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 לכבוד
 ההסתדרות הציונית העולמית )להלן: "החטיבה"(

 
 א. נ .

 
 אישור בדבר עריכת ביטוח ע"ש מועצה אזורית                 ) להלן: "המועצה"(הנדון: 

 
 

חברתנו את הפוליסות ערכה            ועד יום                 הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום  
הבאות על שם המועצה, בגין שירותים בפעולות התיישבותיות בהתאם להסכם עמכם שתנאיו 

 ידועים לנו.
 
 ₪(ליון ימ ארבע) ש"ח 4,000,000 -ביטוח אחריות כלפי צד ג', בגבול אחריות שלא יפחת מ .1

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
 ומשרדי  משרד החקלאות-מדינת ישראל וביטוח זה כפוף לסעיף אחריות צולבת החטיבה  
 , בהרחבת שיפוי בגין מעשי ו/או מחדלי המועצה.יםנוספ יםכמבוטח ונרשמ ממשלה          

 
 מס' פוליסה

                    
 
ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המועצה כלפי המועסקים על ידה בגבול אחריות שלא  .2

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.( ₪ ליון יעשרים מ) ש"חליון ימ 20.000.000 -יפחת מ
 קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.  ביטוח זה אינו כולל הגבלה בדבר קבלנים,

 
ומשרדי ממשלה משרד החקלאות -מדינת ישראל  ואת הביטוח מורחב לשפות את החטיבה  

 של עובדים או מועסקי  המועצה או מי מהם. יםכמעביד יחשבוהיה ו
 

 מס' פוליסה
                    

 
  

 :כל הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות  להוראות הבאות 
 
משרד החקלאות, משרדי -, מדינת ישראלהחטיבהאנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד  .1

. ויתור כאמור לא יחול ו/או מי מטעמןהסוכנות היהודית לא"י, לרבות עובדיהן  ממשלה,
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 ו/או חטיבההפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י ה .2

על ידי הסוכנות היהודית לא"י, והן  משרד החקלאות, משרדי ממשלה ו/או-מדינת ישראל
או הסוכנות היהודית  חטיבהמהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח שערכו ה

לא"י. לעניין זה אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כלפי מבטחיכם ו/או כלפי מבטחי 
דבר שיתוף בביטוחים שנערכו על ידם עבורכם ו/או עבור הסוכנות הסוכנות היהודית לא"י ב

 היהודית לא"י.
 
הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה, אלא אם כן תימסר לכם הודעה  .3

 יום מראש. 30בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן 
 
מזכותה של  ום לב, לא יגרע, בתו, עובדיה ומנהליההמועצהאי קיום תנאי הפוליסות על ידי  .4

 לקבל שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל. חטיבהה
 

ישא בתשלום הפרמיות ובתשלום סכומי ההשתתפות העצמית בגין ת המועצהמוסכם כי  .1
 הביטוחים הנ"ל.

 
משרד -מדינת ישראלהפוליסות הנ"ל תורחבנה לכסות גם את חבותה של החטיבה,  .2

לא"י, עובדיהן, מנהליהן בגין אחריותם  הסוכנות היהודיתהחקלאות, משרדי ממשלה, 



למעשים ו/או למחדלים של המועצה ו/או של כל הבאים מטעמו ו/או לנזק שייגרם וזאת 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
 
 

אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי 
 האמור באישור זה. 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

שם החותם בשם המבטח   שם המבטח וחותמתו
 ותפקידו

 חתימה 
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