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 חתימת המציע: ______________

                                                                                                                                             
 

 1לקובץ הבהרות מס'  2נספח 
 

 מעודכן: להסכם בנוסח 8סעיף להלן 

 
 

  ביטוח .8

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך  8.1
ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

שנים נוספות  חמשה, גם למשך וחבות המוצר הנערכים על בסיס מועד הגשת התביע
 -"(:ביטוחי הקבלןמסיומו, את הביטוחים הבאים )להלן: "

 
למשך כל תקופת ביצוע על בסיס "כל הסיכונים"  קבלניותביטוח  עבודות  .א

במלוא שווי חודשים לפחות,  12העבודות ולמשך תקופת תחזוקה מורחבת של 
, 4להסכם זה כנספח והכל כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף העבודות, 

 "(.אישור עריכת ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "
במקרה של נזק לעבודות, על הקבלן להודיע על כך מידית לאוניברסיטה 

 ולמבטחו.
על הקבלן לעשות כל שיידרש לתיקון הנזק ולמימוש זכויותיו ו/או זכויות 

לי הביטוח שישולמו מכוח פוליסה האוניברסיטה כלפי המבטחים בגינו.כל תגמו
זו לביטוח העבודות, בגין נזקים לאוניברסיטה, ישולמו ישירות לאוניברסיטה, 
או למי שהאוניברסיטה תורה, והאוניברסיטה תשתמש בהם על פי שיקול דעתה 

 המוחלט. 
 

ביטוח "אש מורחב" המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש, ציוד ומתקנים  .ב
ו/או המשמשים לצורך ביצוע  לחצרי האוניברסיטהי הקבלן המובאים על יד

העבודות )אשר אינם כלולים בפוליסת העבודות, באשר אינם מהווים חלק 
 מהעבודות(, והכל כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.

 
 לחצרי האוניברסיטהביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא  .ג

 העבודות, כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. ו/או המשמש לצורך ביצוע
 
ביטוח אחריות מקצועית, כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה  .ד

שנים נוספות מתום ביצוע  חמשיהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך 
 העבודות ומסירתן לאוניברסיטה. 

 
לן. ביטוח זה יהיה ביטוח אחריות המוצר, כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקב .ה

בתוקף החל ממועד מסירת העבודות לאוניברסיטה ו/או כל חלק מהן ולמשך 
 שנים ממועד המסירה כאמור.  חמש

 
כן מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו )ו/או לוודא קיומם( ביטוח חובה  .ו

ו/או המשמשים לביצוע  לחצרי האוניברסיטהלכל כלי הרכב המובאים 
ייב הקבלן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל העבודות. כן מתח

 למקרה.₪  600,000כלי הרכב כאמור בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 
 

ביטוח לרכוש אשר אינו מהווה חלק למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך 

ה, יחול , במלואם או בחלקם ואולם, במקרה כזמהעבודות וביטוח לציוד מכני הנדסי

 להלן כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 8.6הפטור כאמור בסעיף 

 



 

 

 

 

 
2 

 
 חתימת המציע: ______________

                                                                                                                                             
 

ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה  8.2
 ו/או לטובתה.

 
הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על  8.3

 פיהן.

 
חלה  בביטוחי הקבלן ביטוח וההשתתפויות העצמיותהאחריות לתשלום פרמיות ה 8.4

 על הקבלן בלבד.

 
לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע  הקבלן יכל חריג אם קיים בביטוח 8.5

 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. הקבלןמחובת הזהירות של 

 
קבלן, כמפורט באישור מובהר כי גבולות האחריות/תנאי הכיסוי במסגרת ביטוחי ה 8.6

עריכת ביטוחי הקבלן, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן 
מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד האוניברסיטה ו/או מי 
מטעמה בכל הנוגע לדרישות כאמור. כן מתחייב הקבלן לכונן את גבולות האחריות 

 נזק.בכל מקרה שימוצו עקב אובדן ו/או 
 

ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הקבלן להמציא לידי  8.7
האוניברסיטה, לפני תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען 
ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן, כשהוא 

ינוי שיידרש על ידי חתום בידי מבטחיו. כן מתחייב הקבלן לגרום לכל ש
האוניברסיטה באישור עריכת הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי 
הסכם זה. ואולם, מובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות הביקורת 
הנתונה לאוניברסיטה ביחס לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח, 

עדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או טיבם, היקפם, תוקפם או הי
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

 

 -לפי הצורך  –הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחי הקבלן יוארכו/יחודשו מעת לעת 
ת הנוספות כנדרש על פי הסכם ויהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ו/או לתקופו

 זה. 
 

