
 

   ביטוח נספח -'יאנספח 
 

 העיקרי ההסכם  הוראות בין סתירה של  מקרה ובכל, ביטוחאחריות ו עניינה  אשר העיקרי בהסכם הוראה כל על גובר זה נספח
ול  הקשור  בכל  זה  נספח  הוראות  לבין   בין   הוסדרו  אשר  מסחריות  הוראות)למעט    זה  נספח  הוראות  יגברו,   ביטוחאחריות 

 . העיקרי בהסכם מתפרשים הם  בה בדרך יפורשו זה בנספח המשמשים המונחים(.  הצדדים

 ביטוחי קבע .1

 לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:    "(שוכרהחברה )להלן: " בכל משך תקופת השכירות, על ה .1.1

על ידי או עבור השוכר    "(בניין המבנה )להלן: "לוכל רכוש אחר המובא למושכר או    ביטוח תכולת המושכר .1.1.1
)לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, וכל שינוי, שיפור ותוספת למושכר שנעשו על ידי השוכר או עבור 

אמצעות המשכיר, חברת הניהול או מי מטעם המשכיר ו/או ב)שלא    המשכיר  ידי  על  שמומנואו  /והשוכר  
נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי   ועל בסיס ערך כינון, מפני אבדן או  חברת הניהול(, במלוא ערכם 
נזקי   שיטפון,  וסופה,  סערה  אדמה,  רעידת  התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש,  לרבות  מורחב",  "אש  בביטוח 

על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון,   נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה
וכן נזקי פריצה. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המשכיר   זכוכית  שבר

וכלפי חברת הניהול וכלפי מי מטעם  המשכיר או חברת הניהול, וכן כלפי שוכרים, דיירים ובעלי זכויות  
ין )יחדיו: "בעלי הזכויות האחרים"(, אשר בביטוח רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על  אחרים בבני 

זכות התחלוף כלפי השוכר, או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות בבניין נכלל פטור 
עקב  האחרים  הזכויות  בעלי  של  לרכושם  להיגרם  העלול  נזק  או  אבדן  בגין  השוכר  לטובת  מאחריות 
 הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש - המבטח את חבות השוכר על  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.1.2
אחריו בגבול  ובסביבתו,  במושכר  כלשהו  גוף  או  אדם  של  לרכושו  או  לגופו  להיגרם  שלהעלול  בסך   ת 

פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות  -לאירוע ובמצטבר על₪ )ארבעה מיליון שקלים חדשים(    4,000,000
את המשכיר ואת חברת הניהול בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של השוכר, וזאת 

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

)נוסח חדש( ו/או על פי חוק המבטח את חבות השוכר על    ביטוח אחריות מעבידים .1.1.3 פי פקודת הנזיקין 
כלפי עובדי השוכר בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית    1980  –האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  

 ₪   6,000,000  בגבול אחריות שלהעלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו,  
 )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ   ₪  20,000,000  -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו

ח. הביטוח מורחב לשפות את המשכיר ואת חברת הניהול היה ונקבע, לעניין קרות תאונת ביטוהלתקופת  
 השוכר. עבודה או מחלה מקצועית כלשהי, כי למי מהם ישנן חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי 

המבטח אבדן רווח גולמי של השוכר ]במפורש למעט אבדן דמי שכירות, דמי ניהול ביטוח אבדן תוצאתי   .1.1.4
ודמי חניה )אם קיימים( למשכיר ולחברת הניהול[ עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 

לעיל,    2.1.1פי סעיף  -לעיל או למושכר או למבנה הבניין, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על  1.1.1
יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת    הביטוחחודשים.    12וזאת למשך תקופת שיפוי בת  

כיר הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המש  .בהתאם לתנאי הפוליסה  גישה
וכלפי חברת הניהול וכלפי מי מטעם  המשכיר או חברת הניהול וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר  
בביטוח האבדן התוצאתי שלהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר, או בהסכם 

אבדן תוצאתי  המקנה לבעלי הזכויות האחרים זכויות בבניין נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין  
לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול  

