
 ביטוח  -  א' נספח

 לצורך נספח זה בלבד:  

העירוניות    -  "העירייה" החברות  ו/או  גבעתיים  העירוניים  /ועיריית  התאגידים  ו/או  או  סמך  גופי  ו/או 
   עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.

אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי נספח זה    הספקמובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י  
לעמוד בהנחיות הפיקוח    הספקוהמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי  

על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח הביטוח כמפורט  
 .ן בביטוחיויהיה ליישמ  הספקעל   , אשר להלן

לערוך ולקיים, על חשבונו,    הספקזה ו/או על פי כל דין, מתחייב    הסכםפי  -על  הספקמבלי לגרוע מאחריות   .1
  פים את הביטוחים המפורטים בסעי  ,סכםהעל פי הו/או השירותים  תקשרות  וזאת במשך כל תקופת הה

  מהסכם זהנפרד  המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי    -  קיום ביטוחים   אישור,  1'א  בנספח  להלן וכןש
"(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדין, ובתנאים אשר לא  הספקאישור קיום ביטוחי  )להלן: "

 "(: הספקביטוחי  יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק   למשך  בביטוח    הספקבנוסף 
 ממועד סיום ההתקשרות.   שנים 5תקופה נוספת של 

לבקשת   לעיל,  מהאמור  לגרוע  פוליסות  הספק,  העירייהמבלי  עותק  להמציא  את    מתחייב  הכוללות 
רשאי להמציא    הספקת עותק פוליסות כאמור,  מוסכם כי ככל שתתבקש המצא.  ההתחייבויות החוזיות

 את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.

 :הספקביטוחי  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של    הספקהמבטח את חבות  
 שירותים.המתן בו/או   פעילותוביצוע באדם ו/או ישות כלשהי בכל הקשור 

וקבלני   קבלנים  וכלפי  בגין  חבות  בהלה,  התפוצצות,  אש,  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף  ממשנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה  

 מצד המוסד לביטוח לאומי.  

 ביטוח חבות מעבידים  2.2

[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים,  פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש- על  הספקהמבטח את חבות  
למי מהם תוך    שתיגרם בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית    הספק, כלפי עובדי  1980  -התש"ם  

 כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח    הספק המבטח את חבות  
מצד   רשלנות  ו/או  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  מקצועית  חובה  הפרת  ו/או    הספקבגין  עובדיו  ו/או 

למען הסר ספק, הביטוח מכסה    מנהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור במתן השירותים.
וכן נזקים פיננסיים שאינם  נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש  ות בתום לב,  גם אובדן שימוש, חריגה מסמכ
לרכוש. או  לגוף  פיזי  נזק  בת    עקב  גילוי  תקופת  יכלול  הביטוח.  6הביטוח  תוקף  מתום    חודשים 

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 

  ת:יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאו הספקביטוחי  .3

)למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או כל    הספקביטוחי   3.1
 נוסח מקביל לביט.  

, אולם הוויתור על זכות התחלוף  מי מטעמהו/או    העירייההמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי   3.2
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

והמבטח מוותר על    העירייההביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   3.3
 כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.



חריג רשלנות רבתי )אם קיים( מבוטל, אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח   3.4
 .1981 -ח התשמ"א וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטו

 . הספקלבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי  הספק 3.5

 לקבלת שיפוי.   העירייה פגע בזכויותת של תנאי מתנאי הפוליסות לא בתום לב הפרה  3.6

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את    הספק .4
ביטוחי   פוליסות  כי  ולוודא,  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  לפי    הספקדמי  לעת,  מעת  תחודשנה 

ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ולעניין    ו/או השירותים  הצורך,  פי ההסכם,  ביטוח  על 
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את    1יות מקצועית כאמור בסעיף  אחר

 תוקף הביטוחים.  

לפני מועד    ימים  7  - , לא יאוחר מעירייהלהמציא ל  הספקמתחייב    ,העירייהללא צורך בכל דרישה מצד   .5
זה   הסכם  עפ"י  השירותים  מתן  חתום,  הספקביטוחי    קיוםאישור  את  תחילת  ידי    כשהוא  על  כדין 

  תקופה המעודכן בגין הארכת תוקפו ל  הספק, וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי  המבטח
ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות   ביטוח  ו/או השירותים  נוספת, מדי שנת  )לעניין  פי ההסכם  על 

מתחייב   מקצועית,  בהתאם    הספקאחריות  נוספות  לתקופות  הביטוח  אישור  את  ולהמציא  להמשיך 
 לעיל(.   1להתחייבות בסעיף 

  המצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינ   הספק
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של  

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.   קהספ

רשאית  העירייה  .6 חייבתהיה  לא  אך  אישור  ת,  את  לבדוק  ביטוחי  ,  לעיל  הספק קיום  וכאמור    הספק, 
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים  

זה.   הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  האישור  זכויות  מצה  הספקנושא  כי  ומתחייב,  לעריכת    העירייה יר 
כל    המי מהבאים מטעמ ו/או על    העירייההבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  

חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  
על פי הסכם זה ו/או    הספקלגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על  

את    העירייה  הין אם בדקעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, ב   הדרשנעל פי כל דין, וזאת בין אם  
 אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  

נה  יה  הספקקיום ביטוחי  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור   .7
  הספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.    הספקבבחינת דרישת מינימום המוטלת על  
מ מנוע  הוא  כי  בזאת  ומאשר  כלפי  מצהיר  דרישה  ו/או  טענה  כל  מהבאים  ו/או    העירייהלהעלות  מי 

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי    המטעמ
 הביטוחי שהוצא על ידו.  

עומד להיות מבוטל או עומד    הספק כי מי מביטוחי    עירייהו/או ל  הספקליודיע    הספקבכל פעם שמבטח   .8
לערוך את אותו הביטוח    הספק , מתחייב  הספקקיום ביטוחי  לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור  

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח    העירייהמחדש ולהמציא לידי  
 כאמור. 

את    הספק .9 בזה  את    העירייהפוטר  מטעממי  ו/או  שייגרם    המהבאים  נזק  ו/או  לאובדן  אחריות  מכל 
ו/או לרכוש כלשהו  לצורך מתן השירותים    הספקו/או לרכוש כלשהו המשמש את  מכל סוג שהוא  לרכושו  

לסביבתם   ו/או  העירייה  לחצרי  ו/או  לאתרי  תוצאתיהמובא  נזק  בגין  לרכוש    ו/או  נזק  עקב  שייגרם 
נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח  , בין אם נערך ביטוח ובין אם לא כאמור

חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור.  
 פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת    נותני שירותים ו/או    ספקיםמתחייב, כי בהתקשרותו עם    הספק .10
פטור בנוסח  סעיף  עמם  השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות    מתן

לאחוז בביטוחים נאותים בהתאם לאופי    מתחייבים  הגורמים הנ"ללפיו  לעיל, וכן סעיף    9כאמור בסעיף 
הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום  למען    .הספקפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  

 . הספקו/או היעדר כיסוי ביטוחי לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על  



ה   1-10סעיפים   .11 מעיקרי  הינם  ע"י    הסכםלעיל  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  הפרה    הספקוהפרתו  תהווה 
 . הסכםיסודית של ה 

  



 הספק ביטוחי   אישור קיום – 1'בנספח 

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 מבקש האישור. 

 *  האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 שירותיםמזמין  ☒

 מוצריםמזמין  ☐

          אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים  ☐

    .......אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
עיריית גבעתיים ו/או החברות העירוניות ו/או  

התאגידים העירוניים ו/או גופי סמך ו/או  
 עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 ת.ז./ ח.פ.  
 

 מען
 

  מען 
   , גבעתיים6שינקין 

 

 כיסויים 

וביטול  כיסויים נוספים בתוקף 
 חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
תאריך   הביטוח 

נוסח ומהדורת   תאריך תחילה  סיום 
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 סכום  מטבע או סכומי ביטוח 

 אחריות צולבת   302

קבלנים    –הרחבת צד ג'  307
 וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

 כיסוי לתביעות המל"ל  315

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

מבקש האישור מוגדר כצד   322
 ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור   329
 ייחשב כצד ג' 

 צד ג'  ביט:______   2,000,000 ₪

ויתור על תחלוף לטובת   309
 מבקש האישור  

היה וייחשב   - מבוטח נוסף 319
כמעבידם של מי מעובדי  

 המבוטח 

   ראשוניות  328

 מעבידיםחבות   ביט:______   20,000,000 ₪

 אובדן מסמכים  301

יתור על תחלוף לטובת  ו 309
 מבקש האישור  

מבוטח נוסף בגין מעשי או   321
מבקש   – מחדלי המבוטח 

 האישור 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעה בפרטיות  326

עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327
 ביטוח 

 ראשוניות  328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 תאריך רטרו:______ 

 אחריות מקצועית      2,000,000 ₪ 

 

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



 

 רכב  - 072;  ממוני ויועצי בטיחות  - 047
 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 הביטול. 

 

 חתימת האישור
 

 המבטח:


