
 

   

 נספח ביטוח -" ד" נספח

אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי  גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי נספח זה
נספח זה )למעט הוראות מסחריות אשר הוסדרו בין ת ו, יגברו הוראנספח זה בכל הקשור לביטוחלבין הוראות 

למען הסר ספק מובהר כי  מתפרשים בהסכם העיקרי.  הםיפורשו בדרך בה  בנספח זה. המונחים המשמשים הצדדים(
 ".ו/או מי מטעמם " ו/או "חברת הניהולהחברה" משמע: "החברהבכל מקום בו נכתב "

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה, ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד  .1
המוקדם מבין שני המועדים, מתחייב השוכר לרכוש על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך  ,הכנסת רכוש למושכר
 :מפורט להלןביטוחים אשר היקפם לא יפחת מהאת טוח מורשת בישראל יבחברת בכל תקופת השכירות, 

 
   ביטוח אש מורחב 1.1

ים בביטוח אש ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון, אבדן או נזק לרכוש השוכר כנגד הסיכונים המבוטח
, וכן המי מטעמ ו/או החברההביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי .מורחב 

אשר  בעלי הזכויות האחרים"()להלן: " בעלי הזכויות האחריםשוכרים אחרים ו/או דיירים ו/או כלפי 
בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר 

נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר  במבנהו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות 
אש מורחב; אולם  בגין אבדן או נזק לרכושם של בעלי הזכויות האחרים בגין הסיכונים המבוטחים בביטוח

 .הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון
 

 צד שלישי אחריות כלפי ביטוח  1.2
כלפי צד ג' המבטח את חבות השוכר ו/או מי מטעמו, בגין אבדן, פגיעה או נזק על פי דין ביטוח אחריות 

בסכום , בגבול אחריות העממי מטו/או  חברהלגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות ה
בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח אחת. הביטוח  ₪ 3,000,000של שלא יפחת מסך 
, זאת בכפוף לסעיף אחריות השוכר ו/או מי מטעמו מעשי ו/או מחדליבגין  החברהאת  שפותכאמור מורחב ל

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

 ביטוח חבות מעבידים  1.3
ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, 

לתובע, למקרה  ₪ 20,000,000ל בגין חבות השוכר כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך ש 1980-התש"ם
ביחסי עובד מעביד כלפי מי  החב יאהיה ונטען כי ה  חברה,ולתקופת ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את ה

, המי מטעמו/או  חברהמעובדי השוכר. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי ה
 אדם שגרם לנזק בזדון.ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת 

 

 אובדן תוצאתי  1.4
או לחברת הניהול( בשל נזק שנגרם לרכוש  חברהיטוח אבדן תוצאתי )למעט דמי שכירות, ודמי חנייה לב

, עקב הסיכונים האמורים בסעיף מושכרל בו נמצא המושכר ו/או מתחםלעיל ו/או ל 1.1המבוטח בסעיף 
חודשים לפחות. הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאתיים  12לעיל למעט פריצה, לתקופת שיפוי של  1.1

מי  ו/או חברהשנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי ה
ים נכלל , ו/או כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרהמטעמ

סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור 
נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב  תחםזכויות במ

יחול לטובת אדם הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא 
 שגרם לנזק בזדון. 

 
בהתאם  ה'המסמן כנספח  ביטוחי השוכרבדבר עריכת אישור  חברההלהמציא לידי השוכר מתחייב  1.5

 ,, לא יאוחר ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכרלהתחייבותו לעיל
 המוקדם מבין שני המועדים, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח.

 

 :השוכר מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהלן את הוראות הבאות  .2
 

ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות  חברה"ה לצורך נספח ואישורי הביטוח, תכלול את "חברה"ההגדרת   2.1
 " ו/או חברת הניהול חברות אחיותו/או 

 
הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  2.2

 לעיל.
 

והפוליסות כוללות סעיף לפיו המבטחת  חברההביטוחים קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך ע"י ה 2.3
 .חברהמוותרת על כל טענת שיתוף ביטוחי ה

 
הודעה על כך בדואר  לחברההביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה  2.4

 יום מראש. 30לפחות רשום, 



 

    

 
הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י השוכר ו/או מי מטעמו אינה מהווה עילה  2.5

 ו/או פוגעת בזכות השיפוי על פיה.  המי מטעמו/או  החברהלדחיית חבות כלפי 
 
 ,כויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוחאין הדבר גורע מז –רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות סעיף  2.6

 1981 -התשמ"א 
 
תנאי הפוליסות הנערכות על פי נספח זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע כלל ביט או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או  .3

 הראל ביט ו/או פסגה ו/או  אילון ביט.  
 
