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)להלן"  , ירושלים14-16במתחם חוצות היוצר, רחוב חטיבת ירושלים  __גלריה  הנדון: 

 _________, ת.ז.________הסכם שכירות שנחתם ביניכם לבין  -"( מושכרה

 )להלן: "השוכר"(                

 

לאשר בזאת כי החל מיום ________ ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים הננו מתכבדים 

)להלן: "ביטוחי תחם חוצות היוצר בירושלים במ , המצוי, לעניין המושכרבהמשך, על שם השוכר

 השוכר"(.

 

תכולת המושכר וכן ציוד המשרת את המושכר  כלבערך כינון את ביטוח המבטח  .1

מתחם במושכר ומחוץ למושכר בתחום  ר והנמצאבבעלותו ו/או באחריותו של השוכ

כר שנעשו ו/או יעשו על ידי , וכן כל שינוי ותוספת למוש("המתחם"חוצות היוצר )להלן: 

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב והשוכר ו/או מטעמ

קי נוזלים לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נז

והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק 

 בזדון, שבר זכוכית וכן פריצה.

 

חברת הניהול ו/או כלפי /או מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המשכירה ו המבטח

תחלוף כלפי השוכרים האחרים )אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על 

וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על  ,השוכר(

 זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 

היה המוטב לעניין הביטוחים שבנדון, אלא אם נקבע אחרת על פי תנאי שעבוד, י השוכר

 , למעט תכולה,קים לרכוש המבוטח לעילשיקבע כך בהסכם. תביעות בגין נז ,במידה

שטר קבלה  בכתב, ודי בחתימתם על גבי הורת האו למי שהמשכיר התשולמנה למשכיר

 וסילוקין לצורך ביצוע תשלום תגמולי ביטוח בגין תביעות אלו.

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל  .2

הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה,  הגבלה בדבר חבות

משקה, שביתות במתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב לשפות את 

לי המושכר בגין אחריותם כבעלי המושכר ו/או מנה ,את חברת הניהול/או והמשכירה 

 ו, שלוחיו, עובדיאחריותן למעשי ו/או למחדלי השוכרוכנותני שירותים לגביו וכן בגין 



ועובדיהם, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח  ווכל הפועל מטעמ

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 ך תקופת ביטוח שנתית.לתובע ולאירוע במצטבר למש ₪ 3,000,000גבול האחריות: 

 

ראשוני לכל פוליסה  ביטוח הווהת, של השוכר העל הצדדים כי הפוליסמוצהר ומוסכם 

ו/או עבור המשכירה ו/או חברת הניהול כמבוטחים  ועל ידו/או  לטובתו הנערכתשהיא 

מוסכם במפורש כי המושכר יחשב כרכוש צד שלישי לעניין הביטוח  עיקריים.

 לעיל. בביטוח רכוש ש המבוטחרכו שבעריכתנו, למעט

 

כלפי כל המועסקים על ידה ומטעמה בגבול  אחריות מעבידים בגין חבות השוכר ביטוח .3

אחריות כמפורט להלן. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, 

שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער 

ונשק. הביטוח כאמור הורחב לשפות את המשכירה וחברת הניהול במידה ונטען כי מי 

ו/או מי מהם, לעניין קרות תאונת עבודה  נושאות בחובות כלפי עובדי השוכר מהן

 כלשהי.

( לאירוע ובמצטבר )חמישה מליון דולר ארה"ב 5,000,000$ -מגבול אחריות שלא יפחת 

 .למשך תקופת ביטוח שנתית

 

ביטוח אבדן הכנסות )למעט דמי שכירות והוצאות ניהול( עקב הסיכונים המבוטחים על  .4

חודש. הביטוח כאמור כולל  12 -( לעיל, למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ1פי סעיף )

חברת הניהול /או תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המשכירה ו

)אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל  מתחםאו דיירים בוכן כלפי השוכרים האחרים ו/

וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל, ובלבד  ,בדבר ויתור על תחלוף כלפי השוכר(

שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת 

 זדון.

 

ביטוח הנערך על ידי  הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל .5

וכי אנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף  ,המשכירה ו/או חברת הניהול

כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא  .ביטוחי המשכירה ו/או חברת הניהול

יצומצמו, לא יבוטלו ולא יפוגו במשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר הודעה כתובה 

 60ככל שתינתן לנו הודעה בדבר מינויה, , ולחברת הניהול י המשכירהבדואר רשום ליד

 יום מראש.

 

 לא תפגענה מחמת ו/או עקב: ההמשכיר זכויות .6

היה ידוע להנהלתכם  המקרהאיחור במסירת הודעה על אירוע נזק, אלא אם  א.

 .האמורהאיחור  מחמתוהוכח כי נגרם לנו נזק 

/או אי מילוי תנאי ביטוחי, וון מהרשויות העדר ו/או פגם בהיתר ו/או ברשי ב.

 .הביטוחלמקרה  הקרובהאלא אם היוו הסיבה 



תביעה ובתנאי  בהוצאותאחריותו של מבוטח אחר לשאת בדמי הביטוח,  ג.

 יחרגו( וכן בהשתתפויות העצמיות ואלה לא יחולומיגון ובטיחות )במידה ש

ם נודיע מראש אלא א למקרה 10,000$ -בביטוחי החבויות דלעיל מעבר ל

 ובכתב. 

 

בפוליסות במידה שקיים, המפקיע, מקטין או מגביל את אחריותנו כאשר קיים  סעיףכל  .7

"ביטוח  בחזקתכלפיכם, שלגביכם הביטוחים דלעיל הנם  יופעל, לא אחרביטוח 

תנאי הפוליסות, ואנו מוותרים על כל  לפיראשוני" המזכה אתכם במלוא הזכויות 

 .הר שיתוף מבטחי המשכירטענה בדב אודרישה 

 

דלעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה  התנאים .8

תחייב הפוליסות  שבגוףהתאמה בין האמור באישור זה לבין התנאים  איאו  סתירהשל 

 .משכירה ו/או חברת הניהולשלטובת ה הפרשנות

 

ת המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסו .9

 האמור לעיל.

 

 .ועובדיהםהמבוטח משמע, לרבות עובדיו, שלוחיו, וכל הפועל מטעמו  .10

 

)פרט נגד מזיק בזדון( נגדכם,  התביעהויתרנו, ללא הדדיות, על זכות השיבוב ו/או אנו  .11

אך לא מוגבל  לרבותמטעמכם ו/או עבורכם ו/או בשמכם,  פועליםעובדיכם וכל ה

אך  ,, בני משפחותיהם; וכן כלפי לקוחותיכםיועציםמניות, מנהלים,  בעלילדירקטורים, 

שוכרים ודיירי משנה  כלפי וכןכלפיהם;  וויתורזאת רק במידה שנדרשתם לסעיפי 

 .מבטחיהםבכפוף לויתור מצד  תחם,אחרים במ

 

 

 ________ חתימת המבטח בכבוד רב,___________

 

 

 תפקיד החותם ___________ שם החותם _____________ טחחותמת המב

 