י הקבלן, ימציא הקבלן לידי האוניברסיטה אישור עריכת בתום תקופת ביטוח
ביטוח מעודכן בגין הארכת/חידוש ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ומידי 
תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח 

הללו  –האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן 
במועדים  –וחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם י

 שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן. חמשכאמור ולמשך 
 

בלן ולמלא אחר כל תנאי הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הק 8.8
 הפוליסות.

 
אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל,  8.9

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח 
רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות 

 י אדם שגרם לנזק בזדון.התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, למעט כלפ
 

פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים  -בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו  –הקבלן  8.10
וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע ה מטעמ
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"( אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים עם הגורמים האחריםהעבודות )להלן: "
לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק האוניברסיטה נכלל פטור מקביל 

ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות לרבות  לחצרי האוניברסיטהלרכושו המובא 
אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים כאמור ו/או נזק  במפורש כלי רכב

לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא  3-ו 2, 1בסעיפים 
, ולא ת העצמית ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות בתום לב(ההשתתפו

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק 
 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
או יועצים ו/או הקבלן  מתחייב, כי בהסכמי ההתקשרות שלו עם מתכננים ו/ 8.11

במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע ו/או כל גורם חיצוני אחר קבלנים ו/או קבלני משנה 
העבודות נשוא הסכם זה )ככל שיתקשר עם גורמים כאמור וככול שהדבר מותר לו 

לדרישות הביטוח על פי  BACK TO BACKעל פי ההסכם(, יופיעו דרישות ביטוח 
 הסכם זה. 

 
ינם מעיקרי ההסכם והפרת הוראה מהוראותיהם מהווה הפרה של סעיפי הביטוח דלעיל ה

 ההסכם.
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 להלן נספח 4 להסכם בנוסח מעודכן:
 
 נספח 4
 

ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים
 בהקמה

 האישורתאריך הנפקת 
(___/____/_______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט ףבתוק פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור*

אוניברסיטת קמפוס  :שם אוניברסיטת חיפה: שם
חיפה, שדרות אבא 

הכרמל, -חושי, הר
ו/או חצרי ו/או  חיפה

שלוחות מבקש 
 האישור

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 510720253 ת.ז./ח.פ.

שדרות אבא חושי, : מען
 הכרמל, חיפה-הר

 : מען

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות
 :לדוגמה הרחבות

      383 ,384 ,386 ,387 
)קבלנים וקבלני 

 398, 394, 388משנה(, 

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

נזק עקיף מתכנון 
ם לקוי ו/או מחומרי

לקויים ו/או מעבודה 
 לקויה

       

ישיר מתכנון  נזק
מחומרים  ו/או לקוי

מעבודה  לקויים ו/או
 לקויה

       

 387, 385, 382, 372 ₪  10,000,000     צד ג'
)קבלנים וקבלני 

 399, 398, 388משנה(, 

)קבלנים  387, 372 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
, 388וקבלני משנה(, 

398 

רכוש )אשר אינו 
מהווה חלק 
 מהעבודות(

      379 ,383 ,384 ,386 ,
398 

ציוד מכני הנדסי 
 )צמ"ה(

      379 ,383 ,384 ,386 ,
398 

, 397, 395, 391, 371 ₪  4,000,000     אחריות מקצועית
_____  -) מ 402, 398
 _______(  עד

 402, 398, 391, 372 ₪  4,000,000     אחריות המוצר
_____ עד   -מ)

)_______ 
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 :(פירוט השירותים )בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור

 מאודביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך 
029 ,049 ,050 ,062 ,069 ,074 ,088 ,089 ,098 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת לשביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 


