
 

ח -'ב נספח ספ ח נ טו   בי

 

ח פ ס ה נ ר ז ב ל גו ל ע ה כ א ר ם הו כ ס ה רי ב ק עי שר ה ה א נ חו אחריות עניי טו ל, בי כ ב ה ו קר ל מ  ש

ה ר תי ת בין ס או ר ם הו כ ס ה רי ה ק עי בין ה ת ל או ר ח הו פ ס ה נ ל ז כ ר ב שו ק חו אחריותל ה טו רו,  בי ב ג  י

ת או ר ח הו פ ס ה נ ת למעט) ז או ר ת הו חריו ס שר מ רו א סד ם בין הו צדדי ם(.  ה חי נ מו ם ה שי מ ש מ  ה

ח פ ס ה בנ שו ז ר פו ך י ר ה בד ם ב ם ה שי פר ת ם מ כ ס ה רי ב ק עי  . ה

 זנוניםבמ עבודות ביטוחי .1

 על, זנוניםבמ כלשהן עבודות ותבוצענה והיה זנוניםבמ עבודות לביצוע הרשאה לקבלת הקשור בכל ההסכם להוראות בכפוף .1.1

 אישור את חברהה לידי להמציא מפעילה על, הסכםה תקופת במשך כלשהו במועד, מפעילה מטעם מי ידי על או מפעילה ידי

 עבודות ביטוח אישור)" 1'ב  כנספח ומסומן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף מפעילה עבודות ביטוח עריכת

 כאמור מפעילה עבודות ביטוח אישור המצאת. מפעילה מבטח בידי חתום( בהתאמה", מפעילה עבודות ביטוח"-ו" מפעילה

 ביצוע מפעילה מן למנוע( החובה לא אך) הזכות תהא חברהול, זנוניםבמ כלשהן עבודות לביצוע ומקדמי מתלה תנאי הינה

 .1העבודות ביצוע תחילת לפני כאמור הומצא לא מפעילה עבודות ביטוח ואישור היה, זנוניםבמ עבודות

 עבודות ביטוח לערוך שלא מפעילה רשאי₪,  250,000 על עולה אינו שערכן מזנוניםב בעבודות, לעיל האמור אף על

 הקבע ביטוחי כי מפרט אשר, להלן כהגדרתו מפעילה של הקבע ביטוחי עריכת אישור את שימציא ובלבד כאמור קבלניות

 . כאמור לעבודות כיסוי כוללים מפעילה של

 

 קבע ביטוחי .2

 : כדלקמן הביטוחים את ולקיים לערוך המפעיל על, שימושה תקופת משך בכל .2.1

 המפעיל עבור או ידי על להיכל או/ו אצטדיוןל או מזנוניםל המובא אחר רכוש וכל מזנוניםה תכולת ביטוח .2.1.1

 עבור או המפעיל ידי על שנעשו מזנוניםל ותוספת שיפור, שינוי וכל(, ומלאים מתקנים, ריהוט, ציוד לרבות)

מנו או/ו המפעיל מו ל ש חבר ידי ע ה  בסיס ועל ערכם במלוא(, מהמטע מי או החברה אמצעותב שלא) ה

, ברק, עשן, אש לרבות", מורחב אש" בביטוח לכיסוי הניתנים הסיכונים עקב נזק או אבדן מפני, כינון ערך

 פגיעה, רכב כלי ידי על פגיעה, צינורות והתבקעות נוזלים נזקי, שיטפון, וסופה סערה, אדמה רעידת, התפוצצות

ר, וןבזד נזק, שביתות, פרעות, טיס כלי ידי על ת שב כי כו  מוותר לפיו סעיף כולל הביטוח. פריצה נזקי וכן ז

 אחרים זכויות ובעלי דיירים, שוכרים כלפי וכן, החברה  מטעם מי וכלפי החברה כלפי התחלוף זכות על המבטח

 ויתור בדבר מקביל סעיף נכלל רכושם בביטוח אשר"(, האחרים הזכויות בעלי: "יחדיו) בהיכל או/ו אצטדיוןב

 בהיכל או/ו אצטדיוןב זכויות כאמור האחרים הזכויות לבעלי המקנה בהסכם או, המפעיל כלפי התחלוף כותז על
 עקב האחרים הזכויות בעלי של לרכושם להיגרם העלול נזק או אבדן בגין המפעיל לטובת מאחריות פטור נכלל

