
 להסכם 5נספח 

 נספח אישור על עריכת וקיום ביטוחים 

  _______תאריך: 
 לכבוד

 יובל חינוך בע"מ )להלן: "החברה"(
 )קומה ג'(, 50רחוב דיזנגוף 

 אביב -תל
 א.ג.נ.,

  .ביטוחי הקבלןאישור הנדון: 

 )להלן: "הקבלן"( _______________________________________. שם המבוטח :

  _____________________________________.__ כתובת :

)להלן: "השירותים ו/או  יפו -ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב ביצוע עבודות  שירותים :

 "ההסכם"(.

הביטוחים המפורטים ערכנו עבור הקבלן את מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 

תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,להלן

 ."(הביטוח
 

 ______________________פוליסה מס'  צד שלישי א.

כל פי דין בשל -המבטח את אחריותו של הקבלן עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי: 
או נזק פגיעה לאובדן מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו 

בכל הקשור למתן השירותים בקשר  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
ו/או לעיריית תל אביב )להלן: "העירייה"( לחברה  נזק או פגיעה לרבותעם ההסכם, 

 .ןהלעובדיאו /ו ןהלמנהליו/או 

 לתקופת ביטוח שנתית. ובמצטברון ש"ח( לאירוע ש"ח )ארבע מילי 4,000,000 גבול האחריות: 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוחביטוח זה אינו     ביטול הגבלות: 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים וכלפי בגין  קבלןה

בתה, שביתה והשמתקנים חשמליים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, פגומים, 
הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( קבלןלאומי )למעט לגבי עובדים שה

בפוליסה צוין במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזק שנגרם  .1 תנאים מיוחדים: 
או בית הספר לרבות לרכוש הנמצא /לרכוש החברה ו/או עיריית תל אביב ו

 .בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הקבלן

החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2 תנאים מיוחדים: 
על מי מהם למעשי ו/או  שתוטל, בגין אחריות מנהליהם ו/או עובדיהם

בת לפיו נערך הביטוח בנפרד מחדלי הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צול
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מוצהר ומוסכם בזה כי עובדי ו/או מנהלי החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או  .3  
 ., ייחשבו כצד שלישי על פי פוליסה זוו/או תלמידי בית הספר בית הספר

 פוליסה מס' ______________________ חבות מעבידים: ב.

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  טוחי:הכיסוי הבי 
כלפי העובדים  1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או  תאונת עבודהבגין  בקשר עם ההסכםבמתן השירותים המועסקים על ידו 
 תוך כדי ועקב עבודתםמהם שייגרמו למי מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( 

 .בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכםבמשך תקופת הביטוח 

 ש"ח לתובע. 6,000,000 אחריות:הגבולות  

 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000  

בלנים כלפי ק הקבלןחבות בדבר שעות עבודה ומנוחה,  הגבלותביטוח זה אינו כולל  ביטול הגבלות: 
, פיתיונות ורעלים )היה והקבלן ייחשב כמעבידם( עובדיהםאו /ו/או קבלני משנה ו

 .והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק
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החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1 תנאים מיוחדים: 
כלשהו כי מי היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח  ,מנהליהם ו/או עובדיהם

מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או לעניין חבות 
 .הקבלן כלפי מי מהמועסקים על ידו

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  פוליסת הביטוח כוללת .2  
 החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם)שיבוב( כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  
 .זדוןבשגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  ג.

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  הכיסוי הביטוחי: 
רת חובה מקצועית שמקורן במעשה או הפ בגיןדרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או 

 .מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע  1,000,000 גבול האחריות: 

יושר של מי חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי בדבר  הגבלותביטוח זה אינו כולל  ביטול הגבלות: 
 .מעובדי הקבלן

החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או לשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .1 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה  מנהליהם ו/או עובדיהם

ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
 .ב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםהחברה ו/או עיריית תל אבי

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .2  
__________. 

חודשים לאחר )שישה(  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה  תום תקופת הביטוח

ביטוח חלופי המעניק כיסוי  הקבלןא נערך ע"י בתנאי כי לו/או מרמה( 
מוסכם בזה כי . שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זומקביל 

הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני 
 .תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

ות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן הננו מאשרים בזאת כי הפוליס .1 :כללי ד.
החברה ו/או עיריית תל אביב קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניות ו

וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או מנהליהם תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

לחוק חוזה  59טענה ו/או זכות כאמור בסעיף לרבות כל  .ו/או עובדיהם
החברה ו/או לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –הביטוח התשמ"א 

 ם.וכלפי מבטחיה עיריית תל אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
הביטוח וההשתתפות  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  .2  

החברה ו/או עיריית תל מקרה לא על  העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל
 .אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי בתום לב הננו מאשרים כי הפרה  .3  
החברה ו/או איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות 

על פיצוי לקבלת שיפוי ו/או  עיריית תל אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 .פי ביטוחים אלו

כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא ישונו  .4  
לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח 

)שלושים( יום מראש וכי לא יהיה  30לחברה הודעה כתובה בדואר רשום 
החברה ו/או עיריית תל אביב בי תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לג

אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 .)שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה 30כאמור לעיל ובטרם חלוף 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש 
 לבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור זה, וב

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 


