
 
 "אישור עריכת ביטוחי המועצה" -" דנספח "

 )לנושאי בינוי, תשתית, תכנון וניהול פרויקט(                                            
 

 ……………תאריך:         
 לכבוד

 להתיישבות החטיבהה -ההסתדרות הציונית העולמית
 ירושלים 48רחוב מלך ג'ורג' 

 ("חטיבה" ה)להלן: 
 
 

. …………ור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי   הסכם מיוםאיש הנדון:
לבין   החטיבה)להלן :"העבודות"( שנחתם בין _________________________ 

 )להלן : "המועצה"( …...…
 

ערכנו על שם  ……………… הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד ליום
משרד החקלאות, משרדי  –חטיבה, מדינת ישראל ה המועצה ועל שם קבלני משנה  וכן על שם

 )להלן : "יחידי המבוטח" ( את הפוליסה המפורטת  להלן בקשר עם ביצוע העבודות:    הממשלה
 
 

 :פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן
 

י ו/או ההרצה וכן : מיום ...................עד יום .................... כולל תקופת ניסותקופת ביטוח
 "(. תקופת הביטוחחודשי תקופת תחזוקה מורחבת )להלן: " 12

 
 הפוליסה כוללת את הפרקים שלהלן:

 
 :  ההשקעה המאושרת( 100%)יש לרשום את  ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  .א

 
לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד קל וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי   

ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו במלוא  חטיבהה
בתקופת  ביצוע העבודות והתגלו בתקופת הביטוח הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות ) ₪בסך______________ 
 _________________₪  שלא יפחת מ 

 גרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי הכיסוי במס 
 לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה  
 ופריצה,  שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח  

וש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות, כיסוי לרכ  
 בהיותו באחסנה.  

 כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה 
 לקויה  וחומרים לקויים במלוא סכום הביטוח ולנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה  
 ₪ ._____________ לקויה וחומרים לקויים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ___ 

 
 

 :  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' .ב
 
 בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך  

למקרה   ש"ח $20,000,000/ 5,000,000תקופת הביטוח בקשר אליה בגבול אחריות של   
 ולתקופת ביטוח.

ק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המועצה ואשר בפוליסה זו יצוין שכל המועס 
 בגינו 

אין המועצה חייבת לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד 
 שלישי על פי פרק זה.

ה יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה, למעט רכוש המבוטח בפרק א' חטיברכוש ה 
 לעיל.

הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני  
הנדסי, כיסוי בגין תביעות שיבוב של המל"ל, כיסוי ל"רעידות" ונזק עקיף מפגיעה 

 במתקנים תת קרקעיים.
 



 :  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' .ג
 

 דות או בקשר אליהן בגין בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבו 
 למקרה ולתובע₪  20,000,000/ 5,000,000$פגיעה גופנית  בגבול האחריות בסך של  
 ולתקופת ביטוח. 

 
 

 :ביטוח המועצה כפוף להוראות הבאות
 
 משרד החקלאות, משרדי הממשלה יתווספו כמבוטחים נוספים –החטיבה, מדינת ישראל  .1

  לפוליסה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 

 למועצה וכן לחטיבה תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום  .2
 הביטוח בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה.  

 
 רדמש –ו/או על ידי מדינת ישראל  הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם .3

 ל טענה וכי אנו מוותרים  על כ  הממשלה שרדיהחקלאות ומ
 ו/או דרישה ממבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( ,  
 המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר,  
 האמורים.לא יופעל כלפי  

 
משרדי משרד החקלאות,  –, מדינת ישראל חטיבההננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד ה .4

וכן כלפי כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי כל אדם או גוף  םו/או מי מטעמהממשלה 
 שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על 

זכות השיבוב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 
 בכוונת זדון.

 
 ינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך הביטוח לא יהיה  ניתן לביטול  על יד .5

 תקופת התחזוקה. 
 
הזכות לנהל משא ומתן במקרה של אבדן ו/או נזק נתונה לחטיבה בלבד. תגמולי הביטוח  .6

 תורה על כך בכתב.  חטיבהישולמו ישירות לחטיבה או למי שה
 
 מוסכם כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על  .7

 המועצה בלבד. 
 
 מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה  .8

 לקבלת שיפוי. משרד החקלאות, משרדי הממשלה –חטיבה, מדינת ישראל לא יגרע מזכויות ה 
 

הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל  תנאי .9
" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח ביט

 ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.או חידושו 
 

 ביטול חריג רשלנות רבתי. .10
 

 
 
 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
 
 

 בכבוד רב,
 
 

________________       __________________   
  שם החותם            ימת המבטח וחותמתחת

 


