
 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך  מועצה אזורית מטה יהודה –" מבקש האישור"

ו/או מנהליהם ו/או  ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוציםרשותיים ו/או עמותות בשליטתם 
 .עובדיהם

 עבודות התקנה ואחזקה לשערים חשמליים   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור 
ולעניין ביטוח או סיום ההסכם לפי המאוחר לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  3ת מקצועית למשך תקופה נוספת של אחריו
אישור המפורטים בויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 

אישור ביטוחי )להלן: "ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 "(.ביטוחי המבוטח" -ו "המבוטח

ן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר כ .2
לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםהביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי
)רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות  פי דין וביטוח צד שלישי-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור  למבוטח בגין נזק אחד. ₪ 750,000 -שא יפחת מ
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל  ₪ 750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר שורמבקש האיאו מי מטעם  מבקש האישורשתוגש תביעה מצד שלישי כנגד 
היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה 

 כאמור.
אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .ביטוח מקיף .2.2

  לעיל. 8ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .2.3
, רעידת כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד

אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 
מבקש בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את  ₪ 750,000לרכוש בגבול אחריות של 

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט האישור
ש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך עקב השימו

 לעיל. 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישיביטוח 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים.
לפני מועד ימים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר 
, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על ביטוחי המבוטחאישור את העבודות, 

  .2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  .4

אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על 
 לעיל. 1פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מועד ביטול  30ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 
לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח 

ל תשלום של המבוטח על מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כ. הסכםהעל פי 
 פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .5
 ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 



ידי מבקש האישור להגישה -מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 למבטחים. 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 
עצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל ה

 סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  .6

כאמור בסעיף ביטוח זה. כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח 
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים 
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

מי מטעם מבקש המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .7
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות זה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או -פי הסכם זה ו/או על-על
ור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האיש

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 

ו/או המשלים כאמור, ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

 ,בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור
ידי המבוטח -ללמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך ע

 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8

האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של 
הגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת הקבלנים, היועצים ו

ידי המבוטח ו/או -המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח -על

ע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרו
שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 
שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא 

ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות 
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם  .9
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור 

 מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות ו/או
 .והשתתפויות עצמיות

מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10
ו/או בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח מטעמו 

על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 
 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .11
חרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין המבטח לא יש

לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות 

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.
ות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב הורא .12

המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על 
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

יים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת ביטוח זה, בשינו
 התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין 
ני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבל

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות 
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או -שבוצעו על

 בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 



היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מוסכם בזאת כי 
מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל 

 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
ירות הנדרשים לשם מניעת על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזה .13

פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות 
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות 
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי 
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל. 
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .14

יום מראש  14ר הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישו
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל  מבקש האישור על כוונת

 ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
לערוך עקב הפרת התחייבות המבוטח  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 
 הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  המבוטחמובהר, כי  כלשהי. 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 

 דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 

רת בעניין זה. לאור האמור, תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אח
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 

המפקח על הביטוח בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות 
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי 
 ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 
 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 השינוי לרעה או הביטול.הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר 
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .15.3

לקבלת  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

י את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשה .15.4
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  ועית()למעט בפוליסת אחריות מקצהיקף הכיסוי  .15.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 
 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי  .15.6
עם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב הבאים מט

טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור 
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

יאה בהשתתפויות העצמיות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנש .15.7
 החלות על פיהן. 



 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
  



 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או  מועצה אזורית מטה יהודה :שם
תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 
גופי סמך רשותיים ו/או עמותות 

ו/או ועדי היישובים ו/או בשליטתם 
ו/או  האגודות ו/או הקיבוצים

 מנהליהם ו/או עובדיהם
 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

אחזקה אחר: ☐
והתקנה של שערים 

 חשמליים
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת )  ₪ 2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי היה  -מבוטח נוסף 

 (319המבוטח )
 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים )  1,000,000     אחריות מקצועית
 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
 (325)מרמה ואי יושר עובדים 

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
062 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 

 



 


