
 
 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות  – חלופה א' –א' 2 נספח

  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

 מיטיב עם מבקש האישור. 
מבקש האישור 

 הראשי
גורמים נוספים הקשורים למבקש 
 האישור וייחשבו כמבקש האישור 

מען הנכס המבוטח/  המבוטח
כתובת ביצוע 

 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

 שם
 מועצה אזורית מגידו 

 שם
כל גוף ותאגיד משפטי מטעם מבקש  

ו/או   ו/או  האישור  המועצה  יישובי 
 של כל אלו;  עובדיהם ונבחריהם

 שם
" )להלן:  קבלנים   "(המבוטח______  ו/או 
ו/או מפקחים, מתכננים,   ו/או קבלני משנה

ולמעט  שישנם  )ככל  עבודה  מנהלי 
 ;בהתייחס לאחריותם המקצועית(

 
עבודות נגרות 

והתקנה בבי"ס תיכון 
מגידו וכן עבודות 

 נלוות ו/או קשורות;

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 מזמין העבודות :  אחר☒
 

 ת.ז./ח.פ.
500223136 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען

האישור  למבקש  הקשר  תיאור 
ו/או  בת  ו/או  אם  חברה  הראשי: 
ו/או  ו/או שלובה  ו/או קשורה  אחות 

 חלק מקבוצה. 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
גבולות חלוקה לפי  

 אחריות או סכומי ביטוח
 הרחבות   או

מספר 
 הפוליסה  

  נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
 תחילה

 

תאריך 
 סיום
 

לכלל פעילות   אחריות   גבול
  /המבוטח

 העבודה שווי  /ביטוח   סכום

 חריגים  וביטול  בתוקף נוספים  כיסויים מטבע

 למקרה*  לתקופה  

עבודות   הסיכונים  כל 
 קבלניות 

 

ויתור על תחלוף שוכרים ובעלי   –  308 ₪  הכולל שווי העבודות    
 זכויות נוספים בחצרי מבקש האישור 

 האישור   ויתור על תחלוף מבקש   –  309
 נזקי טבע – 313
 יבה, פריצה ושוד נג – 314
 רעידת אדמה  – 316
 מבוטח נוסף מבקש  – 318
   מוטב לתגמולי ביטוח מבקש – 324

 האישור( )רכוש בבעלות מבקש  
 ראשוניות  – 328
 חודשים( 12תקופת תחזוקה ) – 334
 ערך כינון  – 338

 

כתוצאה מתכנון  נזק ישיר  
חומרים לקויים ו/או  לקוי/ 

 עבודה לקויה

מהיקף    20%-לא יפחת מ    
 1,000,000מינ' , העבודות

₪ 

כתוצאה מתכנון  עקיף נזק 
חומרים לקויים ו/או  לקוי/ 

 עבודה לקויה

 ₪ שווי העבודות מלוא      

הוצאות מיוחדות עקב קרות  
 נזק

מהיקף    15%-לא יפחת מ    
 500,000מינ' , העבודות

₪ 

אדריכלים  הוצאות שכ"ט 
 מהנדסים, יועצים ומומחים 

מהיקף    15%-לא יפחת מ    
 500,000מינ' , העבודות

₪ 

מהיקף    20%-לא יפחת מ     עובדים  עליו רכוש 
 1,000,000מינ' , העבודות

₪ 

מהיקף    20%-לא יפחת מ     סמוך  רכוש 
 1,000,000מינ' , העבודות

₪ 

מהיקף    20%-לא יפחת מ     הריסות פינוי
 1,000,000מינ' , העבודות

₪ 

מהיקף    15%-לא יפחת מ     דרישת רשויות
 500,000מינ' , העבודות

₪ 

 צד ג'
 

 אחריות צולבת  – 302 ₪ 4,000,000    
 הרחב שיפוי – 304
 קבלני משנה  – 307
 ויתור על תחלוף מבקש  – 309
 אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש  – 311
 בצמ"ה  גוף מפגיעת כלינזק  – 312
 תביעות מל"ל – 315
 מבוטח  נוסף מבקש  – 318
 מבקש מוגדר צד ג'  – 322
 ראשוניות  – 328
 צד ג' מוגדר רכוש מבקש  – 329
גבול אחריות לטובת   – 333

