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 א 6נספח 
 

 ביטוחים קיום אישור - ביטוח נספח

 
 לכבוד 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; –מדינת ישראל 
 כתובת:________________;

 
 א.ג.נ.,

 ים אישור קיום ביטוח  הנדון:

 

"( בית הספר העסקי" להלן_)__________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

מקצועיים  לביצוע קורסים בקשר________________  יום עד_______________  מיום הביטוח תלתקופ

 –מדינת ישראל על פי כתב ההתחייבות עם  פיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםב מקוונים

       להלן: יםהמפורטים את הביטוח, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 בות מעבידים,  מס' פוליסה:__________________ביטוח ח

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; .1

 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח )שנה( ; 5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מ  .2

קי כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב הביטוח מורחב לכסות את חבותו של בית הספר העס .3

 למעבידם.

היה ונטען לעניין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  –את מדינת ישראל  לשפות מורחב הביטוח .4

בית הספר  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי קרות תאונת

   .משנה ועובדיהם שבשירותו העסקי, קבלנים, קבלני

 ביטוח סייבר,  מס' פוליסה:__________________

 ביטוח אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח חבות סייבר עקב האירועים המפורטים להלן: .1

 כלפי צד שלישי; Cyber Media/Multimediaחבות  .א

 חבות בדבר הפרת פרטיות כלפי צד שלישי;  .ב

 ;פי צד שלישיהפרת סודיות כל .ג

 כלפי צד שלישי; Cyber Securityחבות  .ד

הוצאות שהוצאו על ידי  –אובדן או נזק סייבר לצד ראשון )בית הספר העסקי( גם כסהמהפוליסה  .ה

 . המבוטח לצורך שיקום הרשת של המבוטח או לנתונים השמורים ברשת של המבוטח

 

 (; שנה) הביטוח תקופתול למקרה ב"ארה דולר 250,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 :הבאות ההרחבות את לכלול מורחב פרק החבות כלפי צד שלישי פי על הכיסוי .3
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משרד  – ישראל מדינת כנגד בית הספר העסקי תביעות על חל לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות .א

 ;העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 הוצאות יחסי ציבור; .ב

 ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .ג

 שייחשבו שרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ככלמ -מדינת ישראל  את לשפות מורחב הביטוח .4

 מטעמו. והפועלים בית הספר העסקי מחדלי או/ו למעשי אחראים

 כללי

 כללו התנאים הבאים:הנ"ל נבפוליסת הביטוח 

חה והשירותים שרד העבודה, הרוומ –: מדינת ישראל תווספו כמבוטחים נוספיםההמבוטח  לשם .1

 השיפוי לעיל.     י בכפוף להרחב, החברתיים

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  60הודעה מוקדמת של 

שרד העבודה, מ –שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל /אנו מוותרים על כל זכות תחלוף .3

ויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת וובלבד שה, עובדיהםהרווחה והשירותים החברתיים ו

     זדון.      

ולמילוי כל החובות  ותאחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליס בית הספר העסקי .4

 .  ותוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסהמ

 .בית הספר העסקיתחולנה בלעדית על  בכל פוליסה ופוליסהההשתתפויות העצמיות הנקובות  .5

קיים ביטוח  ת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשרוכל סעיף בפוליס .6

טוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת בי

 הביטוח.  

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .  .7

          
 המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 
 בכבוד רב,                                                                                      

 
 
 תאריך______________                                   ___________________________ 

 
 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח         
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 ביטוחים קיוםאישור 

 
 לכבוד 

 
 ;משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים –מדינת ישראל 

 
 א.ג.נ.,

  
 אישור קיום ביטוחים:  וןהנד

 
 

      )להלן "בית הספר העסקי"( לתקופת הביטוח  מיום       הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 
, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםבקשר לביצוע קורסים מקצועיים בפיקוח של       עד יום 

את הביטוחים  ,משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים–מדינת ישראל תב התחייבות עם על פי כ
  המפורטים להלן:

 ביטוח חבות המעבידים
 
 אחריותו החוקית כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  .1
 טוח )שנה(.דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת בי 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2
 ויחשבהביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .3

 כמעבידם.
שרד העבודה, הרווחה והשירותים מ –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד  היה ונטען לעניין קרות החברתיים
 כלשהם כלפי מי מעובדי בית הספר העסקי, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 
בכל ת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש   אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינ  .1

 י מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. תחומ
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(       גבול האחריות לא יפחת מ: .2
 להלן גבולות האחריות: .3

 1,000,000 יפחת מסך של גבול האחריות לא –תלמידים )כולל(  50עד )א( בית ספר עסקי שבו 
 .ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( דולר