 .בזדון לנזק שגרם מי בתלטו יחול לא כאמור הוויתור"; מורחב אש" בביטוח לכיסוי הניתנים הסיכונים

 העלול לרכוש נזק או גופנית פגיעה בגין דין פי-על המפעיל חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2.1.2

₪  8,000,000 של בסך אחריות בגבול, םובסביבת מזנוניםב כלשהו גוף או אדם של לרכושו או לגופו להיגרם

 בגין החברה את לשפות מורחב הביטוח. הפוליסה פי-על ובמצטבר לאירוע( חדשים שקלים מיליון ארבעה)

 ". צולבת אחריות" לסעיף בכפוף וזאת, המפעיל של מחדל או מעשה עקב יהעל שתוטל אחריות

                                                           
 :  עבודות ביטוח לאישור האחריות גבולות.  1

 
 ב פרק אחריות גבול עובדים עליו ורכוש סמוך רכוש הרחבת -א פרק עבודות היקף

250,000 ₪            200,000 ₪              1,000,000 

250,000-500,000 ₪            300,000 ₪              2,000,000 

500,000-1,000,000 ₪            300,000 ₪              3,000,000 

 4,000,000              ₪ 400,000            ₪ 1,000,000 מעל

 



 האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין פקודת פי על המפעיל חבות את המבטח מעבידים אחריות ביטוח .2.1.3

 להיגרם העלולה מקצועית מחלה או גופנית פגיעה בגין המפעיל עובדי כלפי 1980 – ם"תשה, פגומים למוצרים

 שקלים מיליון שישה) ₪ 6,000,000 של אחריות בגבול, םובסביבת מזנוניםב עבודתם ועקב כדי תוך מהם למי

 הביטוח. חביטוה לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 20,000,000 -ו לעובד( חדשים

 יש חברהל כי, כלשהי מקצועית מחלה או עבודה תאונת קרות לעניין, ונקבע היה החברה את לשפות מורחב

 .המפעיל מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד חובות

 דמי, שימוש/שכירות דמי אבדן למעט במפורש] המפעיל של גולמי רווח אבדן המבטח תוצאתי אבדן ביטוח .2.1.4

 או לעיל 2.1.1 סעיף פי על המבוטח לרכוש הנגרם נזק או אבדן עקב[ חברהל( יםקיימ אם) חניה ודמי ניהול

, לעיל 1.2.1 סעיף פי-על המבוטחים הסיכונים מאחד כתוצאה, ההיכל למבנה או/ו אצטדיוןה למבנה או מזנוניםל

ח. חודשים 12 בת שיפוי תקופת למשך וזאת טו  תמניע עקב שנגרמו תוצאתיים נזקים לכסות יורחב הבי

ה ש ח כן .הפוליסה לתנאי בהתאם גי טו  המפעיל של עסקו במהלך הפסקה או הפרעה לכסות מורחב הבי

ה והרחבת שוד, פריצה למעט) "מורחב אש" מסיכוני כתוצאה החשמל זרם באספקת הפסקה עקב ען(. ס"כ מ  ל

סר ק ה פ הר, ס ב ר כי מו מו א ל ה עי ר ל ה בדב ק ס פ ת ה ק פ ס א לה זרם ב מ ש ם חל ח  ג

ס ח ת בי ק פ ס א ל ל מ ש ל ח ה ידי ע חבר  התחלוף זכות על המבטח מוותר לפיו סעיף כולל הביטוח. ה

 סעיף נכלל שלהם התוצאתי האבדן בביטוח אשר האחרים הזכויות בעלי כלפי וכן מהמטע מי וכלפי החברה כלפי

 אצטדיוןב זכויות האחרים הזכויות לבעלי המקנה בהסכם או, המפעיל כלפי תחלוף זכות על ויתור בדבר מקביל

 הסיכונים עקב האחרים הזכויות לבעלי תוצאתי אבדן בגין המפעיל לטובת מאחריות פטור נכלל בהיכל או/ו

 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור הוויתור"; מורחב אש" בביטוח לכיסוי הניתנים

 עקב או עם רבקש שייגרמו, נזק או אובדן בגין דין פי על המפעיל אחריות את המבטח המוצר חבות ביטוח .2.1.5

 כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון שני)₪  2,000,000 של אחריות בגבול, מזנוניםב הפעילות/השירותים

 ואף ההסכם תקופת כל למשך זה בסעיף כאמור המוצר חבות ביטוח לערוך מתחייב המפעיל. הביטוח לתקופת

