אישור קיום ביטוחים
) מפעיל מוס"ח שש שתי (

לכבוד:
עיריית ערד ו/או תאגידים עירויים ו/או חברות עירויות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או בחריהם
ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או משרד החיוך
המחה הקדמי ,ת.ד100 .
ערד
)להלן" :הרשות"(
או הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקו עבור
)להלן" :המפעיל"( פוליסות ביטוח רכוש ,צד שלישי ,חבות
_____________________ ח.פ.
מעבידים ,תאוות אישיות תלמידים ואחריות מקצועית אשר כוללות את הסעיפים והתאים המפורטים להלן
במלואם והמתייחסת לקבלת חזקה בכסים ,לצורך ביצוע הפעילות
מהות הפעילות  :הפעלת מוסד חיוכי שש שתי ) חטיבת בייים וחטיבה עליוה ( בכסים המוכרים כ
"צימטבאום אורט וצור אורט " בתחום השיפוט של עיריית ערד ,לרבות פעילות בכל מקום בארץ ובעולם
הכיסוי לא יפחת מתאי ביט הרלווטיים למועד תחילת הביטוחים.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הרשות ,המפעיל וכל אלה הבאים מכוחם ,מפי אובדן ,זק ואחריות
הקשורים ו/או הובעים מזכאותו של המפעיל לחזקה בכס ,המשמש כמוסד חיוכי והפעלתו כמוסד חיוכי.
ביטוח רכוש.

.1

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

הפוליסה כפופה לתאים כדלקמן:
הפוליסה תכלול כיסוי לרעידת אדמה וזקי טבע.
.1.1
הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד לטובת הרשות או למי שהרשות תורה למפעיל לשעבד לטובתו את
.1.2
הכס לרבות אך לא מוגבל לסעיף אבדן דמי השכירות.
הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשוית לכל פוליסה אחרת של הרשות.
.1.3
סכום הביטוח מיצג אמה את ערכי הכיון של הכס ותכולתו.
.1.4
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.
.1.5
הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  60יום לגבי ביטולה או שיוי לרעה בתאיה.
.1.6
ביטוח צד שלישי.

.2

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

גבולות אחריות לא יפחתו מסך של  $ 2,000,000.-לתובע ו  $ 4,000,000.-לאירוע ולתקופת ביטוח .
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5

הכיסוי יחול ע"פ כל דין החל בישראל.
בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאיו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל המפעיל ייחשב כצד
שלישי.
יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות ,כל הבאים מכוחה ,בחריה ,תושביה ,עובדיה ותאגידים
עירויים או עמותות עירויות של הרשות וכן התלמידים ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
חריג הרעלה ממזון ומשקה מבוטל לגבי מזון המכר לתלמידים ו/או אורחי המוס"ח.
הכיסוי יחול גם כלפי ובגין פעילותם של קבלים ו/או קבלי משה וספקי שירותים מטעם
המפעיל

.2.6
.2.7
.2.8
.2.9
.2.10
.3

בסעיף ) .3.12רשלות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או
מקרה ביטוח כאשר רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כגד הרשות.
הפוליסה תכלול הרחבה להוצאות הגה בהליכים פליליים בגבול אחריות שלא יפחת מ 200,000.-
ש"ח לאירוע.
הפוליסה תכלול סעיף ביטוח ראשוי לכל פוליסה אחרת של הרשות.
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות ,ולמעט כלפי מי
שגרם לזק בזדון.

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלי המשה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  6,000,000.-ש"ח לתובע ולסך של  20,000,000.-ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6

.4

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק.
הביטוח חל על כל עובד של המפעיל ,קבלן משה של הרשת ועובדיו של קבלן משה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהמפעיל ובין אם לאו.
כל אדם שאיו מופיע ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד ג' .
בסעיף ) .3.11רשלות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא
יחריג זק או מקרה ביטוח כאשר רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה
הבטוח ".
הפוליסה תכלול הרחבה להוצאות הגה בהליכים פליליים בגבול אחריות שלא יפחת מ 200,000.-
ש"ח לאירוע.
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד הרשות וסעיף הודעה מוקדמת  60יום בגין צמצום
הכיסוי הביטוחי או ביטול הפוליסה.

