
  
  עדכני-טוחישור עריכת ביטוח ואינספח ב

  ושיפוי אחריות
  

ו/או כלפי ") הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: "כלפי  עפ"י דיןיהיה אחראי  הספק .1
עצמו לרשות ו/או לצדדים שלישיים כלשהם לכל נזק, רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם 

ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי כלשהו, אדם או איגוד, ו/או לרכושם של איזה מהנ"ל, 
ו/או מתן שירותים ו/או ביצוע עבודות תחזוקה כתוצאה מביצוע העבודות או בקשר אליהן 

כל מי שנתון למרותו בין אם  על ידי מי מטעמו ו/אועל ידי  על ידו ו/או םו/או בקשר אליה
עבודות (או , עובדיו ו/או מורשיו ו/או מי שימצא במקום ביצוע ההספקפעולה כאמור הנה של 

 בגין למעט,  ברשותו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל  נזק כאמור לעילבמקום מתן השירותים) 
  .הרשות של מחדל/או ו ממעשה כתוצאה שנגרם נזק

נס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו ו/או יחולו שא בתשלום כל קיי הספק .2
  בגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם.

יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני משנה ואם יורשה להעסיק  הספק .3
מן לזמן ו/או , על תיקוניו מז1968 - כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח 

לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל  הספקלפי כל חוק אחר, ידאג 
  ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק הנ"ל.

  
נזק ו/או אובדן ו/או הפסד תשלום לרבות כל באופן מלא בגין את הרשות ויפצה  שפהי הספק .4

במישרין או בעקיפין, לגוף או לרכוש של כל אדם שהוא, לרבות לרשות ו/או לעובדיה שייגרם 
כתוצאה מכל תביעה בגין מעשה או מחדל ן/או למי מטעמה ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר, 

ובכל מקרה , ו/או מתן השירותים ו/או בשירותי התחזוקה הקשור בביצוע עבודתוכאמור, 
לשלם  הספקאו כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב יאלץ לשלם פיצויים תשהרשות 

רבית הנהוגה באותה י, עם דרישה ראשונה, וכל זאת בתוספת ריבית מלרשותכל סכום כזה 
בהן בקשר לכל תביעה כזו,  העמדעת בבנק לאומי לישראל, לרבות כל ההוצאות שהרשות 

  אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת. 
  

יוצא  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של 
אחראי לפצות את הנפגעים על כל נזק ישיר ו/או  הספקכנגד הרשות צו בית משפט, יהיה 

  עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר הצו.
  . א דיון משפטישל הרשות להגיע להסדר עם הנפגע לל הזכות

  
  

  :ביטוח
  
על פי הסכם זה ועל פי  הספקומבלי לגרוע מאחריות על פי הסכם זה,  הספקאחריות  להבטחת .5

מועד ביצוע  תחילתציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות וכן לפני  הבאת הדין, לפני
ו/או מטעמו ו/או עבורו, המוקדם מבין שני  הספקידי  על הרשותעבודות כלשהן בחצרי 

 בנספחהמפורט העבודות הקבלניות  ביטוח את, על חשבונו, לערוך הספק מתחייבהמועדים, 
 המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  "א"

 
 הספק של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי הספקאחריות  להבטחת .6

ידי  על השירותיםמתן  תחילת לפניביצוע העבודות ו בסיום, זה חוזה פי על ובין דין פי על בין
, אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת חשבונו על לקיים מתחייב הספקעל פי חוזה זה,  הספק

  .בנספח "ב"כמפורט  הביטוח פוליסות את מוניטין,
  

ופוליסת אחריות וצר חבות המ בפוליסתלהחזיק מתחייב  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7
עוד  כללמשך כל תקופת ההתקשרות וכן "ל, הנ "ב"ת על ידו כמפורט בנספח והנערכמקצועית 

 קיימת לו חבות על פי דין. 
  



