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 א'3נספח 

 הקבלן יאישור עריכת ביטוח

                                                                                          :לכבוד

 חברת הביוב והמים מייסודה של החברה האזורית מגידו בע"מ –מי מגידו 
 ו/או החברה האזורית מגידו ו/או מועצה אזורית מגידו

 תאגידיהן ו/או נבחריהן ו/או חבריהן ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן ו/או נושאי משרה בהןו/או 
 

 1812000מיקוד  מגידו .ד.נ

 )כולם ביחד ו/או כל אחד לחוד: "החברה"(

 א.ג.נ.,

 

בקשר עם הסכם למתן  "(הקבלן)להלן: " על שם _______________הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

וכן שירותים נלווים ו/או שירותי תפעול ותחזוקה של מכוני טיהור השפכים מבוא כרמל והקיני,  

 קשורים )להלן: "השירותים"( 

                 
"( ערכנו על שם תקופת הביטוחהננו מאשרים בזאת כי החל מיום _________  ועד ליום __________  )להלן: "

היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים המפורטים שירותים. בקשר עם מתן האת הביטוחים המפורטים מטה  הקבלן
)או נוסח פוליסות  2016פי נוסח פוליסות הביטוח הידוע כביט מהדורה -בסעיפים להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על

 וכמפורט להלן: מנוסח הפוליסה כאמור"ביט" המקביל לו במועד עריכת הביטוחים( על כל ההרחבות המהוות חלק 

  , מ.פ. _______________________פוליסה לביטוח צד שלישי .1
ביטוח צד שלישי בגין היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי ו/או היזק ו/או אובדן לרכוש 

₪  8,000,000, בגבול אחריות של פיננסי טהור() למעט נזק צד שלישי לרבות נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם
 בגן אירוע אחד ובסה"כ במשך תקופת ביטוח שנתית.

הביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה או סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, 
, כלי ם ועובדיה קבלני משנה ,קבלנים חבות בגין וכלפי פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים,

 ומצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לכסות את אחריותונשק, שביתה והשבתה וכן תביעות 
לשפות את  הביטוח מורחב .והנובעת ממעשים ו/או מחדלים של כל מי מטעמ הקבלןהשילוחית של 

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ו/או מי מטעמו למעשי ו/או למחדלי הקבלן ההחברה בגין אחריות
כיסוי בגין כל  הפוליסה כוללתלפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. 

נזק ו/או כל אבדן מכל סוג שהוא העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין לגופו ו/או לרכושו של כל 
, מבקרים ועוברי אורח מזדמנים, תופסי נבחריהחבריה, עובדיה, מנהליה, , החברהאדם, לרבות עובדי 

 הקבלןועובדיהם וכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  הקבלןובעלי מקרקעין סמוכים, קבלני המשנה של 
  . , או הפועל מטעמםו/או בשרות החברה

 יחשב כצד שלישי לעניין הפוליסה.ה ירכושהחברה כהגדרתה לעיל ו/או  ,למען הסר ספק
 

 אחריות מעבידים, מ.פ. _______________________ביטוח  .2
חבות   ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, המבטח את  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  

, היה וייחשבו )ולרבות כאלה שמשכורתם משתלמת על ידי אחרים( ו ידו ומטעמ-כלפי כל המועסקים על הקבלן
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, עבודה  .ה גופנית ו/או מחלה מקצועיתבגין פגיעעובדי הקבלן, 

תיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח יבשבתות ו/או בחגים ומועדים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פ
ו/או מי  הקבלןבדי בחובות מעביד כלפי עו תכאמור הורחב לשפות את החברה במידה שיטען, כי החברה נושא

כהגדרתה לעיל לרבות  הפוליסה כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי החברה מהם.
, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור ה וכל הבאים מטעמםו/או עובדי הו/או חברי הו/או נושאי משרה ב התאגידי

 על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 
 
 



 , מ.פ. _______________________ביטוח אחריות מקצועית .3
ל פי כל דין, בקשר עם מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה עהקבלן לביטוח חבות ביטוח אחריות מקצועית 

, תוך כדי ו/או עקב וו/או בשמו ו/או כל מי הפועלים מטעמ וו/או של עובדי ומקצועית ו/או טעות או השמטה, של
נשוא ההסכם דלעיל המוענקים לכל מאן דבעי, בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין  השירותיםו/או בקשר לביצוע 

 . השנתית למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000להסכם כפי שמפורט בו, בגבול אחריות של 
בכפוף לסעיף ו/או מי מטעמו הקבלן בקשר למעשי או מחדלי  של החברה ההפוליסה מורחבת לכלול את אחריות

אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו 
הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי תלויה במבוטחיה 

ע"פ  הקבלןהשילוחית של החברה בקשר עם כל פעילות של  האחריותהפוליסה מורחבת לכסות את  האחרים.
מול החברה, ומוסכם  לקבלןאין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר עלולה לקום  ההסכם, באם תקום כזו על פי דין.

