
 אישור קיום ביטוחים –נספח  
 מבנה רב תכליתי במושב פארןלביצוע  –1930-16/חוזה מס' 

 
)אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום  

,נא להחזירו אלינו מלא וחתום  הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספחלפסילתו, 
לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח  על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור,

 הזה(, 

 לכבוד
 תאריך_______________ ערבה תיכונה                           המועצה האזורית 

                  ו/או חברות בת                                                    
 ו/או הוועדים המקומיים בתחום שיפוטה

 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
 )להלן "המועצה או הרשות"(.  

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 
קבלניות, צד שלישי וחבות "( פוליסות ביטוח עבודות הקבלן_______________ )להלן: "

מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם ואנו מתחייבים 
יום מתאריך חידושם, את  15בזאת להמציא לכם, מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 

עותקי הפוליסות הנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת 
לביצוע תוספת לקומה שנייה במבנה המתנ"ס  ,ו לקבלן והמתייחסתהמוצאת על ידינ
"(. הכיסוי לא יפחת העבודות)להלן: " נשוא החוזה 03/19-10על פי חוזה ,שבתחום המועצה

 מתנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת העבודות.
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הקבלן, המזמין, קבלני המשנה וכל הבאים מכוחם 
 אלו מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. של

 
  : ביטוח עבודות קבלניות .1

 סכום הביטוח________________ יהיה כפי שהוצע על ידי הקבלן הזוכה במכרז     
אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי  

 ות אשר תבוצענה עבור המזמין שלא ע"י הקבלן.יחול גם על עבוד
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:  
מסכום הביטוח, לכל  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 אירוע, על בסיס נזק ראשון.
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

 בסיס נזק ראשון.
יסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין יכלל כ .1.3

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%או לכל צד שלישי שהוא, עד לסך של 
 בסיס נזק ראשון.

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של מהנדסים  .1.4
מסכום הביטוח,  10%ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.
הכיסוי יכלול נזק הנובע מעבודה לקוייה חמרים לקויים או תכנון לקוי במלוא  .1.5

 ערך החוזה.
 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.6



חודש, אשר לאחריה תהיה  12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.7
 חודש נוספים. 12בתוקף תקופת תחזוקה "רגילה" של 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .1.8
 הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

   :ביטוח צד שלישי .2
      

 -גבול האחריות לתובע הוא סכום שלביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. 
 .לתקופת הביטוחו לאירועש"ח   00,0000,10.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
בפוליסה מצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל  .2.1

 הקבלן ייחשב כצד שלישי.
מצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה  .2.2

 ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי  .2.3

 ו/או הרעלה. 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן. .2.4
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד  .2.5

 ג' .
וסד לביטוח לאומי כנגד מזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המ .2.6

 העבודה.
 יבוטל חריג לרעד או הסרה או החלשה של תמיכה. .2.7
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.8

 הרשות, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל  .2.9

 פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. .2.10

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה  ביטוח חבות מעבידים: .3

ש"ח  לתובע  000,0006,בגבולות אחריות של .ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
 )שנים עשר( חודשים. 12לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של  ₪ 020,000,00ולסך של .

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה  .3.2

 כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.
בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד כל נזק שלא ישופה  .3.3

 ג' .
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .3.4

 הרשות, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
 

 :הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .4
 

 אחד בלבד )הח"מ(.כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח  .4.1



המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט  .4.2
בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיה, 

 נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה.
 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא הרשות. .4.3
ת החוזה תוארך תקופת במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופ .4.4

הביטוחים בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או הרשות, 
אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, 

 )שישים( יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף. 60לפחות 
בטח רשאי לבטלם הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המ .4.5

ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות 
)שישים( יום  60הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 מראש.
לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או  בקשרבכל הביטוחים שערך הקבלן  .4.6

המפקיעים או  –למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –הוראה בפוליסה 
המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, 
כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי 

צצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או רכב, חפירות, אש, התפו
מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של הרשות, 

 תושביה, יישוביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן. 
להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר  בקשרוחים שערך הקבלן כל הביט .4.7

( נגד כל יחיד מיחידי SUBROGATIONויתור של המבטח על זכותו לתחלוף )
המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב 

 לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא  בקשרך הקבלן כל הביטוחים שער .4.8

ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, 
וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כראש הרשות 
או גזבר הרשות או הממונה על הביטוחים ברשות והודעה על כך נמסרה 

 ן סביר מעת שנודע לה על כך.למבטחים תוך זמ
להוראות החוזה, המפקיעה ו/או  בקשרכל הוראה בביטוחים שערך הקבלן  .4.9

מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים 
ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים 
הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות 

י תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפ
האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת 

 לפי החוזה.
 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.10
הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים  .4.11

במידה ותדרשנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות 
 ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו  .4.12
תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג 

 , אף במחירים אחרים. אישור ביטוחים הרשות לא היתה מתקשרת עם הקבלן
 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .4.13

 
 



 :לראייה באנו על החתוםו
 
 
 

____________ 
 

_________ _____________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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