
  ב'נספח 
 

 אישור לקיום ביטוחים
 ( עבודות קבלניות)      

 
 לכבוד:

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידים  המועצה המקומית קדימה צורן
 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםו עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים 

 1רח' הרצל 
 קדימה צורן 
 "  (  רשות)  להלן :  "ה 

 
 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"
פוליסות ביטוח עבודות ( "הקבלן")להלן:   _____________ח.פ.    ______________________

והתנאים אשר כוללות את הסעיפים  וחבות המוצר, אחריות מקצועית חבות מעבידים ,, צד שלישיקבלניות
  "(.העבודות)להלן: " הסכם ההתקשרותהנשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל מפורטים להלןה
 

 .עבודות נגישות בבנייני ציבור והנגשת תחנות אוטובוס    מהות העבודות :
 

 הרלוונטיים למועד תחילת העבודות. "ביט"הכיסוי לא יפחת מתנאי 
 

הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי גבולות  היה והפוליסה פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית.
האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ 

 פוליסה זו.
 

בכל  של הקבלן , קבלני המשנהקבלןה ,כמפורט ברישא למסמך זה רשותההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
 הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. וכל אלהדרגה שהיא 

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ : קבלניותביטוח עבודות  -פרק א'  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

י שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אובדן או נזק פיזי בלתי צפו 
 .עצמו קבלןהאו מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י  הקבלןאשר תבוצענה על ידי 

 
 ש"ח.                             .- שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
, לכל אירוע, על בסיס נזק מסכום הביטוח 10%עד לסך של וי הריסות יכלל כיסוי להוצאות פינ .1.1

 . (3.6.1) הרחב  ראשון.
 

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2
 . (3.2) הרחב 

 

 20%ך של בס רשותיכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או ל .1.3
 . ( 3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.מסכום הבטוח

 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים  .1.4
לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  , לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,אחרים

 . ( 3.6.2) הרחב  על בסיס נזק ראשון. מסכום הביטוח, לכל אירוע, 10%
 

  munich Re END ) .עבודה לקוייה ו/או חמרים לקוייםו/או  יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

   משווי הפרויקט ( 40%) נזק ישיר בשיעור של  (   DE  3או נוסח לוידס    115
 



 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6
 

 רה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.סכום הפיצוי במק .1.7
 
 

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

 
או החל השימוש בהם ובכפוף  רשותיישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו ל הכיסוימו"מ בזאת כי 

 . MR- 116לנוסח 
 

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

ש"ח   4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 .פת הביטוחלתקו₪    4,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי   .2.1

 שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 

ך פוליסה זו ייחשבו לצור םועובדיה הם, נבחריןכל הבאים מכוח ,רשותהצוין במפורש בפוליסה כי י .2.2
 כצד שלישי.

 
 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
מעבר למבוטח ע"פ פרק א'  קבלןההפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של  .2.4

 (  Endorsement 119) ש"ח. 2,000,000לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של . 6.1וסייג לפוליסה 
 

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או 6.3סייג  .2.5
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

 
בתנאי ביט  1) הרחבה  רשותהכנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6

) 

 

-ך בגבול אחריות של הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמ .2.7
 לתנאי ביט ( 2) הרחבה  .ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה 1,000,000.
(Endorsement 120  )  (7.3) הרחבה . 

 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה  .2.8
התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת 

על כל תיקוניו, גבול  1976רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 
לתקופת ביטוח, ₪  2,000,000.-על ש"ח לאירוע ו 1,000,000.-האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על 

 (  7.5. ו 7.4) הרחבות  .טחמעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבו
 

, ולמעט כלפי מי רשותההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.9
 שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות 
 .ביטוח ה$ לאירוע אחד ולתקופת   5,000,000.-$   לתובע ולסך של   1,500,000.-אחריות של 



 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 .כחוק לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .3.1

 
משנה כאמור, בין אם קיבל  קבלןמשנה שלו ועובדיו של  קבלן, קבלןההביטוח חל על כל עובד של  .3.2