 . שלו הארכה וכל ההסכם לתקופת מעבר שנים 3 למשך

 לפני או מזנוניםב החזקה קבלת ממועד יאוחר לא, החברה לידי להמציא המפעיל על, החברה מצד רישהד בכל צורך ללא .2.2

 מבין המוקדם - ( לעיל 1.1 סעיף פי-על המבוטחות בעבודות הכלולים נכסים זולת) מזנוניםל כלשהם נכסים הכנסת מועד

 אישור)" 2'ב כנספח ומסומן הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף הביטוח עריכת אישור את - המועדים שני

 ביטוחי אישור המצאת. המפעיל מבטח בידי חתום( בהתאמה", המפעיל של הקבע ביטוחי"-ו" המפעיל של הקבע ביטוחי

 הזכות תהא חברהול, מזנוניםל כלשהם נכסים להכנסת או מזנוניםב חזקה לקבלת ומקדמי מתלה תנאי הינה המפעיל של הקבע

 הומצא לא שהאישור במקרה כאמור נכסים הכנסת את או מזנוניםב החזקה קבלת את המפעיל מן למנוע( החובה לא אך)

 . לעיל שצוין במועד

 2.6 בסעיף המפורט הפטור ואולם,  בחלקם או במלואם, רכוש ביטוח או/ו תוצאתי אבדן ביטוח לערוך שלא הזכות מפעילל .2.3

  .במלואם כאמור הביטוחים נערכו כאילו יחול להלן

ל .2.4 כ  תחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל ,מזנוניםה עם בקשר המפעיל ידי על שייערך משלים או נוסף רכוש ביטוח ב

לי כלפי וכן, המטעמ מהבאים ומי החברה כלפי ע ת ב כויו ם הז רי ח א שר ה ח א טו ם בבי ש כו ק או ר פר  ב

ש כו ח הר טו ת לבי בודו ת ע ניו ל ך קב ער ל הנ ם ע ל יד ל כ ר נ תו ל וי ת ע כו ף ז לו ח פי ת ל  כ

ל עי פ מ לבד, ה ב ר ו טו פ ה א ש ל ל חו ת י ב טו ם מי ל ר ק שג  .בזדון לנז

 שישקפו כדי, לעת מעת לעיל  2.1.4 -ו 2.1.1 סעיפים פי-על הנערכים הביטוחים בגין הביטוח סכומי את לעדכן המפעיל על .2.5

 . פיהם-על המבוטח הביטוח נשוא של שוויו מלוא את תמיד

טר המפעיל .2.6  אחר הסכם בכל או שלהם השכירות בהסכמי אשר, האחרים הזכויות בעלי וכן המטעמ והבאים החברה את פו

 נזק בגין מאחריות, המפעיל כלפי מקביל פטור נכלל בהיכל או/ו אצטדיוןב זכויות כאמור האחרים הזכויות לבעלי המקנה

  פי על וכן לעיל 2.1.4 -ו 2.1.1, לסעיפים בהתאם לערוך המפעיל שעל הביטוחים פי-על בגינו לשיפוי הזכות מפעילשל

 העצמיות ההשתתפויות אלמלא בגינו לשיפוי הזכות הייתה מפעילשל או) לעיל 2.4 בסעיף כאמור הנוספים הרכוש ביטוחי

ח או/ו בפוליסות הנקובות טו סר בי ת או/ו ח פר אי ה ת תנ סו לי ח פו טו  לא כאמור מאחריות הפטור אולם(, הבי

 . בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול



 הארכת בגין המפעיל של הקבע ביטוחי אישור את החברה בידי להפקיד המפעיל על, המפעיל של הקבע ביטוחי תקופת בתום .2.7

 תקופת מדי, הנקובים במועדים המפעיל של הקבע ביטוחי אישור את ולהפקיד לחזור המפעיל על. נוספת לתקופה תוקפו

 .בתוקף זה הסכם עוד וכל ביטוח

, לרעה שינוי בו לחול עומד או מבוטל להיות עומד המפעיל של הקבע מביטוחי מי כי, חברהל יודיע המפעיל שמבטח פעם בכל .2.8

 בביטוח לרעה השינוי או הביטול למועד עד, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך המפעיל על

 .כאמור

 לרבות, זה הסכם פי-על המפעיל בהתחייבויות תפגע לא במועדים הביטוח אישורי המצאת אי כי מובהר, ספק הסר למען .2.9

