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 ביטוח -10.4נספח 

הגדרת "המכון" לעניין נספח זה לרבות חברות בנות ו/או עובדים ו/או מנהלים ו/או חברי 
 מועצה.

דרישות והוראות הביטוח יחולו על כל תחרות )לרבות שלב האימונים(,  -הוראה כללית
הרשות מתחייב לערוך ביטוחים כמפורט להלן בגין כל תחרות שייערך בשטח המכון ובר 

 בפני עצמה. 

 ביטוח לשלב ביצוע עבודות  -שלב א' .1
 

פי דין ובכפוף להוראות -פי ההסכם או על-מבלי לגרוע מאחריות בר הרשות על 1.1
ידי בר הרשות ו/או מי -ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע עבודות על

רת המסלולים והתאמת השטח ו/או הקמת טריבונות מטעמו, בקשר לעבודות הכש
ו/או כל עבודה קשורה ונלווית להכשרת מסלולי התחרות ו/או קיום התחרות ממועד 
שלב האימונים ועד לפירוק סופי ויציאה מוחלטת משטחי המכון של בר הרשות ו/או 

ן מי מטעמו, על בר הרשות לערוך ולקיים, על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כדי
"אישור עריכת ביטוח עבודות בר -בישראל, ביטוח עבודות קבלניות כמפורט ב

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  10.4.1 נספחהרשות", המצורף להסכם זה כ
ביטוח עבודות בר "-" ואישור עריכת ביטוח עבודות בר הרשות)בהתאמה להלן: "

 "(.הרשות
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב בר הרשות לערוך כל ביטוח הנדרש על פי  בנוסף 1.1

כל דין, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או באמצעות דרישה מבעלי האופנועים 
 ו/או המשתתפים, וכן כמפורט להלן:

פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש -ביטוח חובה לכלי הרכב כנדרש על 1.1.1
וע עבודות ההכשרה של השטח על ידי קבלני משנה  בכלי רכב לצורך ביצ

 ו/או מי מטעמם בכל שלבי העבודה.

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו עקב השימוש  1.1.1
באופנועי השטח ו/או כלי הרכב שיעשה בהם שימוש במהלך ביצוע עבודות 
הכשרת השטח, בכל שלבי העבודה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

 ש"ח למקרה.  400,000
 ביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא לכלי הרכב כאמור. 1.1.1

ביטוח צ.מ.ה.)ציוד מכני הנדסי( לכיסוי כלי  -לתקופת ביצוע העבודות  1.1.4
המובאים לאתר העבודות, בגין נזקים שייגרמו להם, כולל אחריות  הצמ"ה

כולל ביטוח חבות בגין ₪  1,000,000כלפי צד שלישי בגבול אחריות ע"ס 
נזק גוף. הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המכון למעשיו ו/או 

 מחדליו של בר הרשות ו/או מי מטעמו.

ך ו/או לא לדרוש מבעלי האופנועים למרות האמור לעיל רשאי בר הרשות שלא לערו 1.1
ו/או הרכבים לערוך ביטוח מקיף וצמ"ה )המפורש למעט ביטוח אחריות כלפי צ"ג( 

. לעיל, במלואם ו/או בחלקם ובמקרה זה יחול 1.1.4 -. ו1.1.1כאמור בסעיפים 
 . להלן כאילו נערך הביטוח במלואו4.1הפטור כאמור בסעיף 

 
בר הרשות מתחייב להמציא לידי המכון, לא ללא צורך בכל דרישה מצד המכון  1.4

יום טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן כאמור, את אישור עריכת ביטוח  14 -יאוחר מ
עבודות בר הרשות, כשהוא חתום בידי מבטח בר הרשות. יובהר, כי המצאת אישור 
עריכת ביטוח עבודות בר הרשות כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות 

באתר ולמכון תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע מן בר הרשות ביצוע עבודות  כלשהן
כאמור, היה ואישור עריכת ביטוח עבודות בר הרשות לא הומצא טרם תחילת ביצוע 

 העבודות.
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  -ביטוחים לשלב האימונים והתחרויות -שלב ב' .1
 

הרשות לערוך בכל משך תקופת הפעילות לרבות האימונים והתחרויות, מתחייב בר  1.1
ולקיים, על חשבונו ובאחריותו, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח 

