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 תוספת לחוזה התקשרות )נספח ג' למסמכי המכרז(

ובא  44.22 – 44.10נספח זה מחליף את דרישות הביטוח בחוזה ההתקשרות כפי שמופיעים בסעיפים 
 במקומן.

 .נספח ג'נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות 

 

  
 סעיפי ביטוח חוזיים–נספח א' 

 ביטוחי המזמין  .1
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות 

ח את עצמו כלשהי כלפי הקבלן ו/או כלפי אחרים לרבות כל צד שלישי, מוסכם בזאת כי המזמין יבט
כנגד אובדן, נזק ו/או אחריות הקשורים ו/או הנובעים  מביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה, 

 בפוליסת ביטוח כמפורט להלן:   
פוליסה מסוג "ביטוח עבודות קבלניות" )להלן גם "ביטוח הקבלנים"(בגין אובדן או נזק שיגרמו לעבודות  1.1

חודש  24( באתר העבודה בתקופת ביצוע העבודות ובתקופה נוספת של הפרויקט )כולל כל החומרים והעבודה
 לאחר סיום ביצוע עבודות הפרויקט )להלן : "תקופת  התחזוקה המורחבת"(.

 ביטוח הרכוש -פרק א'   1.1.1

ביטוח מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש באתר ביצוע העבודות וזאת מסיבה כלשהי אשר איננה 
 במפורש על פי חריגי ותנאי הפוליסה במשך תקופת הביטוח כמוגדר בפוליסה.מוחרגת 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'   1.1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח חבות על פי דין בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי שנגרמו 
מפורט לעיל במשך תקופת הביטוח כמוגדר כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות במסגרת פרק א' כ

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000בפוליסה, בגבול אחריות ע"ס 

ביטוח זה יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת/משולבת על פיו יחול הכיסוי על כל אחד מיחידי המבוטח  
רדת ואינה תלויה בקיומם בנפרד כאילו הוצאה על שמו פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפ

 של המבוטחים האחרים.

 ביטוח חבות מעבידים -פרק ג'   1.1.3

ביטוח אחריות מעבידים כלפי עובדים המועסקים באתר בביצוע עבודות הפרויקט וכל אדם אחר הנמצא 
בד בשירותו של הקבלן ו/או באחריותו ו/או היה וייחשב כעובד של המזמין, בשל פגיעה גופנית הנגרמת לעו

באתר העבודה במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע עבודות הבניה ובתקופת התחזוקה המורחבת, 
 לכל תובע, מקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000בגבולות אחריות המבטח ע"ס 

 

מוסכם בזאת, כי תקבולי ביטוח אם יגיעו ע"פ הפוליסה המתוארת לעיל ישולמו למזמין בלבד ו/או למי   1.2
שהוא יורה אחרת בכתב אולם בכל מקרה מוסכם כי כל סכום כספי שיתקבל מאת המבטחים ע"פ פוליסה 
זו ישמש לקימום ו/או תיקון העבודות שניזוקו והמזמין יעביר לקבלן את תגמולי הביטוח שהתקבלו 
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תקבולי  מהמבטח כאמור וזאת עד לגובה הסכום שיידרש לקימום ו/או תיקון הנזק. כל סכום שיתקבל בגין
 הביטוח מעבר לסכום שיידרש לכיסוי הנזק דלעיל יהיה שייך למזמין.

 0.8%תמורת הכללת שמו של הקבלן כמבוטח נוסף בפוליסה זו, יחויב הקבלן ע"י המזמין בשיעור של  1.3
 מערך החוזה שלו מול המזמין.

כום שיגיע לקבלן על פי חוזה הנ"ל, מכל ס 1.3המזמין יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי סעיף  1.4
 זה.

המזמין יהיה רשאי בכל עת, לערוך שינוי בתנאי ביטוחיו על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא תהיה  1.5
כל טענה ו/או תביעה כנגד כך. אם השינוי יהיה ביטול ו/או צמצום וכיסוי, אזי המזמין יודיע לקבלן בכתב 

 ר.יום טרם הביטול ו/או הצמצום כאמו 30

 העתק הפוליסה לעיונו במשרדי המזמין בלבד. בנוסף יועברו לקבלן לדרישת הקבלן בכתב, יומצא לו  1.6
דרישות המיגון ו/או האמצעים הנדרשים לצמצום סיכונים במהלך ביצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב ללמוד 

גון, הדרישות לצמצום את תוכנה של פוליסת הביטוח הנ"ל ולהיות בקיא בכל תנאיה, חריגיה, אמצעי המי
סיכונים לרבות נוהל עבודות בחום, תנאי שמירה, חוקי עבודה רלוונטיים לפרויקט, אמצעי בטיחות וגהות 

 וכל תנאי אחר שנדרש, ולפעול ליישומם.