 ההתקשרות מול מבקש האישור 
 רעידות והחלשת משען  – 340
 וכבלים  מתקנים  –נזק עקיף  – 341

 תת קרקעיים           
 פריקה וטעינה  – 343
 עבודות בגובה  – 344
 פרעות ושביתות  – 345

נזקים  ישירים לצינורות  
 ומתקנים תת קרקעיים 

מלוא גבול      
 האחריות

גבול  מלוא 
 האחריות

₪ 

כלי רכב )למעט האחריות על פי  
חוק הפלת"ד( מעל לסכום  

 הביטוח המכוסה בביטוח רכב 

- לא יפחת מ    
1,200,000 

- לא יפחת מ
1,200,000 

₪ 

 אחריות מעבידים 
 

 ויתור על תחלוף מבקש  – 309  20,000,000 20,000,000    
 מעביד  מבוטח נוסף היה וייחשב  –  319
 ראשוניות  – 328
 עבודות בגובה  – 344
   קבלנים וקבלני משנה – 350

 

כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג'המפורטת בנספח  הסגורה )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 

 *: (ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה
 ; )לרבות תשתיות(קבלן עבודות אזרחיות   – 069

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

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



 חתימת האישור
 המבטח:

 

 י עסק אישור עריכת ביטוח –' בחלופה  -' ב2נספח 

הנפקת האישור  תאריך  ביטוחים אישור קיום 
(DD/MM/YYYY) 

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

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 

גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי
למבקש האישור וייחשבו  

 כמבקש האישור

והעיסוק  העסקה אופי מבוטחה
 המבוטח

 האישור  מבקש מעמד

 שם
 מגידו מועצה אזורית  

 שם
משפטי  ותאגיד  גוף  כל 
ו/או  האישור  מבקש  מטעם 
ו/או  המועצה  יישובי 
כל  של  ונבחריהם  עובדיהם 

 אלו;

 שם
 

 אופי העסקה: 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

עבודות נגרות  אחר: ☒
  תיכון מגידו והתקנה בבי"ס 

וכן עבודות נלוות ו/או  
 קשורות;

 
 : המבוטח העיסוק

 
 _________________ 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 מזמין עבודות אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500223136 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען

למבקש  הקשר  תיאור 
חברה  הראשי:  האישור 

אחות  אם   ו/או  בת  ו/או 
ו/או קשורה ו/או שלובה 

 ו/או חלק מקבוצה. 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
אחריות   גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה  

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה 

 

תאריך  
 סיום 
 

  פעילות לכללאחריות  גבול
 סכום ביטוח   /המבוטח 

 חריגים  וביטול בתוקף נוספים כיסויים מטבע 

 למקרה  לתקופה  

בחצרי   –  308 ₪        רכוש זכויות  בעלי  תחלוף  על   ויתור 
 מבקש האישור            

 מבקש האישור תחלוף על ויתור  – 309
 נזקי טבע  – 313
 גניבה, פריצה ושוד  – 314
 רעידת אדמה  – 316
 ראשוניות  – 328

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000 4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  – 304
 קבלנים וקבלני משנה  – 307
 מבקש האישור תחלוף על ויתור  – 309
 תביעות מל"ל – 315
 מבוטח נוסף מעשה/מחדל – 321
 מבקש האישור מוגדר צד ג'  – 322
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש האישור מוגדר צד ג' – 329
 פריקה ו/או טעינה  – 343
 פרעות ושביתות  – 345
 ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישירין  –  348
בחזקה    –  349 בשליטה,  רכוש  סייג  ביטול 

 ובפיקוח 
בחצרי   –  308 ₪  20,000,000 20,000,000     אחריות מעבידים  זכויות  בעלי  תחלוף  על   ויתור 

 מבקש האישור            
 מבקש האישור תחלוף על ויתור  – 309
 מבוטח נוסף היה וייחשב מעביד – 319
 ראשוניות  – 328

