת חובה מקצועית שנעשתה על ידו לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני 

 סיום תקופת הביטוח המקורית.
 המכסה את אותה חבות של המבוטח.יובהר כי הרחבה זו תחול אך ורק במקרה שלא קיים ביטוח אחר 

בוטל או נמנע חידושו ע"י המבטח, כאמור לעיל, על   מבלי לגרוע בכלליות האמור, במידה והכיסוי
יום מראש טרם סיום תקופת  30  המבטח להודיע, בכתב, למבוטח על אי חידוש הביטוח, לפחות

ימים מקבלת ההודעת  30מבטח בתוך יציין המבטח כי על המבוטח ליידע את ה  בהודעה כאמור  הביטוח.
 אי החידוש, על כוונתו לבקש את הכיסוי לתקופת גילוי מאוחרת. 

 75%מבלי לגרוע בכלליות האמור, במידה והפוליסה אינה מחודשת במנורה, הרחבה זו תהיה בעלות של 
 מהפרמיה האחרונה.

. 
                                                                                                                       

 : שלישי צד פוליסת .3

 הפוליסה מורחבת לכסות כיסוי אחריות לצד שלישי לקליניקה הנמצאת במקום מגורי הפסיכולוג 
 או לקליניקה הנמצאת מחוץ למגורי הפסיכולוג: 

 ללא תוספת מחיר. –מיליון ש"ח למקרה ולתקופה 1גבול אחריות של תת ב

תשלום פרמיה  כנגד בקשת המבוטחללמקרה ולתקופה תבוצע   ₪מעל מיליון  ₪מיליון  3בגין  הגדלת הכיסוי ב 
 04/06/018145/20/5בפוליסה מס  ₪ 340נוספת בסך של 

  ביטול חריג רשלנות רבתי.

 .2015מנוביט  –אחריות לצד שלישי  :תמליל הפוליסה להרחבה זו

 .₪ 500 –ה.ע. להרחבה זו 

  בפוליסת אחריות מקצועית שלישי צדכלפי  סייבר חבות כיסוי הרחבת  . 4     

 לביטוח למען הסר כל ספק מובהר, כי מטרת הרחבה זו הינה להרחיב את היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה
  מקצועית ולא לגרוע ממנו.  אחריות

למקרה ביטוח ובמצטבר, כאשר סכום זה ₪  200,000 של לסךאחריות המבטח תהא מוגבלת לאור האמור לעיל, 
 .להםולא בנוסף  הפוליסהפי  עלמבוטחים מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות האחריות ה

  ₪ 5,000השתתפות עצמית להרחבה זו: 



 

                                                                                              
 

 הרחבה זו כפופה להגדרות הפוליסה, תנאיה וחריגיה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 - הכיסוי סעיפי

 לכלול את הכיסוי דלהלן: מורחבת הפוליסה

 מתביעהכתוצאה  מוחויב על פי דין לשלי המבוטחכל נזק שייגרם לצד שלישי אשר  המבוטח םבש םהמבטח ישל
, ומיד לאחר שנודע ביטוח, ואשר דווחה למבטח במהלך תקופת ההביטוחאשר הוגשה לראשונה במהלך תקופת 

 למבוטח על תביעה כזו, ואשר קשורה למבוטח, והינה נובעת מ: 

 במוניטין פגיעה; מוצר לגבי השמצה; עין גניבת; ספרותית גניבה; דיבה הוצאת; הרע לשון הוצאת; השמצה .א
 .המבוטח של מהתוכן כתוצאה ורק אך שנגרמו, שלישי צד של

 .המבוטח של מהתוכן כתוצאה ורק אך(, פטנטים)מלבד  רוחני קניין של הפרה .ב
( harvesting(; איסוף מידע )web scraping(; העתקת תוכן )framing(; מסגור )deep-linkingקישור עמוק ) .ג

 .כדין שאינו באופן והכל(, data extraction) נתונים שליפת או
 בלתי חדירה מתקפת(; Malware) נֹוְזָקה -(; וירוס מחשב; כל סוג של תכנה זדונית malicious code) זדוני קוד .ד

 .שלישי צד של לרשת או המבוטח של לרשת מורשית בלתי שירות מניעת או מורשית
, לזיהוי שניתן אישי מידע או שלישי צד של מידע של מורשה בלתי גילוי או אבדן, גניבה: של ביצוע או חשד .ה

 .המבוטח של הרשת בתוך הנמצא
 חוק כל או, 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק מהפרת הנובע, המבוטח כנגד רגולטורי הליך או חקירה הליך .ו

 חקירה הליך בגין הכיסוי. לעיל בסעיפים המפורטים מהאירועים אחד כל בשל וזאת, מידע להגנת בקשר אחר
 הליך או חקירה עם בקשר המבוטח ידי על הוצאו אשר התגוננות הוצאות על ורק אך יחול רגולטורי הליך או
 .זה

 
 

 -ין הרחבה זו גהגדרות ב

 :פירושה תביעה .1
 או; כספי שאינו לסעד או כספי לפיצוי פה בעל או בכתב דרישה .א
 או; המשפט בבית משפטי הליך .ב
ב -א משנה בסעיפי לאמור להביא עלולות אשר נסיבות או עובדות אודות למבוטח שלישי צד ידי על הודעה .ג

