
  ביטוח  – 2נספח 

 לצורך נספח זה, תחול ההגדרה שלהלן: 

 יישוביה ו/או כל גוף ותאגיד מטעמה ו/או עובדיהם ו/או נבחריהם;ו/או   מועצה אזורית מגידו –" המועצה" •

לגרוע מאחריות   .1 ועל-על   נותן השירות מבלי  זה  דין,  -פי הסכם  כל  ,  ו קיים, על חשבוניו  נותן השירות ערוך  י פי 
פי הסכם  - עלמתן השירותים  בישראל, במשך כל תקופת  לעריכת ביטוחים  באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין  

בתנאי ביטוח  , את הביטוחים הבאים  כמפורט להלן(לתקופה נוספת    –  )ובהתייחס לביטוח אחריות מקצועית   זה
וכמפורט    )למעט בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית(  בחברת ביטוח אחרת  שלא יפחתו מביט או כל נוסח מקביל

 : להלן

  ו אשר בבעלות נותן השירותשל  ומסוג אש מורחב או ביטוח כל הסיכונים המבטח את רכוש  רכוש ביטוח 1.1
ו/או    נותן השירותם ו/או המשמש את בסביבתהמזמין ו/או    חצריוהנמצא ב  ו ו/או בחזקתו  ו/או באחריות 

במלוא ערכם ובערכי כינון )למעט מלאי בערכו הריאלי(, מפני  והכל  ,  את מי מטעמו במסגרת השירותים
אדים   פיח,  עשן,  אש,  ולרבות  ביט  מסוג  מורחב  אש  בביטוח  המקובלים  הסיכונים  עקב  נזק  או  אבדן 

טבע נזקי  התפוצצות,  ברק,  חימום,  או  אש  של  תהליך  מכל  אדמה,  הנפלטים  רעידת  נזק,  נוזלים  ,  י 
שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן    ו/או כלי טיס  והתבקעות צינורות, חריכה וצריבה, פגיעה על ידי כלי רכב

  פריצה לרבות שוד.  
כמפורט בסעיף זה בחלקו או במלואו ובלבד ויחול הפטור    רכוש  ביטוחנותן השירות רשאי שלא לערוך  

 ו. להלן כאילו נערך הביטוח במלוא  12המפורט בסעיף  

בגין היזק גופני, מוות, מחלה,  על פי דין    נותן השירותטח את חבות  המב  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.2
פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי ו/או היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי לרבות נזק גרר שהינו תוצאה  

של אחריות  בגבול  שלהם,  מישירה  יפחת  ו₪    2,000,000  -א  תקופת  לבסה"כ  ₪    2,000,000-למקרה 
ביטוח. הביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה או סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  ה

הרמה,  חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, זיהום פתאומי ובלתי צפוי )מים, קרקע או  
הרעלה   נשק,  כלי  משקה,מאויר(,  או  במאכל  מזיק  דבר  מצד    כל  תחלוף  תביעות  וכן  והשבתה  שביתה 

)ולעניין    יחשב כצד שלישי לעניין הפוליסהי   המזמיןורכוש    המזמיןלמען הסר ספק,  המוסד לביטוח לאומי.  
 . (במישריןרכוש המזמין, למעט פריט הרכוש עליו פועלים 

בגין פגיעה  ו  פי דין כלפי כל המועסקים על יד-על  נותן השירותחבות  המבטח את    ביטוח אחריות מעבידים 1.3
לתקופת  בסה"כ  ₪    20,000,000-₪ למקרה ו   20,000,000גופנית ו/או מחלה מקצועית בגבול אחריות של  

ומועדים,  ה בחגים  ו/או  בשבתות  עבודה  עבודה,  שעות  בדבר,  הגבלה  כל  כולל  אינו  זה  ביטוח  ביטוח. 
תיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת  י , פ(נותן השירותיחשבו כעובדי  )היה וי   קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

נותן  ייחשב כמעביד של עובדי    שהמזמיןובמידה    בהיקף  המזמיןאת    לכלולורחב  י נוער. הביטוח כאמור  
  . כלפי עובדיו נותן השירותבאחריות שילוחית לעניין חבות   נושא  המזמיןקבע כי י, או י השירות

