
  נספח ביטוח                                    
  
  

 ךתו תאגיד שייגרם וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל באחריותשא יי הקבלן  .א
מתן השירותים,  בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי ביצוע העבודות ו/או כדי ו/או  עקב 

ו/או תאגיד הפועל מטעמו או הקבלן, על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם 
לרשות, לקבלנים ו/או  הקבלן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע בשמו, ומבלי

, למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של לקבלני משנה ו/או לעובדיהם
  .הרשות

  
 צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב קבלןה  .ב

 ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,
רוע יוכן בגין כל א השירותים נשוא הסכם זההעבודות ו/או עקב  ו/או עם בקשר

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל,
  
וטר בזאת את הרשות מכל אחריות לכל נזק שייגרם לרכוש המובא על ידו ו/או פקבלן ה  .ג

על ידי מי מטעמו לחצרי הרשות לשם ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים, בין אם נערך 
זה ובין אם לאו. היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כל שהיא, לרכוש על ידו ביטוח 

 זכות התחלוף כנגד הרשות.בה סעיף לפיו המבטח מוותר על  לייכל
 

 חשבונו על לקייםמתחייב הקבלן , קבלןה של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי  .ד
מתאימות לכיסוי חבותו, לרבות פוליסות  ביטוח תופוליס ,זה למשך כל תוקפו של חוזה

 :אשר לא יפחתו מתנאי פוליסות נוסח ביט כדלקמןביטוח 
  

למקרה ולתקופת  1,000,000$ –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות כלפי צד ג' )1(
לצד שלישי, לרבות  מולנזק גוף ו/או רכוש שיגר לכיסוי אחריותו על פי דיןהביטוח 

והבאים מטעמה  הרשותשל  הלכלול את אחריותביטוח יורחב הלרשות ולעובדיה. 
חריות וזאת בכפוף לסעיף א והפועלים מטעמו הקבלןחדלי מאו ו/קשר למעשי ב

 .צולבת
$ למקרה ולתקופת 5,000,000 –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות מעבידים )2(

כמבוטחים נוספים היה ותוטל והבאים מטעמה  הפוליסה תכלול את הרשותהביטוח. 
 עליהם חבות כמעבידים של הנפגע.

ו/או ו/או הנמכרים  גין המוצרים המסופקים על ידי הקבלןב ביטוח חבות המוצר )3(
על ידי ו/או המטופלים ו/או המותקנים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים המובלים 

או שווה ערך  1,000,000$ בסך של בגבול אחריות וזאת ו/או על ידי מי מטעמו הספק 
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה  ביטוח.הלמקרה ולתקופת בש"ח בתוספת הצמדה 

 פקת המוצרים ו/או מתן השירותים.אסלא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם 
טוח לאחר תום תוקף הבי חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף  בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה 

 הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין חידושהאו אי 
  וכל הבאים מטעמו.  אחריותם למעשה ו/או מחדל של הקבלן

  
קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה נ"ל יכללו תנאי מפורש לפיו הם ראשוניים והביטוחים ה

 על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי תמוותרי הרשות, וכי חברת הביטוח על יד
  .הרשות

  
ביטוח חובה כנדרש על פי דין לערוך  קבלן,  מתחייב הלעילנוסף לביטוחים המפורטים ב

גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בביטוח רכב בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן 
 .רועילא₪  1,000,000 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ   בעלות
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