 .לעיל
 

 לזיהוי שניתן אישי מידע .2
מידע אישי ומידע תאגידי שאינו גלוי לציבור, לרבות, אך לא רק: שמות אנשים, כתובותיהם, מספרי  פירושו

, רכב רישוי מספרי, IPובות טלפון שלהם, מספרי זהות, מספרי רישיונות נהיגה, מספרי זיהוי לאומיים, כת
 תאריכי, אשראי כרטיסי מספרי לרבות כרטיסים מספרי, יד כתב טביעות או אצבע טביעות, פנים תווי טביעות

 .חשבון והיסטוריית חשבון יתרות, חשבון מספרי, לידה

 פוליסה .3
 בצירוף מסמך זה.  אחריות מקצועית  2015מנוביט 

 המבוטח של התוכן .4
כל סוג של תוצר מדיה או בידור, ללא קשר לטבעו, צורתו או דרך הפצתו, אשר סופק באמצעות אתר  פירושו

 האינטרנט של המבוטח, המיילים של המבוטח או הפעילות של המבוטח ברשתות חברתיות. 

 המבוטח של הרשת .5



 

                                                                                              
 

די צד שלישי שהינו כל מערכת מידע טכנולוגית שבבעלות המבוטח או המופעלת על ידי המבוטח או על י פירושה
 ספק השירות אשר לו המבוטח מסר את הפעלת המערכת. 

 

 - חריגים

 :התגוננות הוצאות ישלם ולא, תביעה כל בגין המבוטח בשם ישלם לא המבטח

 עסקיים הגבלים .1
עם או הנובעים מכל הפרה של דיני הגבלים עסקיים; הגבלת מסחר; תחרות בלתי הוגנת; ניהול מסחר  בקשר

באופן שקרי, מטעה או לא הוגן; הפרה של חוקי הגנת הצרכן או פרסום כוזב או מטעה, שנעשו בפועל. חריג זה 
 א'. –לא יחול על סעיף כיסוי 

 פטנט .2
 .פטנט של נטענת או מפורשת הפרה מכל הנובע

 קרינה/גרעיני/אסבסט/זיהום .3
 מכל זיהום או תוצאה הקשורים ל: זיהום סביבתי, אסבסט וסיליקה.  הנובעים

 ועונשים קנסות .4
 .דין פי על אותם לבטח ניתן אשר אלה מלבד, עונש או קנס מכל הנובעים

 רטרואקטיבי תאריך .5
 מכל מעשה, טעות או מחדל אשר בוצעו או נטען כי בוצעו לפני תאריך תחילת הביטוח אצל המבטח הנובעים

 . לראשונה

 שירות הפרעת .6
או כשל חשמלי, או הפסקה, לרבות אך לא רק הפרעה חשמלית, נחשול מתח או  לוויןמכל כשל של  הנובעים

יבורית או שירותי טלקומוניקציה, הפסקת חשמל וכל הפסקה או הפרעה באספקת: חשמל, שירותי תשתית צ
 אלא אם הם מצויים בלעדית בשליטת המבוטח. 

 רשת כשל .7
 .המבוטח של לרשת פיזי מנזק הנובעת תביעה כל בגין

 ממשלה פעולת .8
 ציבורית רשות כל של או ממשלה של צו פי על ציוד או חומרה לכל נזק או הרס, חילוט, הפקעה, החרמה בגין
 .שהיא סיבה מכל

 השבחה .9
 משודרגת שהינה ברמה המבוטח של ברשת שנשמר המידע של או המבוטח של הרשת של תיקון או שחזור כל

 .התביעה של קיומה לפני קיים שהיה המצב לעומת

 ויעוץ פיננסי בלתי מורשים  מסחר .10
 .המבוטח ידי על ניתן אשר מורשה בלתי פיננסי יעוץ או מורשה בלתי ממסחר הנובעים

 לרכוש נזק /גוף נזק .11
, מוחשי רכוש של הרס או(; נפשית פגיעה או נפש עוגמת)מלבד  מוות או חולי, מחלה, פיזית פגיעה מכל הנובעים

 .המבוטח של טכנולוגיות מידע ומערכות חומרה, תוכנה, מידע עם בקשר מתביעה כתוצאה מלבד



 

                                                                                              
 

 מוחרגת פעילות .12
 שירותי אספקת או ענן שירותי או( hosting) אירוח שירותי או אינטרנט שירותי מאספקת הנובעים או בגין

 של מכירות ביצוע לצורך הם אלה שירותים כאשר)מלבד  תשלומים עיבוד שירותי אספקת או מידע טכנולוגיית
ניירות /במניות מקוון מסחר שירותי או, פיננסי מוסד שירותי, בנקאות שירותי אספקת או( עצמו המבוטח

 .תיאור או סוג מכל חולים בית שירותי אספקת או לצבא שירותים או פתרונות, מטבעותשערי /ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להרחבת סייבר: כלליים תנאים

 טריטוריה .1
בכל מקום  שארעוזו יחול על תביעות בגין אירועים  הרחבהאם צוין אחרת ברשימה, הכיסוי המוענק לפי  אלא

 בעולם, אך התביעה בגינם הוגשה בישראל בלבד.

                                                                                                     

________________________                                      _______________________ 

 מת מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מחתימת הסתדרות הפסיכולוגים                                         חתי

 

 

 

______________________ 

 חתימת טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ

 

 

 

 