כמפורט    ביטוח חבות מעבידיםככל ונותן השירות אינו מעסיק עובדים, נותן השירות רשאי שלא לערוך  
בסעיף זה וזאת, בכפוף להמצאת הצהרת אי העסקת עובדים כשהיא חתומה על ידו כנדרש. נוסח ההצהרה  

 "(.הצהרת אי העסקת עובדיםמצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 

על פי דין, בקשר עם מעשה ו/או מחדל ו/או    נותן השירותחבות    המבטח אתאחריות מקצועית  ביטוח   1.4
, תוך כדי  וו/או כל מי הפועלים מטעמ   ו ו/או של עובדי  והפרת חובה מקצועית ו/או טעות או השמטה, של 

₪ בסה"כ    4,000,000- ₪ למקרה ו  4,000,000  -בגבול אחריות שלא יפחת מ  לשירותיםו/או עקב ו/או בקשר  
סעיף    ומנהליים,  וכן  הגנה בהליכים פליליים,  לכסות הוצאות משפט  תורחבהפוליסה    .ביטוחהת  לתקופ

של   גילוי  הביטוח.  12תקופת  תוקף  תום  לאחר  בפוליסה    חודשים  הרטרואקטיבי  יאוחר  התאריך  לא 
וף, אובדן או נזק תוצאתי  לגבי נזק ג   הפוליסה לא תכלול כל הסתייגות  .ממועד תחילת מתן השירותים

אי יושר ו/או  מעילת  ,  ו/או אובדן שימוש, עיכוב בעבודות או במסירה עקב מקרה ביטוח, אבדן מסמכים
הביטוח מורחב    פוליסה.הייחשבו כצד שלישי לעניין  ורכוש המזמין    המזמין  למען הסר ספק,   עובדים.

ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות    נותן השירות לכלול את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי  
 . (נותן השירות)ולמעט אחריותו המקצועית של המזמין כלפי   צולבת

ולהמשיך  לעיל  בהתאם למפורט    המקצועית  ואחריות  לביטוחולקיים פוליסה    מתחייב לערוך  נותן השירות
ובכל מקרה למשך תקופה   ההסכם אחריות על פי דין בקשר עם   וכל עוד מוטלת עלי  זו  ה ולהחזיק בפוליס

 הם. יהמאוחר מבינ   –ו/או מהיום בו חדל ממתן שירותים למזמין  ההסכםסיום שנים מ 7-שלא תפחת מ 

  רשאי ,  ויש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים שייערכו על יד   נותן השירותהיה ולדעת   .2
ו/או    נותן השירות נוסף  ביטוח  בכל  הנוסף כאמור, כאשר  ו/או הביטוח  ולקיים את הביטוח המשלים  לערוך 

ויתור על זכות תחלוף לטובת ה ייכלל סעיף בדבר  יין  . לענלמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןו   מועצהמשלים 
וזאת,   ו/או מי מטעמו  נותן השירותלעניין מעשי ו/או מחדלי    מועצההביטוחי חבויות, הביטוח יורחב לכלול את 

 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

לא    מועצהלהמציא לידי ה   נותן השירותמתחייב  ,  לעיל  1המפורטים בסעיף    נותן השירותלהוכחת קיום ביטוחי   .3
יום טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי    14-הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ ימים טרם חתימת    7-יאוחר מ 

שאושר ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון והמצורף להסכם זה ומהווה    בנוסחאישור עריכת ביטוח  ,  להם
 "(.נותן השירותאישור עריכת ביטוחי חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "

, מתחייב  מועצהוללא דרישה מצד ה  לעיל  1המפורטים בסעיף    נותן השירות לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי   .4
  לתקופת ביטוח בגין הארכת תוקפו    נותן השירותאת אישור עריכת ביטוחי    מועצהלהפקיד בידי ה   נותן השירות

ביטוח   תקופתבמועדים הנקובים, מדי  ומתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי נותן השירותנוספת. 
נוספת    –  ו/או ביטוח חבות המוצר  )ובהתייחס לביטוח אחריות מקצועית   וכל עוד הסכם זה בתוקף  לתקופה 

