
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *נספח אישור ביטוח 

 
 

 לכב'

"( ומי מטעמו ו/או הרשויות הקשורות אגודה)להלן: "החברה"/"ה אגש"ח בע"מ  מי חוף כרמלהמים אגודת . 1

 )להלן: "המזמין"/"הרשות"/"המבוטח השני"( 

 ...................................................................................ח.פ. ............................. . 2  

 )להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח )הראשי("(     

 ______סניף/מח'________________________ שם חברת הביטוח מאת:

 

 

 א./ג.נ.,

 

 )להלן: "האישור"(                                                                                                         המטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדולר ארה"ב – קיום ביטוחיםאישור על הנדון: 

 "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"()להלן:  מאגר הבונים עפר ובטונים והקמתעבודות סימוכין: 

 

 

אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו 

למלא תקופת ביצוע _____ עד ______, ) -נופל מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח מ

 יאוחר ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן:( ולא לפי החוזה

 

הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים צד ג' רכוש  (2רכב חובה;  (1(, ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ) .1

  "נזק עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן. (3; בביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה

 

 ₪   : ערך העבודות המבוטחות ................................ "כל הסיכונים" עבודות קבלניות ביטוח .2

 ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות )גם אם סופק על ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, מבנים ארעיים  (1  

 ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה       

 בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כולל       

 קי טבע, נוזלים, שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון. בין היתר: רעידת אדמה, נז      

 סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו )להלן: סכום ביטוח ( 2  

 העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח )לפי       

 העניין(, כמפורט להלן:      

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה לא(       

 .                                                                                                             250,000מסך:          

 הוצאות שכר אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח  והשגחה, שיקום, הוצאות ב(      

 מערך העבודות, אך לא פחות  10% -יות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה למשפט         

 .250,000מסך          

 תגמולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:ג(      

  , וכן250,000מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  10% -רכוש סמוך, בסכום השווה ל. 1        

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל2        

 . 250,000מ            

 מסכום ביטוח העבודות, אך לא  10% -נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה לד(       

 . 200,000סך פחות מ        

 

 מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה לה(      

 .250,000מ          



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מערך העבודות. 5%כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של ו(      

 הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים ז(      

 . 100,000 -מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 10% -זרים, בסכום השווה ל        

חריות למקרה : שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אביטוחי חבויות על פי כל דין .3

כנקובים ₪, ובמצטבר לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב 

 להלן:

 לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה    (א

 . הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ה מיליון ש"חעשרועובדיהם:        

 ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי        

 המבוטח בנפרד.        

 צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש דלעיל. רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב        

 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            

 חבות עקב שימוש בכלי רכב: ( 1             

 למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה א.                  

 סטנדרטית לביטוח רכב )עד לגבול האחריות הנקוב בה(.                      

 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 800,000לנזקי רכוש עד ל ב.                 

 נזק לכבלים או מתקנים תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו  ( 2             

 קות ונתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות.הבדי                 

 . 250,000נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של ( 3             

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח., 250,000נזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (4             

 ידי        -לביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק עלב(              

 ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין היה ונטען  מיליון המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים                  

 ת תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.          לעניין קרו                  

   

 . הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל מיליון ש"ח חמישהלביטוח חבות המוצר: ג(              

 ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, המוקדם מביניהם; לאחריות על פי דין בשל תביעה  –באתר העבודה                  

 בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.                 

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  12הביטוח מכסה תקופת גילוי של                  

       ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.                 

 

 . הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות ארבעה מיליון ש"ח ד( לביטוח אחריות מקצועית:            

 ; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין המוקדם מביניהם –בפועל באתר העבודה                 

 רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית                

 אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש,  מקרה ביטוח ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.               

 איחור, השהייה או עיכוב, וכולל הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר                

 כי לא נערך על חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי  6הביטוח מכסה תקופת גילוי של  של מי מעובדי המבוטח.               

         ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.               

 

 

 : הרחבות ותנאים כלליים

מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו 

 התנאים והסעיפים כדלהלן:

ן היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של "המבוטח" כולל בי (1

הנ"ל )לא כולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים 

ישירות עם המזמין לענין נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה 

 חובה חוקית לכך. שקיימת 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 המוטב לתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. 

 הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב.

חדשים, אלא אם  24ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  (2

חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך  24חדשים מתוך ה  12ה מורחבת רק ל אישר המזמין תחזוק

להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים 

אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת 

שלבים, יסתיים הביטוח לגבי כל שלב שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים הפרויקט נעשית ב

 לגבי יתר שלבי העבודות שטרם נמסרו למזמין. 

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט",  (3

או, על פי נוסחים בהתאם לזהות התקפים במועד התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה )

כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של -המבטחים, לרבות(:                           פוליסות "אש

( וסעיפים סמן את המתאיםחברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס או  "מפעלים" של קבוצת הראל( )

 אל מירון. במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכ

בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו  (4

ו/או לגופים שהתחייב )בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי 

מם וגם לא כלפי מי חברות שמירה, מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטע

 שגרם לנזק בכוונת זדון.

הפוליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי  (5

 הביטוח על ידי 

יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם  60הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 

אלא אם יופעל על  –טל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליסה תשלום )גם( על ידי המזמין יב

או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות  -ידי המבטח כדין על פי חוק חוזה הביטוח 

 יום מראש.         60עצמיות, אלא לאחר מתן התרעה לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 

 זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  (6

סייגים והגבלות )שלעניין נשוא הביטוח בוטלו( בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענין(,  .1

תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי  ;רשלנות רבתיבין   היתר בדבר: 

רעילים או מזיקים )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות,  ופתאומי; חמרים

השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודות, רטט, רעד; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש 

ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עבודה לעומק ולגובה, 

עובדי ספקי כח אדם, עובדי שטחים, עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי  חפירות, הריסות וכד';

משנה. מוסכם כי מוחרגים: א( ארוע "טרור", שאושר ככזה על ידי  -חל עליהם; קבלנים, קבלני

משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או 

 למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  1,000,000ך של עובדיהם בגבול אחריות בס

איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק  .2

מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת 

או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז ידי מבוטח אחר ו/-תנאי הביטוח על

 לגבי המזמין.

אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות  .3

 וכן השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

 

מפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, ה (7

ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות 

הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ואנו  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ן לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף תביעה ממבטחי המזמי

 מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של  (8

 ייבו התנאים שלטובת המזמין.התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יח-סתירה או אי

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________ ,חתימה........................ , תאריך ____ , טלפון: 

_______ ___________ 

 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון *

 