ייחשבו גם  םהבאים מטעמתאגידיה ו/או חבריה ו/או עובדיה ו/או נבחריה ו/או ומובהר בזאת כי החברה ו/או 
בקשר למקרה ביטוח הקבלן חויב ישי לעניין פוליסה זו. הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפט בגינן כצד שלי

₪ למקרה ובסה"כ   400,000מורחבת הפוליסה לכסות הגנה בהליכים פליליים בסכום של  ,  על פי פוליסה זו. כמו כן
סמכים. הפוליסה לא תכלול כל . כמו כן מורחבת הפוליסה לכיסוי נזקים שיגרמו עקב אובדן מלתקופת הביטוח

הסתייגות לגבי נזק גוף, אובדן או נזק תוצאתי ו/או אובדן שימוש, עיכוב בעבודות או במסירה עקב מקרה ביטוח, 
אבדן מסמכים ו/או אובדן ו/או נזק למסמכים ו/או אובדן או נזק לאמצעי אגירה ממוחשבים נתונים, חוסר תום 

ו  מעילת עובדים וכן כל הגבלה של הכיסוי הביטוחי בקשר עם נזק למבנים  לב ו/או כוונת זדון, אי יושר ו/א
  התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו: ______________________  וליסודות.

 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח.  12 שלהפוליסה תכלול סעיף תקופת גילוי 
 

 , מ.פ. ______________ביטוח חבות מוצר .4
. ת ביטוח שנתיתש"ח, למקרה ולתקופ 4,000,000 בגבול האחריות של הקבלןשנערך על שם  ביטוח חבות המוצר

על פי כל דין בגין המוצרים הקבלן של  והפוליסה מכסה את אחריות תאריך תחילת  הביטוח ___________.
 והמסופקים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים ו/או המטופלים על יד והעבודות ו/או השירותים

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד סיום ביצוע  "(.המוצרים)להלן: " וו/או מי מטעמ
 ו/או ממועד אספקת המוצרים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מיום ________. הקבלןע"י    השירותים

חודש, לפיו תכסה הפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח,   12הפוליסה תכלול סעיף תקופת דיווח מורחבת של  
 מההבאים מטעאת  ו/או    החברההביטוח מורחב לשפות את    אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו  במשך תקופת הדיווח.

 השירותיםבמסגרת ביצוע  ו  שפעלו מטעמו/או אלו    וו/או הפועלים מטעמ  הקבלןבגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  
, בכפוף הקבלן ו/או מי מטעמווכן בגין אחריותם לנזק שייגרם עקב המוצרים ו/או השירותים המסופקים ע"י 

לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאו פוליסות 
  ן והוראותיהן כשהן נפרדות ובלתי תלויות במבוטחיהן.אלה על שמו בלבד על כל תנאיה

 
 או לחליפין:

 
 , מ.פ. ______________ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר משולב .5

על פי כל דין, בקשר עם מעשה ו/או מחדל   הקבלןלביטוח חבות    ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר
, וו/או בשמ וו/או כל מי הפועלים מטעמ וו/או של עובדי וו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות או השמטה, של

על פי כל דין בגין  הקבלןשל  ו. הפוליסה מכסה את אחריותהשירותיםתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע 
המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים ו/או המותקנים ו/או המטופלים  רותיםו/או השי המוצרים והעבודות

, בגבול אחריות של לשירותים"( בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין המוצרים)להלן: "ו ו/או מי מטעמו על יד
 .שנתית למקרה ולתקופת ביטוח ₪ 4,000,000

ו/או מי  הקבלןבקשר למעשי או מחדלי ה הבאים מטעמאו ה של החברה ו/הפוליסה מורחבת לכלול את אחריות
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה הנ"ל כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מטעמו 

מיחידי המבוטח וכאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ובלתי 
בקשר עם כל פעילות החברה השילוחית של  ההפוליסה מורחבת לכסות את אחריות אחרים.תלויה במבוטחיה ה