 .  כמפורט לעיל(



שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת    ומצהיר, כי ידוע ל  נותן השירות .5
כל פעילות כאמור במקרה שהאישור    נותן השירות למנוע מן    ת היה זכאית   מועצהההתקשרות על פי הסכם זה וה

 לא תחשב הפרת ההסכם. מועצהכאמור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל ופעולה זו של ה 

  נותן השירות מציא  יש  נותן השירותעריכת ביטוחי  ו רשאים לבדוק את אישורי  יהי  ה ו/או מי מטעמ  מועצה ה .6
   לבצע את ההתאמה ללא דיחוי.  נותן השירותזה, מתחייב  נספחובמידה ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות  

- בדיקתו על -, בבדיקתו ו/או באי נותן השירותמוסכם בזה במפורש כי לא יהיה בהמצאת אישור עריכת ביטוחי   .7
הי מי מטעמ   מועצהדי  ביטוחי    הו/או  של  בדבר התאמתם  להוות אישור  השירותבכדי  טיבם,    נותן  למוסכם, 

ו/או    הו/או על מי מטעמ  מועצה תוקפם, בהיותם או היעדרם, ולא יהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על ה
   על פי הסכם זה ו/או על פי דין. נותן השירותבכדי להסיר אחריות כלשהי מ

ביטוחי   .8 עריכת  ובאישור  זה  בנספח  המפורטים  השירותהביטוחים  "  נותן  להלן:  יחד  נותן ביטוחי  ייקראו 
 ". השירות

  מועצה על כל זכות תחלוף כלפי ה  נותן השירותתנאי מפורש לפיו מוותרים מבטחי    יכללו  נותן השירותביטוחי   .9
 ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

וכי מבטחי      מועצהפיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר ייערך על ידי ה-יכללו תנאי מפורש על   נותן השירות ביטוחי   .10
 . כאמור מועצהמוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי ה ותן השירותנ

, אלא  יבוטלוולא    ישונו לרעהשהפוליסות לא    נותן השירות מבטחי    את התחייבותיכללו    נותן השירותביטוחי   .11
  נותן השירות יום מראש. בכל פעם שמבטחו של    30, לפחות   מועצהאם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום ל

ל שינוי לרעה, מתחייב    נותן השירותכי מי מביטוחי    מועצהיודיע  בו  עומד לחול  נותן  עומד להיות מבוטל או 
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לפני מועד הביטול או השינוי לרעה    השירות

 ר. בביטוח כאמו

,  הכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   ווכי לא תהיה ל  מועצהא פוטר את הומצהיר בזאת כי ה  נותן השירות .12
מי  את  ו/או    נותן השירותמשמש את  ה,  נותן השירותשל    וו/או באחריות  ובגין כל נזק שייגרם לרכוש, בבעלות 

  נותן השירות .  להכנסותיו עקב נזק לרכוש כאמורנזק עקיף ו/או נזק  לרבות במפורש    במתן השירותים  ומטעמ
כתוצאה מהגשת תביעה או    ה על כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל  המועצהמתחייב בזאת לשפות את  

 .פטור כאמור נותן השירותדרישה שעניינה נזק לרכוש לגביו העניק 

במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי  מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם את דמי הביטוח    נותן השירות .13
 תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך תקופת ההסכם.   נותן השירותפוליסות ביטוחי 

, הינם בבחינת  נותן השירותי  מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור עריכת ביטוח   ,למען הסר ספק .14
לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.    ו לבחון את חשיפתו  ועלי  נותן השירות דרישה מזערית המוטלת על  

על   כי    ישא בהם י  נותן השירותו  ויחולו תשלומי ההשתתפויות העצמיות בביטוחי   נותן השירותמובהר בזאת 
 . בלעדית

להודיע על כך מיד בכתב    נותן השירות, מתחייב  ירותנותן הש בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת ביטוחי   .15
 , ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם מימוש הביטוחים האמורים. מועצהלמבטח ול

מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים )ככל שיתקשר    נותן השירות .16
  ו כך שיכלול את שם המבוטח בביטוחי   נותן השירות  ירחיבעם גורמים כאמור וככל שהדבר מותר לפי ההסכם(,  

  עמם   קשרות יהא אחראי לכלול בהסכמי ההת  נותן השירותלחילופין,    את קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו.
, וזאת למשך  נותן השירותסעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים הזהים בתנאיהם לביטוחי 

עם   התקשרותם  תקופת  השירותכל  למשך    נותן  מוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות  נוספים    36ולעניין  חודשים 
למען הסר  לעיל.  14בנוסח המפורט בסעיף לכלול פטור זהה  נותן השירות כן, מתחייב מסיום ביצוע השירותים. 

ביחס לשירותים במלואם לרבות אם    מועצההוא הנושא באחריות כלפי ה  נותן השירותמובהר בזאת כי  ,  ספק
בגין כל   מועצה ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה- בוצעו או שאמורים היו להתבצע על

ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם  - אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב השירותים שבוצעו על
 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

 והפרתן או כל חלק מהן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  להסכםזה מהוות תנאי יסודי  נספחהוראות  .17

  



   עריכת ביטוחי נותן השירות אישור –א' 2נספח 

 DD/MM/YYYYהנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים 

במקרה  וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף  ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
 ר זה מיטיב עם מבקש האישור.של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישו

גורמים נוספים הקשורים  מבקש האישור הראשי 
למבקש האישור וייחשבו 

 כמבקש האישור 

 האישור   מבקש   מעמד והעיסוק המבוטח  העסקה  אופי מבוטחה

 שם
 ; מועצה אזורית מגידו

 שם
יישוביה ו/או כל גוף ותאגיד 
ו/או  עובדיהם  ו/או  מטעמה 

 ;נבחריהם

 שם
 

 אופי העסקה:

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

שירותיאחר:  ☐ מיצוי   מתן 
שירותים נלווים ו/או וכן    הכנסות
 ;קשורים

 
 :המבוטח  העיסוק

 
 _________________ 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
500223136 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 1218000ד.נ. מגידו 

 מען
 1218000ד.נ. מגידו 

 מען

האישור   למבקש  הקשר  תיאור 
ו/או  בת  ו/או  אם  חברה  הראשי: 
שלובה   ו/או  קשורה  ו/או  אחות 

 ו/או חלק מקבוצה.
 כיסויים 

 סוג הביטוח 
  גבולותלפי  חלוקה 

  סכומיאחריות או 
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

 

תאריך  
 סיום 
 

  פעילות לכללאחריות  גבול
 סכום ביטוח   /המבוטח 

 חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים  מטבע

 למקרה  לתקופה  

 אחריות צולבת – 302 ₪   2,000,000 2,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  – 304
 קבלנים וקבלני משנה  – 307
 האישור מבקש תחלוף על ויתור  – 309
 תביעות מל"ל – 315
 מבוטח נוסף מעשה/מחדל – 321
 מבקש האישור מוגדר צד ג'  – 322
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש האישור מוגדר צד ג' – 329
 פריקה ו/או טעינה  – 343
 פרעות ושביתות  – 345

 האישור מבקש תחלוף על ויתור  – 309 ₪   20,000,000 20,000,000     אחריות מעבידים
 מבוטח נוסף היה וייחשב מעביד – 319
 ראשוניות  – 328
 קבלנים וקבלני משנה  – 350

 אובדן מסמכים  – 301 ₪   4,000,000 4,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת – 302
 הרחב שיפוי  – 304
 קבלני משנה  – 307
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  – 309
 מבוטח נוסף מעשה/מחדל – 321
 מבקש האישור מוגדר צד ג'  – 322
 מרמה ואי יושר – 325
 פגיעה בפרטיות  – 326
 עיכוב/שיהוי  – 327
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש האישור מוגדר צד ג' – 329
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332

כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג'המפורטת בנספח  הסגורה )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ההון, ביטוח וחסכון

 גביה וכספים;  – 016 ;חשבון ומיסויביקורת חשבונאית, ראיית  – 007
 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 
 חתימת האישור

 המבטח:
 