 יחולו") הספק" (להלן: "ביטוחי "בובנספח  "א"בנספח  המפורטים הספקביטוחי  על .8
  ההוראות הבאות :

  
לא יאוחר מיום תחילת ביצוע העבודות או מיום הבאת  לרשותמתחייב להמציא  הספק  .א

ציוד ו/או רכוש מכל סוג שהוא לחצרי הרשות, המוקדם מבין שני המועדים, אישור בדבר 
 לעניין ביטוח אחריות מקצועית ב'וכן את נספח  ,א"יכת ביטוח בנוסח הרצ"ב כנספח "ער

תנאי מתלה ומקדמי לתחילת מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור כאמור הנו  הספק .בלבד
 פעילותו.

 
בביצוע  התחילרכוש לחצרי הרשות ו/או ל הביאל הספקמלמנוע  תרשאי היהת הרשות  .ב

יהיה מנוע  הספקהעבודות במקרה שאישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי 
מלהעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל בעבודות או להביא 

 כאמור. יםהאישור  אתרכוש לחצרי הרשות  בטרם המציא 
  

 עריכת הביטוח,  בדבר מבטחיו מאת אישור הספקלתחילת מתן השירותים, ימציא  תנאי  .ג
  נספח "ב". – הספק ביטוחיאישור עריכת  לנספח בהתאם
להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור כאמור  הספקמתהיה רשאית למנוע  הרשות

יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד הרשות עקב כך  הספקלא יומצא במועד. מוסכם כי 
  שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

בהתאם לנספח זה,  מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח הספק
  יום לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםוזאת לא יאוחר מ

  
הסכם זה, לא תגרע  הביטוח במועד או בהתאם להוראות יכי אי המצאת אישור מובהר  .ד

מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי  הספקועל פי הסכם זה,  הספקמהתחייבויות 
 בשלמתן שירותים דות ו/או הכנסת הנכסים ו/או ביצוע העבוהסכם זה גם אם ימנע ממנו 

 אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 
 

 אירוע כל על מיד לרשות ולהודיע  ,הספק ביטוחי תנאי כל את לקיים מתחייב הספק  .ה
 שיידרש ככל הרשות עם פעולה לשתף הספק מתחייב . כןלתביעה עילה להוות העלול
 .למבטחים להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם

 
 בביצוע /אוו לרשות בהמצאתם ,הספק ידי על יםהאמור הביטוחים בעריכת אין  .ו

 בדבר אישור להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות ,שינויים
  .החוזה לדרישות הביטוח של התאמתם

  
 על כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים , עריכתכן כמו

 כל פי על /אוו החוזה פי על הספק של אחריותו את יצמצמו ולא ,מטעמה מי או הרשות
  .דין

  .לנכון שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה הספק
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  הספקבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי 

ובלבד שהויתור כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם  ו/או מנהליה,הרשות עובדיה כלפי 
ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה  לנזק בזדון

  ו/או מי מטעמו. הספקלמעשה ו/או מחדל כמבוטח נוסף בגין אחריותם 
  

 נזק בגין הרשות כנגד  תביעה או דרישה ,טענה כל לו תהיה לא כי בזה מצהיר הספק .9
 לשיפוי זכאי הספקוכן בגין נזק ש , לרבות צמ"הלרכושו ו/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו

 במסגרת )בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו
 ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם ערך ביטוחים ובין אם לאו ,ביטוחיו

 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. .כאמור לנזק ותאחרי מכל
 

מתחייב להימנע מלהחזיק כל ציוד, סחורה, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או  ספקה .10
מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים ופיים הם בבחינת חפצים מסוכנים (מא

על פי הסכם זה)  וכן ימנע מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה בחצרי הרשות ו/או  ולפעילות
  . בסמוך לו העלולים להגדיל את  הסיכון

 



לקיים פוליסה לביטוח  הספקמבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של   .א .11
ו, לביטוח צד , על חשבונהספקאת  לצרףחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

 הספקחבות זכיינים הפועלים בשטחה, לכיסוי ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים ו
החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'   העל פי הסכם זה, ואת אחריות הספקבקשר עם פעילות 

 אותהעל פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי  
כאמור לעיל, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או  לקיים הספקמחויב 

לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם 
 או מעביד. עובדשבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 

