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   תאריך:

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות אםקיי  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש

 שבע בע"מ )חל"צ(-בבאר

 6עזריאל ניצני 

 "( המכללה״: להלן)

 

 אישור עריכת ביטוחהנדון: 

 

 ______________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור    אנו החתומים מטה 

והסכם שנחתם בין המכללה  01-2016מס' , בקשר עם מכרז פומבי  ״( את הביטוחים המפורטים להלןהספק)להלן: ״

", בהתאמה(. וזאת השירותים" ו"המכרז", "ההסכםלספק למתן שירותי אבטחה ושמירה וכל שירות נלווה )להלן : "

 "(:תקופת הביטוחשני התאריכים נכללים )להלן: "        ועד ליום    לתקופה המתחילה ביום 

 פוליסה מספר _________________.  –דים ביטוח אחריות מעבי .1

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 

שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בקשר 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000ות אחריות אשר לא יפחתו מסך של לשירותים, בגבול

ורעלים, עבודות בגובה ובעומק, ימי ושעות עבודה, העסקת נוער, הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: פיתיונות 

יה ו/או עובדיה חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהל

שתוגש כנגד מי מהם ו/או אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה בגין תביעה 

 עובדיו.  כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות נושא כי מי מהם נטען ו/או כלשהי כלפי מי מעובדי הספק

 ___________. פוליסה מספר ______ -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן, שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי לרבות למכללה ו/או 

 ₪ 20,000,000מי מטעמה בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

לא יכלול כל חריג בקשר ל: אש, התפוצצות, זיהום תאונתי  למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה )לרבות באמצעות כלי פתאומי ובלתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, 



 
רכב( מנועי, חבות הספק בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטרים פגומים, בעלי חיים, 

יתות והשבתות, נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מכלי רכב וזאת מעל הכיסוי הניתן בפוליסת כלי הרכב , שבהרעלה

 תלמידיה תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. המכללה, עובדיה, מנהליה,₪,  1,000,000בגבול אחריות של 

 לרבות  רכושם, נחשבים כצד שלישי. 

בגין אחריות עובדיה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה הליה ו/או הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנ 

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות 

 צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 ______________. פוליסה מספר __ -ביטוח אחריות מקצועית  .3

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות 

 ₪ 4,000,000של מסך  יפחתוו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות שלא 

יושר עובדים ל כל חריג סייג או הגבלה בקשר לאי אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלו למקרה

ומנהלים, מרמה, מעשה במתכוון, חריגה מסמכות, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 

. הביטוח מורחב לשפות פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים, נזק כספי, הפרת סודיות, אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש

יה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות תלמידיה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על את המכללה ו/או מנהל

מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו 

חבותו של הספק כלפי  ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח

חודשים. הביטוח כאמור כולל תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר  12המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 מתאריך תחילת מתן השירותים אך לא לפני ___________. 

 

 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:

 

ה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או הבאים מטעמה שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המכללה ו/או עובדי .1

 "(, בכפוף להרחבות השיפוי שלעיל. המבוטחים הנוספים)להלן: "

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות  .2

המפורט לעיל, על כל ההרחבות בהתאמה לכיסוי הביטוח  הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________,

 הכלולות בפוליסות.

 .בקשר עם אחזקה ו/או שימוש בכלי נשק ו/או תחמושת חריגכל  כוללים אינם, לעיל הביטוחים .3

ידי הספק ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכויות -הפרה ו/או אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על .4

 הפוליסות. "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי 

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  .5

 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המבוטחים הנוספים".



 
הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים הנוספים", ומבטחו של הספק  .6

/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי "המבוטחים הנוספים". המבטח מוותר על כל מוותר על הזכות ו

 .1981 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59זכות המוקנית לו על פי סעיף 

 הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל.  .7

בר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים הנוספים" ו/או עובדיהם ו/או הביטוחים כוללים סעיף מפורש בד .8

מנהליהם ו/או מי מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 

 מתוך כוונת זדון.

כל אחד הביטוחים מורחבים לכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשבו הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור  .9

 מיחידי המבוטח.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למכללה הודעה  .10

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי  60בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 הביטוחי.

 

 שלא שונו בו במפורש. האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה

 

__________________________________________________________________ 

 שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך

 

 

 

 :אחריות בנזיקין .1

לה על פי הסכם זה ולהתאמתם המלאה לדרישות הספק יהיה אחראי בלעדית לטיב השירותים שיעניק למכל .1.1

 המכללה ולצרכיה.

הספק יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, למעט נזק עקיף, שיגרם תוך כדי או עקב מתן  .1.1

מתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לכל אדם ו/או גוף -השירותים ו/או אי

הו, לרבות המכללה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמה, והספק מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת כלש

 נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או כל הפסד אחר  .1.1

ביעה שתוגש נגדו ו/או מפסק דין או פסק בורר ייפסק נגדו, ובכל מקרה שייגרם למכללה, לרבות כתוצאה מכל ת



 
שהמכללה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הספק לשלם מיידית עם 

קבלת דרישה כל סכום כזה למכללה או במקומה, וכן מתחייב הספק לשאת בכל ההוצאות שהמכללה תחויב בהם 

וצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. התחייבותו של הספק כאמור בסעיף זה בקשר או כת

מותנית בכך שהמכללה תמסור לספק הודעה בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה כאמור, תאפשר לו 

 להתגונן כנגדה,  תשתף עם הספק פעולה ולא תתפשר או תביא לסיומה ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

תחייב הספק כי במהלך מתן השירותים לפי הסכם זה ינקוט את כל האמצעים הדרושים למנוע כל פגיעה כן מ .1.1

 שלא לצורך בנוחיות הסובבים במכללה.

הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא, החלים על השירותים שיבוצעו על ידיו לפי  .1.1

 החלים על השירותים.הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג 

לא יהא בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה  .1.1

 ו/או מהשירות או קשורה אליהם.

 