 לקבלןאין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר עלולה לקום  .  , באם תקום כזו על פי דיןבקשר עם השירותים  הקבלןשל  
פוליסה זו. ייחשבו גם כצד שלישי לעניין  ההבאים מטעמהחברה ו/או , ומוסכם ומובהר בזאת כי החברהמול 

בקשר למקרה ביטוח על פי פוליסה זו. כמו כן מורחבת   הקבלןחויב  יהפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפט בגינן  
. כמו כן מורחבת הפוליסה לכיסוי ₪ 400,000 בסכום של ו/או מנהליים הפוליסה לכסות הגנה בהליכים פליליים

ל הסתייגות לגבי נזק גוף,  אובדן או נזק תוצאתי ו/או נזקים שיגרמו עקב אובדן מסמכים. הפוליסה לא תכלול כ
או במסירה עקב מקרה ביטוח, אבדן מסמכים ו/או אובדן ו/או נזק  בביצוע השירותיםאובדן שימוש, עיכוב 



למסמכים ו/או אובדן או נזק לאמצעי אגירה ממוחשבים נתונים, חוסר תום לב ו/או כוונת זדון, אי יושר ו/או  
 וכן כל הגבלה של הכיסוי הביטוחי בקשר עם נזק למבנים  וליסודות.מעילת עובדים 

ו/או ממועד אספקת  הקבלןע"י  השירותיםהתאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יהיה מאוחר ממועד סיום ביצוע 
הפוליסה תכלול סעיף תקופת דיווח מורחבת   המוצרים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מיום ________.

חודש, לפיו תכסה הפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח, אשר הודעה לגביהם נמסרה לנו  במשך  12של 
 הקבלןבגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי    הו/או הבאים מטעמ  החברההביטוח מורחב לשפות את    תקופת הדיווח.

תם לנזק שייגרם עקב וכן בגין אחריו השירותיםו/או הפועלים מטעמו ו/או אלו שפעלו מטעמו במסגרת ביצוע 
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח הקבלן ו/או מי מטעמוהמוצרים ו/או השירותים המסופקים ע"י  

כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו הוצאו פוליסות אלה על שמו בלבד על כל תנאיהן 
 והוראותיהן כשהן נפרדות ובלתי תלויות במבוטחיהן.

 
 

 תנאים כלליים:
 נספח זה כפופות להוראות הבאות: מושאהפוליסות 

ם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר מיהנ"ל קוד יםהביטוח .א
 .שיתוף ביטוחיכם

 בקשר עם הרחבי החבות והשיפוי. בשם המבוטח את החברה יםהנ"ל כולל יםהביטוח .ב

ו/או  הו/או תאגידי כהגדרתה לעיל כוללות ויתור של חברת הביטוח על זכות תחלוף כלפי החברההפוליסות  .ג
יתור כאמור לא יחול וו/או מי מטעם כל אלה, ובלבד שו ה, נושאי משרה בעובדיה, ה, חבריעירוניותחברות 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחרי .ד
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה -. למען הסר ספק לגבי החברה, הביטוח עלההחברה ו/או מי מטעמ

ומבלי שתהיה לנו זכות תביעה  הבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי האות
ו/או   הלמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי  .על פי דיןלהשתתף בנטל החיוב    הממבטחי

 ה.כלפי מבטחי

יום מיום שנמסרה הודעה על כך בדואר  30אלא לאחר שחלפו  מוולא יצומצ ודלעיל לא יבוטל יםהביטוח .ה
 רשום מהמבטחים לאחראי הביטוח אצל החברה על הביטול או הצמצום כאמור.

מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא  מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד .ו
 .אלו ותעל פי פוליס היגרע מזכויות החברה ו/או מי מטעמ

 תאגידיהשל החברה ו/או  הו/או בחזקת הו/או באחריות המוסכם ומוצהר בזאת כי כל רכוש אשר בבעלות .ז
 ו.אל ותייחשב רכוש צד שלישי לעניין פוליס

 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד. .ח

מובהר כי ככל וקיים חריג רשלנות רבתי במי מהפוליסות דלעיל, הוא יהיה מבוטל. אולם, אין באמור כדי  .ט
 י דין.לגרוע מחובות הקבלן ו/או זכויות המבטח על פ

 
   

 חתימה וחותמת המבטח שם החותם ותפקידו תאריך

 

 