 פי-על המפעיל התחייבויות כל את לקיים המפעיל על. המפעיל על שחלה תשלום חובת כל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי

 מזנוניםב ועסק פתיחת או מזנוניםל נכסים הכנסת, מזנוניםב החזקה קבלת, עבודות ביצוע המפעילמ יימנעו אם גם ההסכם

 .במועד האישורים הצגת אי בשל

 תיקון או שינוי כל לבצע המפעיל ועל, המפעיל ידי-על שיומצאו הביטוח אישורי את לבדוק( החובה לא אך) הזכות חברהל .2.10

 על ולהורות הביטוח אישורי את לבדוק החברה זכות. זה בהסכם כאמור המפעיל להתחייבויות להתאימם מנת על שיידרש

 הביטוח לאישורי הקשור בכל שהיא אחריות וכל חובה כל המטעמ מי על או החברה על מטילה אינה, לעיל כמפורט תיקונם

 מכל לגרוע כדי בה ואין, העדרם לגבי או כאמור האישורים פי-על הנערכים הביטוחים של ותקפם היקפם, טיבם, כאמור

 .דין פי-על או זה הסכם פי-על המפעיל על לתהמוט שהיא חבות

 ולדאוג, ובמועדם במלואם הביטוח דמי את לשלם, המפעיל ידי על הנערכות הביטוח פוליסות תנאי אחר למלא המפעיל על .2.11

 . ימושהש תקופת כל במשך בתוקף ויהיו הצורך לפי לעת מעת יחודשו המפעיל של הקבע ביטוחי כי ולוודא

 המפעיל של החריגה ופעילות עקב, למקובל מעבר נוספים ביטוח דמי בתשלום חויבת החברהו במידה כי מתחייב המפעיל .2.12

 .הראשונה הדרישת עם מיד, האמורה התוספת את חברהל המפעיל שלםי, הפעלהה למטרת בהתאם שלא

 מכל לגרוע כדי בה שאין המפעיל על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הינם הביטוח מאישורי המתחייבים האחריות גבולות .2.13

 או/ו זה הסכם פי על החבות ממלוא  המפעיל את לשחרר כדי בה ואין דין כל פי על או/ו ההסכם לפי המפעיל של התחייבות

 .כאמור האחריות לגבולות הקשור בכל, המטעמ מי כלפי או החברה כלפי דרישה או טענה כל תהיה לא מפעילל. דין פי על

ם ייבותהתח כל חלה לא החברה על .2.14 קיי  ואין, מזנוניםב או/ו בהיכל או/ו אצטדיוןב אחרים ביטחון אמצעי או שמירה ל

 כלפי חבות או התחייבות כל ליצור בכדי מזנוניםב או/ו בהיכל או/ו אצטדיוןב אחרים ביטחון אמצעי או שמירה בקיום

 .נספחיו ועל ההסכם על חל אינו 1967-ז"התשכ השומרים חוק. המפעיל

 

 

 

 

 

ח ספ  מפעילה עבודות ביטוח אישור -1'ב נ

ר הנפקת תאריך בהקמה/  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור שו אי  (DD/MM/YYYY) ה

, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח ישורא

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה

/  המבוטח הנכס מען המבוטח האישור מבקש
 העבודות ביצוע כתובת

 האישור מבקש מעמד

 חברה - אריאל :המשכיר שם

, ספורט תיקרי לניהול עירונית

 או/ו מ"בע בירושלים ופנאי תרבות

, לתרבות אריאל העירונית החברה

 ספורט, רווחה, חינוך, חברה

 או/ו מ"בע ואומנויות

 או/ו מ"בע אריאל העירונית החברה

 אם חברות או/ו ירושלים עיריית

 : ____________השוכר שם

 משנה קבלני או/ו קבלנים או/ו

  

 הביצוע קבלן☐

 משנה קבלני☐

 שוכר☐

 רשות נותן/מקרקעין בעל / משכיר :אחר☒
 שימוש

 



ר הנפקת תאריך בהקמה/  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור שו אי  (DD/MM/YYYY) ה

 חברות או/ו בנות חברות או/ו

  ל"הנ החברות של קשורות

 .פ.ח./ז.ת  פ.ח

 : מען

 

 :מען

 