בנוסח  10.4.1נספח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כ
 -" ואישור הביטוח לתקופת אימונים ותחרויותלהלן: " -המצורף )בהתאמה

מינימום אשר לא יפחתו מהנדרש על "( תנאי הביטוח הינם תנאי ביטוחי בר הרשות"
ולתקנות הנהיגה  2005 –ק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו חופי דין לרבות 

 .2009 -הספורטיבית )חובת ביטוח(, תש"ע 
מובהר כי בר הרשות הוא האחראי המלא והבלעדי להמצאת אישור ביטוח כמפורט  1.1

מפורט לעיל, בר , היה ובר הרשות לא ימציא את אחד מהאישורים כ10.4.1בנספח 
הרשות מתחייב לשפות ולפצות את המכון ו/או מי מטעמו בגין כל סכום שיושת 

 עליהם עקב אי המצאת אישור הביטוח כאמור.
מובהר ומוסכם בזאת שבכל הקשור לביטוח צ"ג לאימונים ולאירועים בר הרשות  1.1

י רשאי להמציא את אישור הביטוח בשפה האנגלית, ככל שהבטוח נערך בחו"ל לפ
 .10.4.4הנוסח המצ"ב ומסומן כנספח 

בהתייחס לביטוח תאונות אישיות טבלת סכומי הפיצויים לא יפחתו מהמפורט  1.4
 להלן:
 ₪  100,000ומעלה בסך  16במקרה מוות מתאונה מגיל  1.4.1
 ₪  50,000בסך  16מוות מתאונה מתחת לגיל  1.4.1
 ₪  100,000( בסך 100%במקרה של נכות מלאה צמיתה מתאונה ) 1.4.1
 ₪  100,000אובדן מלא של שתי גפיים מתאונה בסך  במקרה של  1.4.4
במקרה של אובדן מלא של גף אחת מתאונה או אובדן יכולת ראיה מוחלט  1.4.5

 ₪  50,000בעין אחת מתאונה בסך  
 ₪  100,000במקרה של אובדן ראיה מוחלט בשתי עיניים מתאונה  1.4.6
 ₪   150,000במקרה של אובדן יכולת דיבור ושמיעה מתאונה  1.4.2
דהיינו אדם רתוק למיטתו ונדרש  –אי יכולת מוחלטת מתאונה  במקרה של 1.4.2

 ₪  650,000שנים בסך  5 -טיפול באופן מלא למעלה מ
 

  -ביטוחים לשלב הפקת האירוע -שלב ג' .1
 

פי דין, בכל משך תקופת -פי הסכם זה או על-מבלי לגרוע מאחריות בר הרשות על 1.1
בחברת ביטוח מורשית כדין ההפעלה, על בר הרשות לערוך ולקיים, על חשבונו, 

בישראל, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
אישור עריכת ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )בהתאמה להלן: " 10.4.1 נספחכ

"( בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, ביטוחי בר הרשות"-" וביטוחי בר הרשות
 סיום השירותים.שנים ממועד  2-לתקופה שלא תפחת מ

 
ללא צורך בכל דרישה מצד המכון, בר הרשות מתחייב להמציא לידי המכון, לא  1.1

יאוחר ממועד קבלת החזקה בשטח ההרשאה או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם 
את אישור עריכת ביטוחי בר  -המוקדם מבין שני המועדים  -לשטח ההרשאה 

 הרשות, כשהוא חתום בידי מבטח בר הרשות. 
בהר, כי המצאת אישור עריכת ביטוחי בר הרשות הינה תנאי מתלה ומקדמי יו 1.1

לקבלת שימוש בשטח ההרשאה או להכנסת נכסים כלשהם לשטח, ולמכון  תהא 
הזכות )אך לא החובה( למנוע מבר הרשות את אישור הפעלה בשטח ההרשאה או את 

ות לא הכנסת הנכסים כאמור במקרה שאישור עריכת ביטוחי הקבע של בר הרש
 הומצא לפני המועד שצוין לעיל. 