 קבלנים וקבלני משנה  – 350
 אחריות צולבת  – 302 ₪  2,000,000 2,000,000     אחריות המוצר 

 הרחב שיפוי – 304
 קבלני משנה  – 307

 האישור   מבקשתחלוף  על  ויתור  – 309 
 מבקש מוגדר צד ג'  – 322
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש מוגדר צד ג'  – 329
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332
 מוצרים - מבוטח נוסף  – 347

 אובדן מסמכים  – 301 ₪  1,000,000 1,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת  – 302
 הרחב שיפוי – 304
 קבלני משנה  – 307
 האישור  ויתור על תחלוף מבקש  – 309
 מבוטח נוסף מעשה/מחדל  – 321
 מוגדר צד ג' האישור מבקש   – 322
 מרמה ואי יושר  – 325
 פגיעה בפרטיות  – 326
 עיכוב/שיהוי  – 327
 ראשוניות  – 328



 כיסויים
 מוגדר צד ג' האישור רכוש מבקש  – 329
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332

 

כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג'המפורטת בנספח  הסגורה )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ברשימה הסגורהניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד . ההון, ביטוח וחסכון

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(;  – 069עבודות עץ;  – 061; התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה – 029

 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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עריכת ביטוחים נוספים –ג' 2 נספח



הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 

גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי
למבקש האישור וייחשבו  

 כמבקש האישור

והעיסוק  העסקה אופי מבוטחה
 המבוטח

 האישור  מבקש מעמד

 שם
 מועצה אזורית מגידו 

 שם
משפטי  ותאגיד  גוף  כל 
ו/או  האישור  מבקש  מטעם 
ו/או  המועצה  יישובי 
כל  של  ונבחריהם  עובדיהם 

 אלו;

 שם
 

 העסקה: אופי 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

עבודות נגרות  אחר: ☐
והתקנה בבי"ס תיכון מגידו  

וכן עבודות נלוות ו/או  
 קשורות;

 
 : המבוטח העיסוק

 
 _________________ 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 מזמין עבודות אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500223136 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען
 1218000ד.נ. מגידו  

 מען

למבקש  הקשר  תיאור 
חברה  הראשי:  האישור 
אחות   ו/או  בת  ו/או  אם 
ו/או קשורה ו/או שלובה 

 ו/או חלק מקבוצה. 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
אחריות   גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה  

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה 

 

תאריך  
 סיום 
 

  פעילות לכללאחריות  גבול
 סכום ביטוח   /המבוטח 

 חריגים  וביטול בתוקף נוספים כיסויים מטבע 

 למקרה  לתקופה  

 אחריות צולבת  – 302 ₪  2,000,000 2,000,000     אחריות המוצר 
 הרחב שיפוי – 304
 קבלני משנה  – 307

 האישור   מבקשתחלוף  על  ויתור  – 309 
 מבקש מוגדר צד ג'  – 322
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש מוגדר צד ג'  – 329
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332
 מוצרים - מבוטח נוסף  – 347

 אובדן מסמכים  – 301 ₪  1,000,000 1,000,000     אחריות מקצועית 
 אחריות צולבת  – 302
 הרחב שיפוי – 304
 קבלני משנה  – 307
 האישור  ויתור על תחלוף מבקש  – 309
 מבוטח נוסף מעשה/מחדל  – 321
 מוגדר צד ג' האישור מבקש   – 322
 מרמה ואי יושר  – 325
 פגיעה בפרטיות  – 326
 עיכוב/שיהוי  – 327
 ראשוניות  – 328
 מוגדר צד ג' האישור רכוש מבקש  – 329
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332

 

כפי שמפורסם על ידי רשות שוק    ג'המפורטת בנספח  הסגורה )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ההון, ביטוח וחסכון

 עבודות קבלניות גדולות;  –בניה  – 009שיפוצים;  – 074; )לרבות תשתיות(קבלן עבודות אזרחיות   – 069

 

 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:

 