 כיסויים

 הפוליסה פרקי
 סכומי או אחריות גבולות לפי חלוקה

 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

ח ס  נו

ר הדו מ ו

 ת

ה ס לי  פו

ל סיום תאריך תחילה תאריך בו ת ג חריו א /  ה

ם כו ח ס טו /  בי

ה שווי עבוד  ה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים

 

 מטבע סכום

 עבודות הסיכונים כל
 קבלניות
ת חבו ה הר מ ג תן) לדו  ני

ט פר ם ל תא ה קי ב ר פ  ל

ה ס לי פו  (:ה

 סכומים לעדכן יש    

 לטבלה בהתאם

 לנספח 1 בעמוד

 בהסכם הביטוח

 ההתקשרות

 318, 

309, 

 כלפי תחלוף על ויתור) 308

 זכויות ובעלי שוכרים, דיירים
 ובהיכל באצטדיון אחרים

 (להדדיות בכפוף)

313 ,314 ,316, 328 

 

 

ה ב ני ה ג צ רי פ  כלול      ו

ש כו ליו ר ם ע בדי  ₪      עו
ש כו ך ר מו  ₪      ס
ש כו ה ר עבר ה  ₪      ב
נוי ת פי סו  ₪      הרי

 סכומים לעדכן יש     'ג צד
 להערת בהתאם

 1 בעמוד 1  שוליים
 הביטוח לנספח
 התקשרות בהסכם

 ₪ 318 ,302 ,329 ,315  ,

312 

322 

328 
 318 ₪  20,000,000     מעבידים אחריות

328 

        אחר

 

 

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

    והשכרות שכירויות -096

 שיפוצים -074
 

  הפוליסה שינוי/ביטול

נוי ת של ביטול או האישור מבקש לרעת שי ס לי א, ביטוח פו ם 30 אלא לתוקף ייכנס ל חר יו א ח ל שלו ש הודעה מ ק מב ר ל שו אי  ה

 .הביטול או השינוי בדבר

 
 

 האישור חתימת

 :המבטח

 

 

 

ח ספ  המפעיל של הקבע יביטוח אישור -2'ב נ



 (DD/MM/YYYY)האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור

, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 .ישורהא מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה

פי מבוטחה *האישור מבקש ה או ק ס ע מד ה ע ר מבקש מ שו אי  *ה

 חברה - אריאל :המשכיר שם

, ספורט תיקרי לניהול עירונית

 מ"בע בירושלים ופנאי תרבות

 אריאל העירונית החברה או/ו

, רווחה, חינוך, חברה, לתרבות

 או/ו מ"בע ואומנויות ספורט

 מ"בע אריאל העירונית החברה

 או/ו ירושלים עיריית או/ו

 בנות חברות או/ו אם חברות

 החברות של קשורות חברות או/ו

 ל"הנ

  : __________ השוכר שם

 ן"נדל☒

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 מזנונים הפעלת שירותי: אחר☒
 בירושלים טדי באצטדיון
 בירושלים ארנה הפיס ובהיכל

 

 

  משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☐

 מוצרים מזמין☐

 שימוש רשות נותן/מקרקעין בעל: אחר☒

 

 .פ.ח./ז.ת  פ.ח

 מען :  מען
 

 כיסויים

 הביטוח סוג

 
ה ק לו ת לפי ח לו בו  ג

מי או אחריות כו ח ס טו  בי

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

ם ביטוח סכום /האחריות גבול סיום תאריך תחילה תאריך סויי ם כי פי ס  נו

ף ק תו ל ב טו בי  ו

ם גי   חרי

ש ציין י סוי קוד ל ם כי תא ה  ב

ח פ ס  'ד לנ

 מטבע סכום

  רכוש

 
     ₪ 309 

328 

 כלפי תחלוף על ויתור)  308

 זכויות ובעלי שוכרים, דיירים
 ובהיכל אצטדיוןב אחרים

 (להדדיות בכפוף)

313,314,316, 

       

       

       

 302 ₪  8,000,000     'ג צד

309 

328 

315 

321 

329 

307 
 309 ₪   20,000,000     מעבידים אחריות

319 

328 
 302 ₪  2,000,000     המוצר אחריות

309 

321 

328 

 (חודשים 12) 332
        מקצועית אחריות

  -אחר
 תוצאתי אובדן

     ₪ 309 

328 

 כלפי תחלוף על ויתור)  308

 זכויות ובעלי שוכרים, דיירים
 ובהיכל אצטדיוןב אחרים

 (להדדיות בכפוף)