 
 כאמור לעיל: -ג' -הוראות כלליות החלות על שלבים א' .4

 
היה ולדעת בר הרשות יש צורך בעריכת ביטוח נוסף או משלים לביטוח עבודות בר  4.1

הרשות או לביטוחי הקבע של בר הרשות, בר הרשות מתחייב לערוך ולקיים את 
כל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור, ייכלל הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. ב

סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכון, ו/או מי מטעמו; ובלבד שהוויתור 
 אדם שגרם לנזק בזדון.-כאמור לא יחול לטובת בן

 
בר הרשות פוטר את המכון ו/או מי מטעמו, מאחריות בגין נזק שלבר הרשות הזכות  4.1

( לאישור 1ים שעל בר הרשות לערוך בהתאם לסעיף )פי הביטוח-לשיפוי בגינו על
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(  לאישור עריכת ביטוחי בר הרשות וכן 1עריכת ביטוח עבודות בר הרשות, סעיף )
ביטוחי רכוש נוספים )או שלבר הרשות הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(; ואולם הפטור מאחריות כאמור לא 

 אדם שגרם לנזק בזדון. -ובת בןיחול לט
 

ימים טרם התחלת האימונים בר הרשות מתחייב להמציא אישורי  14 -לא יאוחר מ 4.1
ג' במידה שביטוח כלשהו מסתיים טרם סיום  -ביטוח של בר הרשות לשלבים ב' ו

פעילות כלשהי מצד בר הרשות, מתחייב בר הרשות להמציא אישור תקף באופן מידי 
 סיום הפעילות.לתקופה נוספת עד ל

 
בכל פעם שמבטח בר הרשות יודיע לבר הרשות או למכון כי אילו מביטוחי הקבע של  4.4

בר הרשות עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על בר הרשות לערוך 
את אותו הביטוח מחדש בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה ולהמציא אישור עריכת 

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. יום לפני 10ביטוח חדש, לפחות 
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדם, לא תפגע  4.5
פי הסכם זה. על בר הרשות לקיים את כל התחייבויות -בהתחייבויות בר הרשות על

פי ההסכם גם אם יימנעו מן בר הרשות ביצוע עבודות, קבלת אישור -בר הרשות על
 הרשאה בשטח או הכנסת נכסים לשטח.

 
ידי בר הרשות -למכון הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על 4.6

ועל בר הרשות לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות בר 
הרשות כאמור בנספח ביטוח זה. זכות המכון לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות 

נם כמפורט לעיל, אינה מטילה על המכון או על מי מטעמו כל חובה וכל על תיקו
אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של 

פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע -הביטוחים הנערכים על
 ין.פי ד-פי הסכם זה או על-מכל חבות שהיא המוטלת על בר הרשות על

 
ידי בר הרשות, לשלם -על בר הרשות למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על 4.2

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של בר הרשות 
 יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההרשאה. 

 
על בר הרשות לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת  4.2

 ידי המכון ו/או על פי דין. -לעת על
 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת גובה גבולות האחריות  4.4
כמתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על בר הרשות 

פי -פי ההסכם ו/או על-מכל התחייבות או חבות בר הרשות עלואין בה כדי לגרוע 
הדין. לבר הרשות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו, בכל 

 הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת לגובה גבולות האחריות כאמור. 
 

כם לבקשת המכון מתחייב בר הרשות להמציא למכון עותק של כל פוליסות נשוא הס 4.10
 זה.

 

 יובהר כי הביטוחים לכל השלבים הנם חופפים ויחולו במקביל לפי העניין. 4.11
 

 הפרה של הוראות הביטוח תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 4.11
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 10.4.1נספח 

 אישור קיום ביטוח לתקופת העבודות
 תאריך:.....................

 
           לכבוד :

  
 "(. המכוןו/או חברות בנות )להלן: "מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט 

 כתובת..............
 

 א.ג.נ., 
 מבוטחנו: _________________ )להלן: "בר הרשות"( הנדון:

 
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת בר 

ו/או הקמה ו/או פירוק הרשות את הפוליסות שלהלן בגין עבודות להתאמת שטח למסלול מרוצים 
בשטחי המכון  "(העבודותשל טריבונות ו/או דוכנים וכל עבודה נלווית ו/או כרוכה בכך )להלן: "

 "(:האתר)להלן: "
 

 :פוליסה מס'.............. כה"ס לביטוח עבודות קבלניות (1
 

שם המבוטח בפוליסה זו יכלול את המכון ו/או חבות בנות ו/או בר הרשות ו/או הקבלן 
 ו/או קבלני משנה )בכל דרגה(.

