
 
 

 ביטוח  -' בנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או עמותות  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אועיריית בית שמש  –" מבקש האישור"

 .  בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 ורתופוטו, אלכסוני, מידול תל מימדי והעמדת מערכות צפייןצילום פוטוגרמטרי, א -" השירותים"

 

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח אחריות םשירותיהולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן  7נוספת של  ת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהכל עוד קייממקצועית 
 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 8 השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

א לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי של
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד  .2
מתן השירותים, אישור קיום ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת או  השירותים

שוק ההון, ביטוח  מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2112-1-6וחיסכון 

אישור ביטוחי את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  וטחהמב

 לעיל. 1 נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 

יום לפני מועד  01לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחינוי לרעה, על ש
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
 המבוטחמנע מתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחועל  על פי הסכם זה, המבוטחמהתחייבויות 

יהיה מנוע מלעלות כל טענה  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורו/או דרישה כלפי 

 כנדרש. המבוטחטרם הומצא אישור ביטוחי להתחיל בשירותים 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל  .0
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  חהמבוט. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 
מבקש ידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

וי או לבצע כל שינ המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  המבוטחתיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
ין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי למוסכם וא המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

פי הסכם זה ו/או -על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  מבקש האישורעל 
 פי דין.-על

 המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 תאימם להוראות סעיף ביטוח זה.על מנת לה המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי 

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על  בבחינת דרישה 

מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורה כלפי לא תהא כל טענה ו/או דריש למבוטחפי דין. -על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור

 .המבוטחשהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 

. בכל ביטוח נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחים לביטוחי משלימ
מבקש , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי ויד-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

ביטוח חבות נוסף ו/או , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  האישור
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -משלים שייערך על



 
 

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
)ומבלי לגרוע מכלליות  בקשר לשירותיםשנעשה בו שימוש לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם  טחהמבועם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על בגין כל
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחמכוסה בביטוחי 

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחבהר, כי מו

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית
יות המבוטח לפי דין נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחר

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. 
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של 

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. יגברו הוראות הסכם זה. סתירה
 

 :המבוטחביטוחי  .8
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם -על המבוטחהמבטח את חבות 
 ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

 מבקש האישור, עובדי מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 
 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי  בפוליסה, ףכמבוטח נוס מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 
 .המבוטחד מיחידי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אח

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,111,111: גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבוטחהמבטח את חבות 
די ו/או עקב תוך כ המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1281 -התש"ם 

 השירותים. 
היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה  מוו/או הבאים מטע מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 

 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםו/או מחלה כלשהי כי 
 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  21,111,111: גבול אחריות

 מקצועית  ביטוח אחריות .8.0
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -על המבוטחהמבטח את חבות 

 . מטעמוו/או מי מהפועלים  המבוטחבגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

עקב מעשה ו/או יו בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על ש האישורמבקהביטוח יורחב לשפות את 
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו המבוטחמחדל של 

 המבוטח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
, אבדן מסמכים, המבוטחעובדי  הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד

השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק  ,הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות
 כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

 המבוטחידי חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 .המבוטחנבע מאי תשלום או מרמה של 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,111,111: גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .2
מוותר על  המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישור ידי-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .2.1

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורכל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר  01, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .2.2

 ול.בדבר השינוי או הביט למבקש האישורמשלוח הודעה של המבטח 



 
 

 המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .2.0
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או 

וח אחר ו/או היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביט .2.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורחיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
נות רבתי . חריג רשל2110היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2.5

על פי  המבוטח)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 
 . 1281 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .2.6
 ם לנזק בזדון. על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגר

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  המבוטחעל  .2.7
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .11



 
 

 

 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

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

 יב עם מבקש האישור.באישור זה מיט
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או עיריית בית שמש שם: 
תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או  רשותייםסמך  גופי ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום . תחילהת
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (012אחריות צולבת ) ₪   2,111,111     צד ג'
 (017קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (012מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(015) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (021) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (022ג' )
 (028ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 
 (022ייחשב כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 21,111,111     אחריות מעבידים
 (012מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (012) המבוטח

 (028ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (011אבדן מסמכים ) ₪ 2,111,111     אחריות מקצועית
דיבה, השמצה והוצאת 

 (011לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (012מבקש האישור )
 מבוטח נוסף בגין מעשי או 
ו מבוטח נוסף בגין מעשי א

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (021) האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(025) 

 (026פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 *027ביטוח )
 (028ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 
(002) 

        אחר

 

 (*:ג'ת קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין אפירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *



 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 03שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 דות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן ש* באישור ביטוח כללי 

 