  
  .  ירוע$ דולר ארה"ב לא100,000,000  -  יהיה  זוהאחריות בפוליסה  גבול  .ב

לביטוח צד ג' שלה כאמור לעיל  תשלח הרשות   הספקוהרשות הצליחה לצרף את  היה
  הכתובת הרשומה בחוזה. לפיכאמור  הספקעל צירוף  אישור

  
בתקופת ביצוע העבודות ותשולם על ידו  הספקכי ההשתתפות העצמית שתחול על  מובהר  .ג

  $.5000 -תפחת מ לא - $ ובתקופת התחזוקה 10,000 -לא תפחת מ
 הספקשא בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על יי הספק

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.
מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע  הספק

  .ספקלמאת הרשות 
  

 6.25 בשיעורות שנתית בעלות , באמצעות הרשות, השתתפהספקתמורת ביטוח זה ישלם   .ד
. התשלום לפי חוזה זה ספקבתשלומם ל החברשותהשפרומיל מסך התשלומים השנתיים 

 מסכים בזאת הספקימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות.  14יהיה בתוך 
 .לספקשהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע מהרשות 

  
במפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח  מוסכם  .ה

ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח  הספקאחריות כלפי צד שלישי אשר 
 כאמור. הספקמשותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי 

 
ו/או הבאים  מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התעופה  הספק  .ו

הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור, תחולתו ומגבלותיו,  בכל מטעמה
 לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי שימצא לנכון.  רשאייהיה  

  
מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות יסוד   הספק  .ז

על פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ידה לצורך מימוש  לתביעה
  פי הפוליסה.  על הספקזכויות הרשות ו/או 

  
חובה  ביטוחלערוך  הספקהביטוח המצ"ב, מתחייב  ילביטוחים המפורטים בנספח בנוסף .12

, וכן דין"י שיש חובה לבטחו עפ  כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב
  (לרבות נזק תוצאתי) נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלות  או שימוש בכלי רכב בגיןרכב  ביטוח

 ירועלא ש"ח 1,000,000 –בגבול אחריות אשר לא יפחת מ דין שיש חובה לבטחו עפ"י 
 .ולתקופה

 
את  ספקו/או אם לא ימציא ה ספקאו יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הי אם יבוטל מוסכם כ .13

אישור עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושם במועד, או אם לא 
, לפי ת, אך לא חייבתהיה הרשות רשאיתיתאים האישור שיומצא כאמור להוראות הסכם זה, 

, מבלי שיהיה בכך ה, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונהשיקול דעת
מאחריות  ספקאו לפטור את ה הת כלשהי על הרשות ו/או על מי מטעמכדי להטיל אחריו

ישפה את הרשות, מיד עם  ספקפי הסכם זה ו/או על פי כל דין. ה- כלשהי המוטלת עליו על
כאמור. סכום  ספקכדמי ביטוח עבור ה הרשות מההראשונה, בכל סכום ששיל הדרישת

 י הוראות הסכם זה.על פ ספקמאת ה לרשותהשיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע 
  

תהווה הפרה יסודית  הספקשל איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על  הפרה .14
 של החוזה . 

  
  .ים"ב הנספחמצ



  
  

  "הספקביטוחי "אישור עריכת  - " א" נספח
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  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")רשות 

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  

. …………הסכם מיוםאישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הנדון:
 (להלן :"העבודות") בנמל התעופה בן גוריון______________________

   ") הספק (להלן : "…...…לבין   שנחתם בין הרשות
  

 הספקערכנו על שם ………………יוםלהננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד 
להלן פוליסות המפורטות ) את ה"יחידי המבוטח(להלן : "ם הרשות וכן על ש ועל שם קבלני משנה

  בקשר עם ביצוע העבודות:  
  
  :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן. 1

  
(להלן:  תחזוקהחדשי תקופת  12מיום ...................עד יום .................... ועוד : תקופת ביטוח

  .")תקופת הביטוח"
  

ו/או "הראל  "ביט"תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת 
  ." ו/או "פסגה".2016ביט 

  
  הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

  
  : ביטוח כל הסיכונים –פרק א'   א.

  , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי הרשות, לעבודות  המבוצעות, למתקנים
העבודות ביצוע במלוא ערכם מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת 

הקבועה בפוליסה התחזוקה זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת והתגלו בתקופה 
וכן כיסוי  או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $..……………בסךבסכום ביטוח כולל 

או שווה ערך  ..$……………מלרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת 
  בש"ח בתוספת הצמדה.
לכל זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי   הכיסוי במסגרת פרק

משווי הפרויקט  20%עד  – רכוש במעברהנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים, ההוצאות 
שכר מומחים, ופריצה, , נזקי גניבה ₪  500,000מקסימום להעברה ₪,  1,500,000 - ולא יותר מ

, אווירי, הוצאות הובלה מיוחדותשכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח 
הרשות לרבות  בהיותו מחוץ לחצריכיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות 

משווי העבודות וזאת בנוגע  20%עד  רכוש באחסנה ומחוץ לאתר העבודה בעת היותו
פינוי הריסות, שכר אדריכלים, שכר מומחים, שכר עבודה בשתות, עבודה בחגים,  –להרחבות 

  י. עבודה בלילה ומשלוח אוויר
  לקויה כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה

עד גבול   וחומרים לקויים  לקויה מתכנון לקוי, עבודה וכן לנזק ישיר וחומרים לקויים
  ₪. 1,000,000אחריות של 
    

  
  :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב'  ב.

תקופת בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך 
בסך של בקשר אליהן , בגבול אחריות בתקופת התחזוקה ו/או ביצוע העבודות ו/או 

  למקרה ולתקופת ביטוח.או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  $ 1,000,000



אין ואשר בגינו  הספקבפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של 
על פי חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי  הספק

  . רק זהפ
  ., למעט המכוסה בפרק א'יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה רכוש הרשות

הנדסי, הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני 
  .₪  1,000,000עד לגבול אחריות של  כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות"

  
  :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'  ג.

פגיעה או בקשר אליהן בגין בביצוע העבודות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בגין חבות
למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  5,000,000$ בסך שלבגבול האחריות  גופנית

  ולתובע ולתקופת הביטוח.
  
  

  :יהיו כפופים להוראות הבאות הספקביטוחי 
  

 תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום וכן לרשות  ספקל .1
   ובתשלום פרמיה מתאימה. הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודהביטוח בהביטוח 

  
  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה  הביטוחים .2

  כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה) ,  בדבר שיתוף ביטוחיכם.ממבטחיכם ו/או דרישה   
  חריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, מקטין או מגביל בדרך כלשהי את א המפקיע או  
  לא יופעל כלפי הרשות.  

  
   ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן רים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשותהננו מוות .3

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו  בכתב לשפותו והתחייב יםלפי כל אדם או גוף שהמבוטח
 כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.ויתור כאמור לא יחול  .לפני קרות מקרה הביטוח

  
  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  ןנית  הלא יהי ביטוח הקבלנים  .4

יום מראש  60, למעט אם תשלח לרשות ולספק הודעה בדואר רשום התחזוקהתקופת 
  . במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה בקבלת תגמולי ביטוח

  
  , אלא אם הומצא לידנו לרשותישירות  ישולם  בגין נזק לרכוש הרשות, תגמולי ביטוח .5

  אישור בכתב של הרשות המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.   
  

  ם חלה על יהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק מוסכם כי .6
  בלבד. הספק  

  
מזכויותיו על פי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע  .7

 הפוליסה לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
  
  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
  . האמור לעיל

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

________________          __________________    _______________  
    תפקיד החותם         שם החותם        חתימת המבטח וחותמת

  

  

  



  הספק יאישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  .,נ.ג.א
  
 

(להלן: : "ההסכם") ביניכם לבין___________ הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
עבור (להלן: "השירותים")  לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי ")הספק"

  התעופה  שדותרשות 
  
  

אפיון, תכנון, הקמה עם ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר הננו מאשרים בזאת כי 
כמוגדר בחוזה הנ"ל, שנחתם בין רשות שדות  עבור הרשות ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי

  , כדלקמן:הספקהתעופה בישראל לבין 
  
  
  ביטוח חבות המוצר:.1

  ........................ יום עד ..................... מיום  :ביטוח תקופת
  

/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או ו/או הנמכרים ו הספקבגין המוצרים המסופקים על ידי 
 2,000,000/500,000$מ  בגבול אחריות שלא יפחתוזאת  ו/או מי מטעמו הספקהמותקנים על ידי 

  למקרה ולתקופת הביטוח.₪ 
  

  התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם אספקת 
  המוצרים ו/או מתן השירותים.

  
נערך על אחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא לחודשים  12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו  הספקידי 
, למעט מפאת אי תשלום במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה

  .פרמיה או מרמה בקבלת תגמולי ביטוח
  

אחריותם למעשה ו/או  בגיןת, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים הפוליסה תכלול את הרשו
  וכל הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הספקמחדל של 

  
  לביטוח אחריות המוצר מהדורת ביט. תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה

  
  .ביטוח אחריות מקצועית 2
 

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  2,000,000/500,000$של  בסךגבולות האחריות: 
  

בגין מעשה או מחדל  הספקשל ישראלי הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין 
 בכל הקשור במתן השירותים. הפועלים מטעמוו/או  הספקמקצועי של 

  
  .הפעילות בקשר עם העבודות ו/או השירותיםילת תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תח

  



בעקבות עיכוב השהייה או , הספקמצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת הגבל
, זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומימקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, 

 .טהורנזק כספי ו
  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על חודשים  6גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו  הספקידי 

, למעט מפאת אי תשלום במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה
  .פרמיה או מרמה בקבלת תגמולי ביטוח

  
מעשי או מחדלי גין בהרשות, עובדיה ו/או מנהליה של  הלכלול את אחריות חבתהפוליסה מור

  .והפועלים מטעמו הספק
  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):.3
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

ובסה"כ לתקופת למקרה ₪  8,000,0000/$ 2,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 הביטוח.

  
וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן  הספקשל ישראלי הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין 

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות,   -ו/או נזק שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
 הם.מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה לבקשר עם לעובדיה ולבאים מטעמה,  

  
חדלי מקשר למעשי או הרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת

  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו הספק
  

ו/או  "חריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביטתנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח א
 .2016"הראל ביט" 

  
  

  מעבידים : אחריותביטוח .4
  

  ……………….ועד ליום……………. הביטוח:  מיום תקופת
  

 $ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.5,000,000האחריות:  גבולות
  

וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי  הספקמכסה את חבותו של  הפוליסה
  ת ומחוצה להם.בחצרי הרשו יםלמי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי

  
תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות  הפוליסה

  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
  

ו/או  "יטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביטתנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב
 .2016"הראל ביט" 

  
 
  מביא ציוד לשטחי הרשות) ספק(במידה וה ביטוח רכוש וציוד. 5
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום
 

 לשטחי המובא בערך כינון למעט מלאי באחריותו ו/או ספקה בבעלות רכוש מבטחת הפוליסה
 אש סיכוני, לרבות בוטחיםהמהסיכונים  כנגד, באחריותה לשטחים או התעופה שדות רשות
   פריצה בזדון נזקים, אדמה רעידת, טבע נזקי, התפוצצות, אש ובכללם מורחב

  
  



  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 
   

ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה  רים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשותהננו מוות .1
או לוותר על זכות השיבוב  התחייב בכתב לשפותו ספקשהוכן כלפי כל אדם או גוף 

ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ב  .כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח
 כוונת זדון.

  
הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו  .2

  מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או  .3

את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מגביל בדרך כלשהי 
 הרשות.

  
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי  .4

 הפוליסה לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה  .5

 יום מראש. 30על כך בדואר רשום, לפחות 
  
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה  .6

  .בלבד הספקעל 
  
  

במפורש ע"י האמור אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו 
  לעיל.

  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
    
    

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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