 ובין אם לאו. קבלןהשכר מ
 

 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה .3.3
 

, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק רשותהויתור על זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף .3.4
 . (11.9) הרחב  .בכוונת זדון

 
 
 

 מס' פוליסה: _____________________   ביטוח אחריות מקצועית .4
 

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך     

 

ות ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחרי קבלןלביטוח אחריות מקצועית 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית,   ש"ח 1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, .4.1

 על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. מעשה מרמה 

 למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. קבלןההביטוח מכסה אחריות  .4.2

ו/או הפועלים  הקבלןלמעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות רשותההביטוח מורחב לשפות את  .4.3

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". רשותמבוטח לכלול את המטעמו. לעניין זה מורחב שם ה

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .4.4

והסיבה אינה אי תשלום במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,  .4.5

חודשים  6ת גילוי נזקים ותביעות למשך מוסכם כי תחול תקופהפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

 ת את אותה האחריות.ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטח, הביטוח

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. קבלןהכל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י  .6.1

 
להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,  קשרבה קבלןההמבוטח בכל הביטוחים שערך  .6.2

) למעט אחריתו  , המפקחפורט ברישא למסמך זהכמ רשותההורחב כך שהוא כולל גם את 
 .של הקבלן , קבלנים וקבלני משנההמקצועית (

 
כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה  הנקבע  מ.מ. קדימה צורן .6.3

ליסה ) בתנאים הכלליים של הפו 15.10וכן לצורך סעיף  . ( 4.10) סעיף  קבלניותלביטוח עבודות 
 .( 2013) תנאי ביט  בתנאים הכלליים לפוליסה  18( או סעיף   2016תנאי ביט 

 
 במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4

שלא  נועל כוונת רשותל נודיעאלא אם כן  ,רשותהע"פ הודעת המבוטח וגם או  ובאופן אוטומטי,



יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש )שישים(  60טוחים במכתב רשום, לפחות לחדש את הבי
 .לתוקף

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או  קבלןההביטוחים שערך .6.5
הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן,  רשותהמבטח ל שלחשלא לחדשם, אלא אם כן 

 ישים( יום מראש.)ש 60לפחות 

 –לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  קשרבה קבלןהבכל הביטוחים שערך .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – לבדו קבלןהלמעט תביעות המוגשות נגד 

הרמה, טעינה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 
ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, 

מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה שאינו אירוע מתמשך מכשירים סניטריים פגומים, זיהום 
על אף האמור  -א . תתווסף הסיפ14.7כ"כ לסייג  ,רשותה, או רכוש של כחוק ועובדיהם, עבודות נוער

,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה 
 .הבטוח

להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  קשרבה קבלןהכל הביטוחים שערך  .6.7
 רשותנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף של (SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

ב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של התחיי רשותזיקה אליו או שה
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. רשותה

להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  קשרבה קבלןהכל הביטוחים שערך  .6.8
, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה רשותה
אצל או הממונה על הביטוחים  רשותה חשב /או גזבר רשותה מנכ"ל, שלעניין זה מוגדר כרשותל
 .רשותה

להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  קשרבה קבלןהכל הוראה בביטוחים שערך   .6.9
לא תחול ולא תופעל כלפי  מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר

"ביטוח ראשוני",  והינ רשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשותה
יחויבו  רשותהבמלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  רשותההמזכה את 

 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 א נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.ל  .6.10

לרבות החובה  חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד  .6.11
 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .6.12
לא היתה  רשותה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים רשותל קבלןהום ההתקשרות בין לקי

 , אף במחירים אחרים. קבלןהמתקשרת עם 

מבוטל ככל שקיים. אין בכך בכדי לגרוע מחובת הזהירות של חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  .6.13
 המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ כל דין.

 עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה. סות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זההפולי  .6.14

 
 

 :ולראייה באנו על החתום

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 