ביטוח תלמידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

הכיסוי לא יפחת מתאי החברה למשק וכלכלה לביטוח תאוות תלמידים.
כמות התלמידים המבוטחת ________ תלמיד.

.5

ביטוח אחריות מקצועית :מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  4,000,000.- .-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח
שתית ,המכסה את רשלותו המקצועית של המבוטח בהיותו מפעיל מוסד חיוכי בגין הפר חובה מקצועית או
טעות שמקורם ברשלות ,טעות ,מחדל או השמטה של המבוטח ,במסגרת פעילותו כמפעיל מוסד חיוכי.
הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
.5.1

שם המבוטח יכלול את שמה של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו.

 .5.2הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המפעיל כגד הרשות.
 .5.3הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשוית לכל פוליסה אחרת המבטחת את
הרשות כגד אותה חבות.
 .5.4הפוליסה תכלול כיסוי לאחריותה השילוחית והשיורית של הרשות בגין קבלי משה המועסקים ע"י
המפעיל ,ככל שאחריות כזו חלה על הרשות.
 .5.5הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המפעיל ,וגם או כל מי שבא מטעמו ,בתאי הפוליסה
או בהתיותיה בתום לב ,לא יפגע בזכותה של הרשות להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו.
 .5.6הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  180יום ,לאחר סיומה אם המבטח יביא
את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש ,ובתאי כי לא ערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות
כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המפעיל.
 .5.7הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  60יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או שיוי
לרעה בתאיה.
 .6הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .6.1כל הכיסויים הביטוחיים רכשו ע"י המפעיל אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .6.2המבוטח בכל הביטוחים שערך המפעיל הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות ,כמופיע ברישא
למסמך זה  ,עובדיה ,בחריה , ,קבלים וקבלי משה של המפעיל .
 .6.3הרשות קבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי סעיף  1לאישור קיום
ביטוחים זה.
 .6.4במקרה של הארכת הסכם ההתקשרות ,תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי ,אלא
אם כן ודיע להמפעיל ולרשות על כוותו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות 60
)שישים( יום לפי כיסת הביטול או אי החידוש לתוקף ,ובכפוף לבקשה מפורשת של המפעיל או
הרשות לגבי הארכת תקופת הביטוח.
 .6.5הביטוחים שערך המפעיל כוללים תאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם,
אלא אם כן שלח המבטח לרשות הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוותו לעשות כן ,לפחות 60
)שישים( יום מראש.
 .6.6בכל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה –
למעט תביעות המוגשות גד המפעיל לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה
מעוגת בזק ליסודות ,בייים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעיה
ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים,
מכשירים סיטריים פגומים ,זיהום תאותי מכל סוג ותאור ,הרעלה במזון ו/או משקה המכר
לתלמידים ולאורחי המוס"ח ,קבלים ,קבלי משה ועובדיהם ,עבודות וער כחוק ,רכוש של הרשות.
.6.7

כל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור ללהפעת המוסד החיוכי,
לפי קרות אירוע בר תביעה ע"פ פוליסות אלו ,למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.

.6.8

כל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
הרשות מחמת אי מסירת הודעה על זק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה
ידוע לרשות ,שלעיין זה מוגדר כיו"ר הרשות ו/או מכ"ל הרשות ו/או גזבר הרשות ו/או הממוה
על הביטוחים ברשות .

.6.9

כל הוראה בביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטיה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי
הרשות .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות היו "ביטוח
ראשוי" ,המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תאיו ,מבלי שמבטחי
הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הזק או החבות המכוסים בפוליסה הערכת לפי החוזה.

 4.11מו"מ בזאת כי חובות ה"מבוטח" ע"פ תאי והתיות הפוליסות תחולה על המפעיל בלבד לרבות
החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.
 .4.1חריג כווה ו/או רשלות רבתי מבוטל ככל שקיים .אין בכך בכדי לגרוע מחובת הזהירות של המבוטח
ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ חוק חוזה הביטוח.
 4.12הפוליסות כפופות לתאי אישור קיום ביטוחים זה.
ולראייה באו על החתום:

_______________
שם המבטח

_______________
שם החותם

_________
תאריך

_______________
חתימה וחותמת