 
 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

 
 חודשים החלה על כל פרקיה. 11פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה בת 

 
 הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים: 

  – פרק א'
 

ו/או מתקנים המשמשים ביטוח העבודות עצמן לרבות חומרים וכל רכוש ו/או ציוד 
 לביצוע העבודות, במלוא ערכם.

 
 ................................סכום הביטוח לעבודות

 
 הביטוח הורחב, בין היתר, לכלול גם את הכיסויים הבאים )למקרה ולתקופה(:

 
  משווי העבודות 10%רכוש בהעברה בסכום של 
 הנדסים ומומחים אחרים הוצאות תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים מ

 משווי העבודות 10%בסכום של 
  משווי  10%ציוד קל, מתקנים ומבני עזר ותכולתם, תבניות ופיגומים בסכום של

 העבודות.
 .נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים במלוא סכום הביטוח 
  משווי  10%נזק ישיר )תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים( בסכום של

 העבודות
  משווי העבודות 10%פינוי הריסות בסכום של 
   כלול -פריצה/גניבה 
  נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחידי המבוטח בסכום של

500,000  .₪ 
  משווי העבודות 10%הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים בסכום של 
  מהנזק. 5%הוצאות הכנת תביעה עד לסך 
  משווי  10%משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשויות בסכום של הוצאות

 העבודות.
 

 הינן על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר.  -ההרחבות הנקובות בסכום
 

 הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע.  
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  – פרק ב'
 

ן פגיעה ו/או נזק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגי
העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ובמהלך ביצוע 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  10,000,000העבודות, בגבולות אחריות בסך של 
למען הסר ספק המכון ו/או מי מטעמו לרבות הרכוש ייחשבו כצד שלישי למעט מה 

 שמבוטח בפרק א'. 
 

 ק כאמור מורחב לכסות:הפר
ההרחבה הכללית בדבר הגנה בהליכים פליליים )לרבות גבול האחריות על פיה( תחול בנפרד  .1

הננקטים כפי על פרק ב' ואף תכלול הוצאות ייצוג מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים 
מי מיחידי המבוטח ו/או כלפי מי מהדירקטורים, נושאי המשרה האחרים, מנהליהם 

ם של יחידי המבוטח כאמור חבות המכוסה בביטוח נושאי משרה. גבול אחריות ועובדיה
 ₪  1,000,000למקרה  ולתקופה 

 החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל. .1
הפרק מורחב לכסות חבות בשל אובדן או נזק לרכוש צד ג' עקב רעידות או עקב הסרה או  .1

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  500,000אחריות בסך החלשה של תמך או משען עד לגבול 
 הביטוח.

הפרק מורחב לכסות חבות בשל אובדן תוצאתי עקב אובדן או נזק לצינורות, מתקנים או  .4
לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪   500,000כבלים תת קרקעיים, וזאת בגבול אחריות בסך 

 הביטוח.
למען הסר ספק, לעניין החריג בדבר חבות בגין נזק לרכוש צד ג' שנגרם ע"י רכב של  .5

המבוטח בשטח האתר או בסביבתו המידית ישונה ומובהר כי ציוד מכני הנדסי ו/או כלים 
מקצועיים המורכבים על גבי כלי רכב הפועלים בשטח אתר העבודות ובסביבתו המידית לא 

 זה. ייחשבו ככלי רכב למטרת חריג 
 

או מי מהם בגין \מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הביטוח מכסה במפורש את חבות המבוטחים ו
 :-או נבעו מ\או עקב ביצוע העבודות ואשר נגרמו על ידי ו\נזקים אשר אירעו תוך כדי ו

 .נזק עקב פריקה או טעינה .1
  .חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה .1
חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגים  .1

 ₪. 1,400,000בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח עד לסך 
מו"מ כי בחריג זה המילים " בגובה סכומי הביטוח שבגינם זכאי המבוטח לשיפוי על פי  .4

צד ג' רכוש לרכב הנ״ל, הנהוגים אצל המבטחת פוליסת הרכב שלו או בגובה סכומי ביטוח 
מבוטלות בהתייחס לתביעות שיוגשו כנגד   -ביום קרות מקרה הביטוח, הגבוה מהשניים "

 המכון.
  .נזק שנגרם על ידי זיהום תאונתי ובלתי צפוי .5
 .נזק שנגרם עקב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי .6