כלשהי מהתחייבויות השוכר בהתאם  בצורההביטוחים ע"י השוכר כדי לצמצם או לגרוע כלל אין בעריכת  .4

ו/או כדי  עפ"י דיןכל נזק שהשוכר אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או גורעת מהביטוחים לא כלל להסכם זה, ועריכת 
 .כל אחריות חברהלהטיל על ה

 
כי מי מביטוחיו יבוטל או  חברהו/או בכל פעם שמבטחו יודיע ל מועד תום תקופת ביטוחי השוכרמלא יאוחר  .5

לתקופת אישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי השוכר  חברהה, מתחייב השוכר להפקיד בידי בו שינוי לרעהיחול 
 .כל עוד ההסכם בתוקף נוספת ביטוח

 
ע"י השוכר  מהם, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו למי חייבים, אך לא רשאיםיהיו  המי מטעמו/או  חברהה .6

כאמור לעיל, והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת 
  חברהה. השוכר מצהיר ומתחייב כי זכויות בנספח זה להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו

כל  המי מטעמ ו/או חברההן מטילות על לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינ המי מטעמ ו/או
חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 
לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר עפ"י הסכם זה, וזאת בין אם נדרשו שינויים בביטוחי השוכר ובין 

 וכר ובין אם לאו.אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי הש
 

נה בבחינת יעריכת ביטוחים ה יבאישורבנספח זה לרבות מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  .7
דרישת מינימום המוטלת על השוכר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. השוכר מצהיר ומאשר 

בכל הקשור לגבולות האחריות  המי מטעמו/או  החברהבזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

 
השוכר לערוך ולקיים  רשאיסבר השוכר, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי השוכר,  .8

כאמור, בקשר עם המושכר נוסף ו/או משלים  רכוש בכל ביטוחעל חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. 
וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר  המי מטעמ ו/או חברההכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי יי

ובכל  וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .בביטוח רכושם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר
למעשי ו/או מחדלי השוכר ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף  הבגין אחריות חברהביטוח חבות, יורחב לשפות את ה

 אחריות צולבת.
 

 ו/או חברההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .9
י השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמ המי מטעמ

לרבות אבדן ו/או לרכוש נזק אבדן ו/או בגין כל  נכלל פטור מקביל כלפי השוכר מבנההאחרים כאמור זכויות ב
וכן ביטוחי רכוש נוספים  לעיל 1.4 -ו 1.1סעיפים לבהתאם שהוא זכאי לשיפוי עפ"י ביטוחים שהתחייב לערוך נזק 

או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר  לעיל 8סעיף כאמור ב
. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק וזאת בין אם נערכו אם לאו ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח

 בזדון.
 

 ם, במלואלעיל 1.4על פי סעיף  תוצאתי/או אובדן ולעיל  1.1על פי סעיף  רכושהשוכר רשאי שלא לערוך ביטוח  .10
 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  9, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף םאו בחלק

 
ו/או  מתחםבלקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  תמתחייב האינ שהחברהמצהיר בזה כי ידוע לו  השוכר .11

לא יעשו כן אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. כן, מוסכם במפורש כי ו במידהבמושכר, ו
 אינו חל על ההסכם.  1967-חוק השומרים, התשכ׳׳ז

 
דרש לערוך ביטוח עבודות קבלניות י, י ₪ 100,000מושכר בסך העולה על בככל שהשוכר יערוך עבודות להתאמת  .12

 בשם המבוטח.  החברהיטוח יורחב לכלול את בעצמו או באמצעות הקבלן מטעמו . הב
 

 אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא עלמהווה הפרה יסודית של ההסכם.  1-11הפרת סעיפים  .13
 .כאמור אישור להמצאת בכתב חברההיום ממועד בקשת  10תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 
____________ ______________ 
        החברהחתימת  חתימת השוכר

 



 

    

 נספח ה'
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*
 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ שם

ו/או חברות בנות ו/או חברת אם 
 חברת הניהולו/או 

 נדל"ן☒ שם :

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

      אחר: ☐
 

 משכירה☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐
      אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
520027392 

 ת.ז./ח.פ. :

 מען : , ירושלים 18שלומציון המלכה מען: 

 

 כיסויים

 הביטוחסוג 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 שוכרים   308☒       רכוש  
  במתחםובעלי זכויות  

☒309 

☒313 

☒314 

☒316 

☒328  

       
       
       

 302☒       צד ג'

☒315 

☒321 

☒328 
 

 309☒       אחריות מעבידים

☒319 

☒328 
שוכרים  ובעלי  308☒       אובדן תוצאתי

 במתחםזכויות  

☒309 

☒313 

☒316 

☒328 
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
096 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 