 
בול האחריות לא יפחת מסך של ג –תלמידים )כולל(  99עד  51)ב( בית ספר עסקי  שבו 

 טוח )שנה(.דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ב 1,500,000
 

דולר  2,500,000בול האחריות לא יפחת מסך של ג –תלמידים  100מעל )ג( בית ספר עסקי שבו 
 פת ביטוח )שנה(. ארה"ב למקרה ולתקו

 
 (.CROSS LIABILITYל סעיף אחריות צולבת )בפוליסה ייכל .4
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  .5

 ועובדיהם.
 אנשי צוות ניהול, הוראה והדרכה,  אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של בית  .6
 הספר העסקי, ייחשבו צד שלישי.  .7

 
 ורכושם ייחשבו צד שלישי. התלמידים .8
שרד העבודה, הרווחה והשירותים מ  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .9

 אחראים  למעשי  ו/או מחדלי בית הספר העסקי והפועלים מטעמו. ככל שייחשבו החברתיים
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 ביטוח רכוש
 

 בביטוח אש מורחב בערכי כינון. ביטוח המבנים ותכולתם, כולל הציוד באתרים בהם יינתנו השירותים
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
  

בודה, הרווחה והשירותים עמשרד ה –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   .1
 כמפורט לעיל. , בכפוף להרחבי השיפויהחברתיים

 
היה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא י .2

משרד העבודה, הרווחה והשירותים יום לפחות במכתב רשום לחשב   60ידינו הודעה מוקדמת של  
 .החברתיים

 משרד -או חזרה, כלפי מדינת ישראלות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות אנו מוותרים  על כל זכ .3
לבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ועובדיהם, ובהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 מתוך כוונת זדון.
החובות  וח עבור כל הפוליסות ולמילוי כלבית הספר העסקי אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביט .4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 העסקי.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על בית הספר  .5
קיים ביטוח  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר .6

 אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

ת נוסח ביט", בכפוף להרחבת תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסו .7
 הכיסויים כמפורט לעיל.

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 
 ם ביטוחים הקיים באתר האינטרנט של וור קיאיש -ות לבדיקת נספח ביטוח להלן קישור למסמכי ההנחי

 "ענבל":חב' 
. 

http://www.inbal.co.il/(X(1)S(yzqqj245zxkc35y3s3oduv55))/HomeWebPages/Advice.a
spx 

 
 בכבוד רב, 

 
       תאריך

 
 

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
 
 

http://www.inbal.co.il/(X(1)S(yzqqj245zxkc35y3s3oduv55))/HomeWebPages/Advice.aspx
http://www.inbal.co.il/(X(1)S(yzqqj245zxkc35y3s3oduv55))/HomeWebPages/Advice.aspx
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 עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמקצועית, משרד ה לכבוד: האגף להכשרה

 

 הנדון: תצהיר על היקף פעילות לצורך דרישות ביטוח

מצהיר בזאת כי ידוע לי כי לצורך ,      אני החתום מטה, הגורם המורשה לחתום בשם מוסד ההכשרה 

עלי לדאוג  וחה והשירותים החברתייםמשרד העבודה, הרוב , קבלת אישור פיקוח מהאגף להכשרה מקצועית

מיליון דולר ארה"ב ובהתאם לכל  2.5לעריכת ביטוח צד ג' עבור בית הספר הנ"ל, זאת בהיקף כיסוי של 

הדרישות המפורטות בנספח הביטוחי הרלוונטי )לרבות ביטוח חבות מעבידים וביטוח רכוש(. לצורך הפחתה 

חתימת תצהיר זה, בכל זמן נתון לומדים בבית הספר האמור )סמן של גבול הכיסוי, הנני מצהיר כי נכון ליום 

 את האפשרות הרלוונטית(:

 1-תלמידים )כולל(, דבר המאפשר לי להפחית את גבול הכיסוי בביטוח צד ג' לסך שלא יפחת מ 50עד  

 מיליון דולר ארה"ב.

 1.5 -לי להפחית את גבול הכיסוי בביטוח צד ג' לסך שלא יפחת מתלמידים )כולל(, דבר המאפשר  51-99 

 מיליון דולר ארה"ב.

כמו כן אני מצהיר ומתחייב כי בכל שינוי במספר התלמידים הדורש את הגדלת גבול הכיסוי הביטוחי, אבצע 

וכן , משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםבאת השינוי בהתאם לדרישות האגף להכשרה מקצועית 

 אעדכן על כך את הממונה האזורי מטעם האגף להכשרה מקצועית.

 

 תאריך תפקיד ת.ז. שם

                        

 

 חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