 

  – פרק ג'

לכיסוי חבות המבוטחים על פי דין כלפי כל המועסקים בביצוע ביטוח חבות מעבידים 
לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  10,000,000 -העבודות, בגבולות אחריות בסך של:

הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות 
 ה.בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, העסקת נוער ושעות עבוד
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 :דרישות כלליות

 
הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המכון ו/או מי מטעמו וכל אדם או גוף  (1

שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. הוויתור לא יחול לטובת אדם 
 שגרם לנזק בזדון. 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. (1
 מהמבוטחים לא תפגע בזכויות המכון  על פיהן.הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  (1
הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המכון ו/או לטובתו  (4

 ואנו מוותרים על כל זכות לשיתוף בביטוחים אלה.
הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות  (5

 דלעיל. העצמיות בגין הביטוחים
היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  (6

כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או 
אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא 

כון על פי הביטוחים דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה יופעל כלפי המכון וזכויות המ
 בשל כך.

הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח,  (2
 יום למכון, בכתב, בדואר רשום.  60אלא בהודעה מראש של 

  
 

על כל ההרחבות  נוסח כל הפוליסות באישור זה תנאי ביט/מנוביט/הראלביט/מגדלביט/פסגה .....
 הרלבנטיות.

 
אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי 

 האמור באישור זה.
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 10.4.2נספח 
 אישור עריכת ביטוחי בר הרשות לתקופת ההפקה

 
 

                             
 תאריך:________

 
 לכבוד

 "(המכוןמכון וינגייט לחינוך גופני וספורט ו/או חברות בנות )להלן: "
 כתובת..............

 
 א.ג.נ.,

 מבוטחנו:.....................,)להלן: "בר הרשות"( הנדון  : 
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום __________ ועד ליום ___________ ערכה חברתנו 
את הביטוחים המפורטים להלן, על שם בר הרשות ו/או המכון בגין פעילות בשטח ההרשאה לא 
כולל אימונים ותחרויות, כהגדרתו בהסכם לרבות ארגון ו/או הפקת ו/או קיום אירועי מרוץ 

, הדרכות ו/או שילוט ו/או סידורי כניסה ו/או הגשת מזון ומשקאות )להלן מוטוקרוס, אנדורו
 ( במכון ו/או בשלוחותיו:האירועים"ו/או  הפעילויותבהתאמה :"

 
 פוליסה מס'.............  ביטוח אש מורחב .1

לביטוח תכולה ו/או ציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או 
ות, במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בחזקתו של בר הרש

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

 טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.

  :פי צד שלישי, פוליסה מס'............ביטוח אחריות כל .2
פי כל דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול -המבטח את חבות בר הרשות על

להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בקשר עם הפעילויות ו/או 
לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח ₪  10,000,000האירועים, בגבול אחריות בסך 

אש, התפוצצות, בהלה,  -הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ שנתית. 
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 
במאכל או משקה, שביתה והשבתה, , וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

ב ספורט אתגרי.  חריג אחריות הביטוח אינו מחריג נזק שיגרם עקב כלי רכב ו/או עק
מקצועית יבוטל בכל הקשור לנזק הנובע מאחריותו המקצועית של בר הרשות. שם 
המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את המכון כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף "אחריות 
צולבת"  לרבות בגין אחריותו כבעלי השטח ו/או בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת 

ו/או מחדל של בר הרשות ו/או מי מטעמו לפיו יחשב הביטוח  על המכון עקב מעשה
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 : ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'.............. .3
המבטח את חבות בר הרשות כלפי עובדיו, לרבות המועסקים על ידו, בגין פגיעה 

ם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בגבול גופנית ו/או מחלה אשר עלולות להיגרם למי מה
לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח ₪   10,000,000אחריות של 

אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן 
 בדבר העסקת נוער כחוק. שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את המכון. 