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

המצורף על   .1.2 הביטוח  עריכת  אישור  את  במושכר  החזקה  קבלת  ממועד  יאוחר  לא  המשכיר,  לידי  להמציא  השוכר 
ביטוחי הקבע "- " ואישור ביטוחי הקבע של השוכר)"  1יא'  כנספחלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  

 ", בהתאמה( חתום בידי מבטח השוכר.  של השוכר

אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  ואולם הפטור המפורט בסעיף    לשוכר הזכות שלא לערוך ביטוח .1.3
  להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.  1.4

את המשכיר, חברת הניהול והבאים מטעמם וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלהם    פוטרהשוכר   .1.4
נכלל פטור מקביל כלפי השוכר, מאחריות   בבנייןזכויות או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור 

לעיל )או   1.1.4  -ו  1.1.1לסעיפים  פי הביטוחים שעל השוכר לערוך בהתאם  -בגין נזק שלשוכר הזכות לשיפוי בגינו על
 הפרת או  /ו  חסר  ביטוחאו  / ו בפוליסות    שלשוכר הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות

 (, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הביטוח פוליסות תנאי

- פי הסכם זה או על- מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות המשכיר או מאחריות חברת הניהול על .1.5
באמצעות המשכיר ובין באמצעות חברת הניהול, למשך תוקפו של ההסכם,  י דין, על המשכיר לערוך ולקיים, בין  פ

 את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין:

על צמודותיו ומערכותיו, במלוא ערך כינונם, וכן כל רכוש   (המושכר  מבנה)לרבות    בנייןהביטוח מבנה   .1.5.1
הבניין ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדן או נזק    במבנההניהול המצוי    נוסף של המשכיר או של חברת

,  אדמה  רעידת, התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש  לרבות,  "מורחב  אש"בביטוח    לכיסוי  הניתניםעקב הסיכונים  
והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס,    נוזלים  נזקי,  שיטפון,  וסופה  סערה

פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
השוכר  השוכר מטעם  הביטוח והבאים  בזדון.  לנזק  שגרם  מי  לטובת  יחול  לא  כאמור  הוויתור  אולם   ,

וכן תכולה כלשהי, תוספת, שיפור או הרחבה  לעיל  1.1.1  במפורש רכוש המפורט בסעיףל כאמור לא יכלו
או מי מטעם המשכיר   שנעשו על ידי או מטעם או עבור השוכר )שלא באמצעות המשכיר או חברת הניהול

 או חברת הניהול(.



 שנגרם   נזקאבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי ניהול ודמי חניה )אם קיימים( בשל  ביטוח   .1.5.2
בסעיף  ו(  המושכר  מבנה)לרבות    הבניין  למבנה כאמור  נוסף  רכוש  לכל  הסיכונים   1.5.1כן  עקב  לעיל 

חודשים. הביטוח כאמור   24לעיל )למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של   1.5.1המפורטים בסעיף  
, אולם הוויתור כאמור  והבאים מטעם השוכר  יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף לטובת השוכר

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

משכיר ולחברת הניהול הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות, דמי ניהול ל
להלן   1.8זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף  1.5.2  ףודמי חניה )אם קיימים( כאמור בסעי

 יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 

מיליון שקלים חדשים( לאירוע שמונה  ₪  )  8,000,000של  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות   .1.5.3
גופנית או נזק    פגיעה פי דין בגין  - פי הפוליסה, המבטח את חבות המשכיר וחברת הניהול על-ובמצטבר על

 לשפות   יורחב  הביטוחכלשהם בבניין.  לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או ישות משפטית  
או של חברת הניהול וזאת    המשכיר  של  מחדל  או  מעשה  עקב  השוכר  על  שתוטל  אחריות  בגין  השוכר  את

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המשכיר וחברת הניהול על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  .1.5.4
כלפי עובדיהם בגין פגיעה  גופנית או מחלה    1980 –ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  

ריות של  מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי או עקב עבודתם בפרויקט ובסביבתו, בגבול אח
( חדשים  שקלים  מיליון  עשרים)   ₪  20,000,000  -ו  לעובד(  חדשים  שקלים  מיליון  שישה)  ₪  6,000,000

תאונת   .הביטוח  לתקופת  כ"ובסה   למקרה קרות  לעניין  ונקבע  היה  השוכר  את  לשפות  יורחב  הביטוח 
עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי השוכר נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המשכיר או  

 חברת הניהול.

