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 נספח אחריות וביטוח:
  

 וכל אדם כל של לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותשא יי ספקה  א.
ה, התקנה והצבה ו/או באספק עקב מתן השירותיםכדי ו/או  תוך תאגיד שייגרם

בין אם נזק כאמור ייגרם (להלן ייקראו יחדיו:" השירותים")  אוהליםה ותחזוקת
קבלנים , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד על ידי , ספקעל ידי ה

 של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע הפועל מטעמו או בשמו, ומבלי
, למעט בגין נזק לרשות, לקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם הספק,

  .שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות
  

 הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב ספקה  ב.
 שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי, צד וכל
 הסכם זהנשוא  האוהליםו/או השירותים עקב  ו/או עם בקשר ו/או כדי תוך להם

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

  
 הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את ו/או לשפות לפצות חייב יהיה ספקה  ג.

  כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות שיגרמו
 בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלם נדרשהש או הרשות ששילמה הסכום במלוא
עקב כל  לנזק בקשר בהם לשאת נדרשה או בהם נשאה שהרשות והפסד הוצאה

  על פי המפורט בסעיף א. לעיל. ספקמעשה ו/או מחדל המצוי באחריות ה
שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו   

  לרשות.
  

   ביטוח: .1
  

 ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע כמפורט לעיל, ומבלי ספקלהבטחת אחריות ה  א.  
על ידי  שירותים זה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על ביןספק ה של
, אצל חברת ביטוח  חשבונו על לקיים מתחייב ספקעל פי חוזה זה, ה ספקה

בנספח "אישור עריכת  הביטוח כמפורט תופוליס מקומית ובעלת מוניטין,  את
  .ספק")ה י(להלן: "ביטוחביטוחים"  

  
  יחולו ההוראות הבאות : ספקעל ביטוחי ה  .ב
  

 מיד לרשות ולהודיע  ,ספקה ביטוחי תנאי כל לקיים את מתחייבספק ה  1
 לשתף ספקה מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על

 הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות עם פעולה
  למבטחים. להגישה חליטת

  
 בדבר מבטחיו מאת אישור  הספק, ימציא שירותיםתנאי לתחילת מתן ה  .3

  ביטוחי הספק.עריכת לנספח אישור  בהתאם ביטוח,ה עריכת 
במקרה  שירותיםלהתחיל במתן ה ספקהרשות תהיה רשאית  למנוע מה

יהיה מנוע מלעלות ספק שאישור  כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי ה
במתן כל טענה כנגד  הרשות עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל 

  בטרם המציא האישור כנדרש.  שירותיםה
ביטוח המתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש ספק ה

לפני מועד תום תקופת  יומייםבהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מ
  ביטוח. ה

  
מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות   .4

 ספקל פי הסכם זה, והע ספקא תגרע מהתחייבויות הל הסכם זה,
מתחייב לקיים את כל  התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו 

  בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל.  שירותיםמתן 
  

 ו/או לרשות בהמצאתו ,ספקה ידי על האמור הביטוח בעריכת אין  .5
 כדי הרשות דרישת לפי הבפוליס והרחבות התאמות שינויים, בביצוע
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם בדבר אישור  להוות
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 יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על כלשהי אחריות

  דין. כל פי על ו/או החוזה  פי על ספקה
  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה ספקה

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל  לנכון. שימצא
סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה ובלבד 
שהוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוחי 
חבויות הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח 

  ן אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו.נוסף בגי
  

 תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה מצהירספק ה  .6
, לרבות נזק ו/או רכוש באחריותו ו/או בשימושו לרכושו נזק בגין הרשות

 שהספקוכן בגין כל נזק  , ובמפורש לאוהליםלמוצרים המסופקים על ידו
 העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו לשיפוי זכאי

בים אם נערכו על  ידו ביטוחים  ביטוחיו, במסגרת בפוליסה) הנקובה
 אחריות מכל ו/או מי מטעמה הרשות את בזאת פוטר והואובין אם לאו, 
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לנזק כאמור.

  
" המצ"ב,  עריכת ביטוחי הספקפח "אישור נוסף לביטוחים המפורטים בנסב  .ג

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב מתחייב הספק לערוך 
או   גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב השימוש בכלי רכב, וכן 

 .רועילא ₪ 1,000,000 –שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 
  
את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, תהא  אם לא יבצע הספק  .ד

רשאית הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק  ולשלם את 
דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על 
חשבון הספק, והספק מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה 

די להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת כאמור. אין באמור לעיל כ
הביטוחים עבור הספק , והספק מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר 

   עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  
של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק  ההפר  .ה

 תהווה הפרה יסודית . 
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  הספק  יאישור עריכת ביטוח

  
   ___________ תאריך

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

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  
  .,נ.ג.א
  
 

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
עבור  בנתב"ג 25בחניון לאספקה, הצבה התקנה ותחזוקת אוהל ממוזג  ")הספק"

   התעופה שדותרשות 
  

אספקה הצבה התקנה עם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
 ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  בור הרשותע") השירותים(להלן:" בנתב"ג 25בחניון ותחזוקת אוהל ממוזג 

  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם
  
  

  אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):פוליסה לביטוח 
  

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

למקרה או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000 סך שלשלא יפחת מגבולות האחריות: 
 .ביטוחהובסה"כ לתקופת 

  
אבדן ו/או נזק הפוליסה מכסה את חבותו על פי  כל דין של הספק וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, 

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

  
מעשי או אחריותם ל גיןהרשות, עובדיה ו/או מנהליה  בשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת  
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו הספקחדלי מ

  
  

 חריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח א
  
  

  מעבידים : אחריותביטוח 
  

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

או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $ 5,000,000של  סךמ שלא יפחת גבולות האחריות:
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  
וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה  הספקהפוליסה מכסה את חבותו של 

  בחצרי הרשות ומחוצה להם. םכלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי
  

חים נוספים היה ותוטל עליהם חבות הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוט
  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  
 יטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט".תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב
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  יהיו כפופים להוראות הבאות: הספקביטוחי 
   

 הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה .1
או לוותר על זכות  בכתב לשפותו והתחייב יםוכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח

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

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

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

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

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

 יות המבוטחים האחרים.הפוליסה לא יגרע מזכו
  
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 
  
  

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

  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
    
    

 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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