 '...................:מס פוליסה, מקצועית ותאחרי ביטוח .4

בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה  ,פי דין-על בר הרשותחבות את המבטח 
ו/או מי  בר הרשותבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד  ,במשך תקופת הביטוח

₪  4,000,000 שלא יפחת מסך שלבגבול אחריות , ם הפעילויותבקשר ע ,מטעמו
ו/או  המכוןרחב לשפות את מוכאמור . הביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוחלאירוע 

מעשי ו/או עקב מהם  מיהעלולה להיות מוטלת על בגין אחריות עובדיו /ואו מנהליו 
ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב  בר הרשותמחדלי 

 הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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אבדן שימוש, עיכוב ו/או השהייה בעקבות  –כאמור אינו כפוף להגבלה בדבר  הביטוח
בתום לב. למען  חריגה מסמכותוכן  מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, אי יושר עובדים

 .טהורים שנגרמו לצד ג' כלשהונזקים פיננסיים הסר ספק הכיסוי כולל גם  
שאינו מאוחר מיום .................... ובכל מקרה לא  למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח
ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד מתן השירותים ) תחילת מתאריךיאוחר 

 תוקף מתום חודשים 6 בת גילוי תקופת כולל הביטוחכן, -(. כמוחתימת ההסכם
 במקביל כמתחיי כיסוי מעניק אשר חלופי ביטוח בר הרשות ערך אם אלא ,הביטוח

 .זה בסעיף מהאמור

 

 – כללי לכל הפוליסות
הפוליסות הנ"ל כוללות הוראה על ויתור על זכות שיבוב כנגד המכון ו/או מי מטעמו,  .1

 ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שפעל מתוך כוונת זדון.
 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .2

מטעמו לא תפגע הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי בר הרשות ו/או הבאים  .3
 בזכויות המכון על פיהן.

הביטוחים דלעיל קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי המכון ו/או לטובתו,  .4
 ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחים אלה .

הננו מאשרים כי בר הרשות בלבד אחראית לתשלום דמי הביטוח וסכומי  .5
 הביטוחים דלעיל.ההשתתפויות העצמיות בגין 

הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך  .6
 יום למכון, בכתב, בדואר רשום. 10תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 
 נוסח הפוליסות ביט/מנוביט/פסגה/הראלביט/מגדלביט .................

 
יסת הביטוח המקורית, עד כמה  אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פול

 שלא שונו על פי האמור באישור זה.
 

 בכבוד רב,
 

)חתימת  _____________ )חותמת המבטח(  ___________
 המבטח( 
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 אישור עריכת ביטוחי בר הרשות לשלב האימונים ו/או תחרויות  -10.4.3נספח 
 

 לכבוד
 "(המכוןמכון וינגייט לחינוך גופני וספורט ו/או חברות בנות )להלן: "

 כתובת..............
 

 א.ג.נ.,
 מבוטחנו:.....................,)להלן: "בר הרשות"( הנדון  : 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום __________ ועד ליום ___________ ערכה חברתנו 
את הביטוחים המפורטים להלן, על שם בר הרשות ו/או המכון וזאת בכפוף בין היתר לתנאים 

ולתקנות הנהיגה הספורטיבית )חובת  2005 –הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו המפורטים בחוק 
בין היתר בקשר לפעילות מוטורספורט ו/או נהיגה תחרותית ו/או אימונים  2009 –ביטוח(, תש"ע 

 "(:האירועים/או ו הפעילויותשיתקיימו בשטחי המכון ו/או בסביבתו  )להלן: "
 

  :'............מס פוליסה, שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .1

פי כל דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול -המבטח את חבות בר הרשות על
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בקשר עם הפעילויות ו/או 

במצטבר  ₪ 100,000,000 -ו לאירוע ₪ 50,000,000 בסךהאירועים, בגבול אחריות 
אש,  -לה בדבר חבות הנובעת מ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגב

התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, , וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 
 לביטוח לאומי. הביטוח אינו מחריג נזק שיגרם עקב כלי רכב ו/או עקב ספורט אתגרי.  

טח בפוליסה מורחב לכלול את המכון כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף "אחריות שם המבו
צולבת"  בגין אחריותו כבעלים ו/או מחזיקים  ו/או בגין אחריות שעלולה להיות 
מוטלת על המכון עקב מעשה ו/או מחדל של בר הרשות ו/או מי מטעמו לפיו יחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

 ₪  1,000ההשתתפות העצמית בביטוח זה לא יעלה על סך של 
 

  ................... '..............מס פוליסה, אישיות תאונות ביטוח .2

 – כללי לכל הפוליסות

הפוליסות הנ"ל כוללות הוראה על ויתור על זכות שיבוב כנגד המכון ו/או מי מטעמו ,  .1
 מתוך כוונת זדון.ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שפעל 

הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי בר הרשות ו/או הבאים מטעמו לא תפגע בזכויות  .1
 המכון על פיהן.