ה  משכירהעל   .1.6 לידי  ממועד  שוכרלהמציא  יאוחר  לא  במושכר  העברת,  הביטוח    לשוכר   החזקה  עריכת  אישור  את 
-" ומשכיראישור ביטוחי הקבע של ה)"  2יא'  כנספחסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  המצורף לה

 .  משכיר", בהתאמה( חתום בידי מבטח המשכירביטוחי הקבע של ה "

נוספים לביטוחים המפורטים בסעיף .1.7 לפי שיקול הדעת הבלעדי של המשכיר, לערוך ביטוחים   1.5  למשכיר הזכות 
לעיל. בכל ביטוח רכוש נוסף שייערך על ידי המשכיר בקשר עם הנכס בו מצוי המושכר, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי  

 , אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.והבאים מטעמו השוכר

ין נזק שהמשכיר  , בשם המשכיר ובשם חברת הניהול, את השוכר והבאים מטעם השוכר מאחריות בגפוטרהמשכיר   .1.8
לעיל    1.5.2  –ו    1.5.1פי הביטוחים שעל המשכיר לערוך בהתאם לסעיפים  -או חברת הניהול זכאים לשיפוי בגינו על

הנקובות    למלא ההשתתפויות העצמיותלעיל  ככל שנערכו )או שהיו זכאים לשיפוי בגינו א  1.7  וכן בהתאם לסעיף
, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם  (הביטוח  פוליסות  תנאי  הפרתאו  /ו   חסר  ביטוחאו  /ו   בפוליסות

 . לנזק בזדון

 

 

 

  



 

 

 השוכר י הקבע של ביטוח אישור  -1יא' נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה *מבקש האישור

החברה  השוכר :  שם    המשכיר: שם
למתנ"סים מרכזים קהילתיים 

 בישראל בע"מ

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

בנכס המצוי   שכירותאחר: ☒
 ב _________________ 

 

 

 ו/או חברת הניהול  משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.   פ.ח

 : מען :  מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה
   חריגים וביטול

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

     ₪ 309 
328 

  כלפי  תחלוף   על)ויתור   308
  ובעלי   שוכרים, דיירים
  בכפוף) בנכס   אחרים  זכויות

 (להדדיות
313,314,316 , 

       
       
       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
309 
328 
315 
321 

 
 309 ₪   20,000,000     אחריות מעבידים

319 
328 

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

  -אחר
 תוצאתי  אובדן

     ₪ 309 
328 
  כלפי  תחלוף   על)ויתור   308

  ובעלי   שוכרים, דיירים
  בכפוף) בנכס   אחרים  זכויות

 (להדדיות
313,314,316 , 

*** 

**** 

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

 

 הפוליסה * ביטול/שינוי 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 



 

 משכיר הי הקבע של ביטוח אישור  -2יא' נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה *מבקש האישור

החברה    :שוכרה שם
למתנ"סים מרכזים קהילתיים 

חברות  ו/או בישראל בע"מ
האם ו/או חברות בנות ו/או 
חברות קשורות של החברות  

 הנ"ל  

  : __________  משכירה שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

המצוי  שכירות בנכס אחר: ☒
 ב _________________ 

 

 

 ו/או חברת הניהול  משכיר☐

 שוכר☒

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.   פ.ח

 מען :  מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה
   חריגים וביטול

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

 מבנה   –רכוש 
 

     ₪ 309 
328 

313,314,316 ,        
       
       

 302 ₪  8,000,000     צד ג'
309 
328 
315 
321 

 
 309 ₪   20,000,000     אחריות מעבידים

319 
328 

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

  -אחר
 תוצאתי  אובדן

     ₪ 309 
328 

313,314,316 , 

*** 

**** 

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

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 