ככל שהקבלן יהיה בדעה כי קיים צורך להגדיל את היקף הביטוחים או לערוך ביטוחים נוספים כלשהם  1.7
רויקט, הקבלן יהיה רשאי לערוך ביטוחים אלה וזאת על חשבונו הוא. במקרה כזה, עם לצורך עבודות הפ

דרישת המזמין, ימציא הקבלן למזמין העתקי הפוליסות הנוספות שהוצאו על ידו.  בביטוחי הקבלן ייכלל 
הנ"ל ( כנגד המזמין ו/או כל מי מטעמו ובלבד שהוויתור subrogationסעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )

 לא כלפי אדם או גוף שגרם לנזק בזדון.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג כלפי המזמין ו/או  1.8
מי מטעמו לגבי כל הביטוחים הנ"ל, היקפם וסוג הכיסוי הניתן על ידם, והוא מוותר על כל תביעה ו/או 

 דרישה כנ"ל.

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוח הקבלנים בהתאם להחלטת המזמין   בלבד הקבלן יישא  1.9
 ולפי קביעתו. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בגין הסכם זה. 

מוסכם בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוח הקבלנים על ידי המזמין   כדי להטיל אחריות על  1.10
ו/או הבאים  ו/או הפועלים מטעמו, והקבלן מנוע מלבוא בכל טענה כלפי המזמין   ו/או הבאים     המזמין

ו/או הפועלים מטעמו לגבי קיומו טיבו והיקפו של ביטוח הקבלנים כאמור. כמו כן, אין בעריכת ביטוח 
מאחריותו של הקבלן  הקבלנים על ידי המזמין  כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה ו/או על פי דין ו/או

 לערוך ולקיים את הביטוחים הנדרשים על פי דין ו/או אלה המפורטים להלן.

 קבלןביטוחים ע"י ה .2

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו הוא, לרכוש ולהחזיק 
  קבלןכנדרש באישור קיום ביטוחי ה– "(קבלןבביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי ה

המצורף לחוזה זה מייד עם העמדת אתר הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצוע עבודות 
הפרויקט על פי הסכם זה ולהמשיך ולוודא כי תוקף חזקתו למטרת ביצוע עבודות  הפרויקט על פי הסכם 
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קף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה זה, ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתו
 נוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר.

לרבות ציוד מכני  מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק,  קבלןה 2.1
ביצוע עבודות  לצורך  מובאים לאתר הפרויקט הנדסי המוגדר ככלי רכב מנועי שיש חובה לבטחו, ה

 הפרויקט.

   הקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי הקבלן  2.2

 ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.        

 עיל, במלואן לגין הביטוחים שהתחייב עליהם הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות פוליסות הביטוח ב 2.3

 ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל       

 תקופת ביצוע עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.       

ו לאתר כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסת –הקבלן מתחייב להמציא למזמין   2.4
"אישור ביטוחי הקבלן" בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו )נספח   -הפרויקט 

( כשהוא חתום ע"י מבטחו. כמו כן, מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת 1א'
 המזמין כדי להתאימן להוראות חוזה זה.

ר בדבר קיום ביטוח חבות המוצר בנוסח המצורף להסכם הקבלן מתחייב להמציא למזמין את האישו       
 זה במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.        

וח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביט  
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על גבי אישורי  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ

קיום הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי הביטוח 
מנוע מלהעלות כל טענה כנגד המזמין ו/או כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה 

מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את אישורי הביטוח 
 כאמור.

לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבלן יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת אחריותו   
מועדים אלו. הקבלן  2עבודות הפרויקט, המאוחר מבין ממועד סיום  שנים 3על פי דין או עד תום 

מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאחר סיום עבודות הפרויקט 
 ומסירתו למזמין.

אם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה )"ביטוחי הקבלן"(, יהיה המזמין רשאי, אך     2.5
ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי כל  14לאחר הודעה לקבלן  -לא חייב 

לבצע את ביטוחי הקבלן במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לשם כך. במקרה זה, המזמין  –דין 
יחייב את הקבלן בכל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה, בכל דרך שימצא לנכון לרבות בדרך של 

 .קיזוז

למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות אישור      2.6
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם את 

הנן מזעריות והקבלן אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והקבלן מודע כי דרישות הביטוח 
 רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.

שלו, ויוודא כי  הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת עובדיו וקבלני המשנה   2.7
 .השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה

 ו מתבצעת העבודה, עליו לתקנו לאלתרהקבלן מתחייב כי בקרות נזק לעבודות הפרויקט או למבנה ב    2.8

 ולא לעכב את המשך ביצוע העבודה, בין אם אירוע זה מכוסה ע"י פוליסת הביטוח שערך הקבלן ובין            

 אם לא.         
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מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן    2.9
ות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר אך מבלי לגרוע למלא אחר כל דריש

מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 
 עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.  

תיחשב כהפרה יסודית של המצורף לו,  1א'זה ובנספח  א'נספח בהפרה של סעיף מסעיפי הביטוח    2.10
 החוזה.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