הביטוחים דלעיל קודמים וראשונים לכל ביטוח הנערך על ידי המכון ו/או לטובתו, ואנו  .1
 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחים אלה .

בר הרשות בלבד אחראית לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות הננו מאשרים כי  .4
 העצמיות בגין הביטוחים דלעיל.

הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת  .5
 יום למכון, בכתב, בדואר רשום. 10הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 ות ו/או עובדים ו/או מנהלים המכון לצורך אישור זה כולל חברות בנ
 

 נוסח הפוליסות.................
 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה  
 שלא שונו על פי האמור באישור זה.

 
 בכבוד רב,

 
 )חתימת המבטח(  _____________ )חותמת המבטח(  ___________
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 10.4.4נספח 
 

Certificate of Insurance – Specimen Date: ________________ 

To:  Wingate Institute for sport education (hereinafter: “the Institute") 

Dear Sir/Madam, 

Re:  Our Insured: ………………………. (hereinafter the “Original Insured") We 

___________________________, the Insurer confirm that we have arrange 

Insurance Policies as mentions below in respect of motorsport events as describe in 

the Sport Driving Law. -2005, and the Sport driving Regulation (compulsory 

Insurance) 5770-2009 (hereinafter – the Law) for the Original Insured and/or the 

Institute as Additional Insured   

 We do hereby confirm that the Original Insured maintains the following insurances 

for the period from ____________ till ______________  (herein the “Period of 

Insurance”) inter alia covering motorsport events, challenge sport, practice and 

instruction, including but not limited to XYZ Motorcycle Racing during the policy 

period on and in permanent course at Wingate Institute for sport education.    

Third Party Liability Insurance No _________________________ 

1. Covering the legal liability of the Insured resulting from bodily injury and/or 

property damage caused to any third party, with limits of liability of ILS50,000,000 

per occurrence and ILS100,000,000 in the aggregate. The insurance does not 

exclude liability arising from fire, explosion, panic, cranes and lifting appliances, 

loading and unloading, defective sanitary installations, poisoning, foreign object in 

food or drink, damage to foundations, vibrations and weakening of support, riots, 

malicious damage, strikes as well as subrogation claims of the National 

Insurance Institute. 

2. The Institute will be add as additional Named Insureds under this policy for 

covering the Institute  legal liability as the owner and /or authorize user of the  land 

and/ or the property subject to Cross Liability Clause as this insurance deem to be 

issued to each Insured separately and/or extended to indemnify the following due to 

negligent act of the Original Insured.     

3. Deductible – no more than ILS1,000 according to the law stated above 

The Third Party Liability Insurance, also including as additional insured  and/or 

extended to indemnify the following due to negligent act of the Original Insured:  

1. EFGH  - producer or sub-contractors    
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1. Personal Accidents Insurance No _________________________ 

(for the Original Insured only) 

Covering the Insured and the drivers holding driving licences as per Sport Driving Law. -

2005 

 

The Insurance Period: Starting from ………………. and up until 

………………………….. 

 The Policy shall be primary to any insurance carried out by the 

Institute and/or in his favour and we waive any claim and/or 

demand and/or suit regarding participation in the insurance of the 

Institute  

 The policy include waiver of subrogation right against the the 

Institute but subject that this waiver would not be for the benefit of 

any one that act maliciously  

 Breach of duty, by the Insured in in good faith, would note 

jeopardized the Institute rights under this insurance. 

 The Policy shall not be cancelled or restricted throughout the 

Insurance Period unless by prior written notice to the Landlord (by 

registered mail) of 30 days in advance. 

 We hereby confirm that we are aware that the liability for the payment 

of the insurance premiums and the deductible applies to the Insured 

only and under no circumstances to the Institute. 

.  

This certificate is subject to the terms of the original insurance policies 

and the exclusions thereto, to the extent such have not been changed 

pursuant to that stipulated in this certificate. 

 

____________        ______________        ______________         

(Stamp of Insurer) (Signature of Insurer) (Signatory's Name)  

 
 
 
 
 


