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  לכב'

  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") 
   3עם ועולמו רח' 

  ירושלים
  
  

   ________________ חפירה ארכיאולוגית על ידיסקר ארכיאולוגי ואישור עריכת ביטוחים ל  הנידון: 
  (להלן "המוסד") ________________________ /בשת"פ עם (להלן "החופר") מטעם    
  (להלן "האתר") _____________ __________________בגן הלאומי/שמורת טבע     

  
הננו מתכבדים לאשר בזה כי לבקשת החופר/המוסד במסגרתו הוא פועל (להלן "המוסד") ערכנו את פוליסות 

  הביטוח המנויות להלן, לתקופה החל מיום ________________ ועד _______________ ליום (כולל):
 

לכיסוי חבותם של החופר, המוסד וכן כל גורם המשתתף בחפירה הנ"ל  טוח אחריות כלפי צד שלישיביא. 
אחריות של    , בגבולבעונת החפירות ביצוע החפירה וכל פעילות אחרת באתרמאירוע הקשור לכתוצאה 

  למקרה ולתקופת הכיסוי.  ________________
  הביטוח כפוף לתנאים הבאים:

ולל את החופר ו/או את המוסד, ונוספה בו הרשות בגין אחריותה למעשה או מחדל של שם המבוטח כ  ) 1(
  ., ובכפוף לסעיף אחריות צולבתהחופר או של אנשים הפועלים באתר מטעמו

לצורך הכיסוי יחשבו אנשים אשר אינם מקבלים שכר מאת החופר או המוסד במסגרתו הוא פועל (כולל   ) 2(
  שי.מתנדבים ותלמידים) כצד שלי

בכפוף לתקופת הביטוח המצויינת לעיל הכיסוי גם בעונת החפירות הבאה,  תבצעאם החפירה מיועדת לה  ) 3(
  .יכלול גם כל תקופת בינים בין חפירות

הכיסוי הורחב במפורש לכלול חבות כתוצאה מביצוע פעילות סקר ארכיאולוגי גם בשטחים או שבילים או   ) 4(
  ם ממופים.דרכים שאינם מסומנים ו/או אינ

  
של  אחריות המועסק על ידו בגבול כל אדם לכיסוי חבותם של החופר ו/או המוסד כלפי ביטוח חבות מעבידים  ב. 

$ (חמישה מיליון דולר של ארה"ב) לתקופת 5,000,000-$ (מיליון וחצי דולר של ארה"ב) למקרה ו1,500,000
כלפי מי  בפוליסה כמבוטח נוסף, אם יטען כי היא חבה בחובות מעביד הרשות תיכלל הכיסוי, או ערכם בש"ח.

  ./המוסדמעובדי החופר
הכיסוי הורחב במפורש לכלול חבות כתוצאה מביצוע פעילות סקר ארכיאולוגי גם בשטחים או שבילים או דרכים 

  שאינם מסומנים ו/או אינם ממופים.
  

יוד אשר הובא על ידי החופר או המוסד לאתר, בסכום ביטוח כנגד סיכוני אש מורחב, לכיסוי הצ ביטוח רכוש  ג. 
  של ____________. 

  
  כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:

ידכם או  דומה אשר נערך על לכל ביטוח והינו קודם (Primary)הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני   א. 
ביטוחיכם  טענה לשיתוף או דרישה כל וש או של חבות, עלעבורכם, ואנו מוותרים במקרה של נזק לרכ

  בפיצוי.
 כך יום לפחות מראש על 60של   נמסרה לכם הודעה  אם אלא יבוטל ולא יצומצם הכיסוי בפוליסה לא  ב. 

 רשום. בדואר
  זכות השיבוב כלפי הרשות וכל הפועלים מטעמה מבוטלת, למעט כלפי אדם אשר פעל מתוך כוונת זדון.  ג. 
  רק החופר/המוסד יהיו אחראים לתשלום הפרמיה ובמקרה תביעה ישאו בהשתתפות העצמית.  ד.
  

  בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.
  

  בכבוד רב
  

  תאריך:  ______________________   ___________________שם המבטח: _______
  

  _ _______________________ותפקידו שם החותם _____________________חתימה:_________


