
 

 

  נספח ביטוח                                    
  

 וכן לכל אבדן ו/או הפסד שייגרם לרכושו ו/או לגופו נזק לכלעל פי דין  באחריות אייש הספק  .א
ו/או אספקת המוצרים ו/או ביצוע  עקב מתן השירותים כדי ו/או תאגיד תוך וכל אדם כלל

על ידי קבלנים, קבלני משנה ו/או על ידי , הספק,  בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי העבודות
 לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי

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

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

 ו/או כדי תוך להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,
 השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או ביצוע העבודות נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר

 אחריות מכל הרשות את פוטר והוא  רוע שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל,יוכן בגין כל א
  לנזק כאמור.

  
 לרשות שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה הספק  .ג

 הרשות ששילמה הסכום במלוא  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור,
 או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש או

על פי  הספקעקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם לשאתשנדרשה 
  המפורט בסעיף א. לעיל.

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.
  

מטעמה  ו/או מי הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירהספק   .ד
 לשיפוי זכאי הספקש/או לרכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן בגין כל נזק ו לרכושו נזק בגין
 במסגרת בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו

 ו/או מי הרשות את בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו,
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור. אחריות מכל מטעמה

 
למשך  חשבונו על לקייםמתחייב הספק , הספק של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי  .ה

מתאימות לכיסוי  ביטוח תופוליס חבות על פי דין, ספקכל תוקפו של חוזה זה וכל עוד יש ל
 כדלקמן:חבותו, לרבות פוליסות ביטוח 

  
למקרה ₪  4,000,000/1,000,000$ –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות כלפי צד ג' )1

ולתקופת הביטוח לכיסוי אחריותו על פי דין  לנזק גוף ו/או רכוש שיגרמו לצד שלישי, 
 הספקחדלי מאו ו/מעשי  בגין הרשותאת  שפותלביטוח יורחב הלרבות לרשות ולעובדיה. 

 .זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו והפועלים מטעמו
 

למקרה ₪ 20,000,000/5,000,000$ –בגבול אחריות שלא יפחת מ  ביטוח חבות מעבידים )2
וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה  הספקהפוליסה מכסה את חבותו של ולתקופת הביטוח. 

 יסה תורחב לשפותהפולי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם. גופנית ו/או מחלה כלשהי למ
 היה ותוטל עליהם חבות כמעבידים של הנפגע. את הרשות

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

כן  .הרשות על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי תמוותרי הרשות, וכי חברת הביטוח יד
 ,לתחלוף כנגד הרשות זכותעל  מוותריםיכללו הביטוחים הוראה לפיה הספק והמבטח 

  ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .עובדיה ו/או מנהליה
  

בנוסף לביטוחים המפורטים לעיל,  מתחייב הספק לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין   .ו
ב בעלות  פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח רכב בגין נזק לרכוש צד שלישי עק

  לאירוע.₪  1,000,000 –או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 
 

הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה הפרה   .ז
 יסודית.
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