 כיסויים

313,314,316, 

*** 

**** 

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

 אוכל בתי/הסעדה שירותי/מזון – 041

 והשכרות שכירויות – 096
 

 * הפוליסה שינוי/ביטול

נוי ש לרעת שי ק ר מב שו אי ת של ביטול או ה ס לי א,  ביטוח פו ם 30 אלא לתוקף ייכנס ל חר יו א ח ל שלו ש הודעה מ ק מב  ל

ר שו אי  .הביטול או השינוי בדבר ה
 

 האישור חתימת

 :המבטח

 


	נספח ב'- נספח ביטוח
	נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה אחריות וביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי לבין הוראות נספח זה בכל הקשור לאחריות וביטוח,  יגברו הוראות נספח זה (למעט הוראות מסחריות אשר הוסדרו בין הצדדים).  המונחים המשמשים בנספח זה יפורש...
	1. ביטוחי עבודות במזנונים
	1.1. בכפוף להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות במזנונים והיה ותבוצענה עבודות כלשהן במזנונים, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו במשך תקופת ההסכם, על המפעיל להמציא לידי החברה את אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל המצורף להסכ...
	על אף האמור לעיל, בעבודות במזנונים שערכן אינו עולה על 250,000 ₪, רשאי המפעיל שלא לערוך ביטוח עבודות קבלניות כאמור ובלבד שימציא את אישור עריכת ביטוחי הקבע של המפעיל כהגדרתו להלן, אשר מפרט כי ביטוחי הקבע של המפעיל כוללים כיסוי לעבודות כאמור.
	2. ביטוחי קבע
	2.1. בכל משך תקופת השימוש, על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:
	2.1.1. ביטוח תכולת המזנונים וכל רכוש אחר המובא למזנונים או לאצטדיון ו/או להיכל על ידי או עבור המפעיל (לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים), וכל שינוי, שיפור ותוספת למזנונים שנעשו על ידי המפעיל או עבור המפעיל ו/או שמומנו על ידי החברה (שלא באמצעות החברה או...
	2.1.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המפעיל על-פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במזנונים ובסביבתם, בגבול אחריות בסך של 8,000,000 ₪ (ארבעה מיליון שקלים חדשים) לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה...
	2.1.3. ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המפעיל על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980 כלפי עובדי המפעיל בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במזנונים ובסביבתם, בגבול ...
	2.1.4. ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של המפעיל [במפורש למעט אבדן דמי שכירות/שימוש, דמי ניהול ודמי חניה (אם קיימים) לחברה] עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 2.1.1 לעיל או למזנונים או למבנה האצטדיון ו/או למבנה ההיכל, כתוצאה מאחד הס...
	2.1.5. ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות המפעיל על פי דין בגין אובדן או נזק, שייגרמו בקשר עם או עקב השירותים/הפעילות במזנונים, בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. המפעיל מתחייב לערוך ביטוח חבות המוצר כאמור ב...
	2.2. ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על המפעיל להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה במזנונים או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם למזנונים (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף 1.1 לעיל)  - המוקדם מבין שני המועדים - את אישור עריכת הביטוח המצ...
	2.3. למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  ואולם הפטור המפורט בסעיף 2.6 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.
	2.4. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המפעיל בקשר עם המזנונים, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה ומי מהבאים מטעמה, וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח רכושם או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות...
	2.5. על המפעיל לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על-פי סעיפים 2.1.1 ו- 2.1.4  לעיל מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על-פיהם.
	2.6. המפעיל פוטר את החברה והבאים מטעמה וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות באצטדיון ו/או בהיכל נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל, מאחריות בגין נזק שלמפעיל הזכות לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים...
	2.7. בתום תקופת ביטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על המפעיל לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
	2.8. בכל פעם שמבטח המפעיל יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבע של המפעיל עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המפעיל לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
	2.9. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. על המפעיל לקיים את כל התחייבויות המפעיל על-פי ההסכם גם אם יימנעו מהמפעיל ביצוע עבודות, ...
	2.10. לחברה הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי המפעיל, ועל המפעיל לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל כאמור בהסכם זה. זכות החברה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החב...
	2.11. על המפעיל למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי המפעיל, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של המפעיל יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השימוש.
	2.13. גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפעיל שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המפעיל לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המפעיל  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין. למפעיל לא תהיה כל טענה ...
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