
   

      

 

 

 
 

 קיום ביטוחים יאישור – ביטוח ינספח
 
 

 לכבוד 
 קרן מחקרים רפואיים 

 הרפואי ברזילי ליד
 , אשקלון2: רח' ההסתדרות כתובת

 3898סימוכין: 
 

  הקמהביטוח עבודות קבלניות/אישור קיום  :הנדון
 

 "( הקבלן" להלן_)___________________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 

שיפוץ פרויקט לביצוע  רבקש________________  יום עד_______________  מיום הביטוח לתקופת
מכרז וחוזה עם בהתאם לבמרכז הרפואי ברזילי, דיולוגיה הקרובינוי פיר מעלית בבניין  ראשונהקומה 

 להלן:       , את הביטוח המפורטד הבריאות, המרכז הרפואי ברזילימשר –מדינת ישראל 
              

       
 פוליסה מס'____________________ –ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

 
פרויקט במסגרת ביצוע כל העבודות המתחייבות בגין הקמה  קבלניות /ביטוח כל הסיכונים עבודות 

כל המכסה את  במרכז הרפואי ברזיליהקרדיולוגיה ובינוי פיר מעלית בבניין  ראשונהשיפוץ קומה 
גם עבודות בטון יצוק באתר, עבודות בניה, עבודות איטום כולל העבודות )לרבות עבודות זמניות( 
מן, עבודות מתקני תברואה, כיבוי וגזים רפואיים, עבודות חשמל, ובידוד, עבודות נגרות ומסגרות או

, עבודות מיזוג אוויר ואוורור, עבודות םעבודות טיח, עבודות ריצוף, עבודות צבע, עבודות אלומיניו
אלמנטים מתועשים, עבודות פירוק והריסה, עבודות של מערכות גילוי אש, עבודות עפר ופינוי השטח 

 –בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  ,החומרים, המערכות והציודכל ת, עבודות מתקני מעליו
 :כוללואשר , המרכז הרפואי ברזילי משרד הבריאות

 
  ביטוח רכוש – 'פרק א

 
במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך 

דווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב ל
 פריצה ו/או גניבה, שוד. כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה

 
 :ההרחבות הבאות תא גם כוללהכיסוי  
 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .1
 גבול אחריות לא יפחת מסך –וכדומה הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק  .2

 ; על בסיס נזק ראשון דולר ארה"ב 200,000
דולר ארה"ב על  1,000,000גבול אחריות לא יפחת מסך   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .3

 נזק ראשון;בסיס 
 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.  .4
אינם מהווים חלק מהפרויקט  זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר מבני עזר .5

 המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם; הסופי

חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל  .6
נזק לפריטים אשר בוצעו לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או 

הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 
 עבודה לקויה;

  בגבול אחריות שלא יפחת מסך, חומרים לקויים, עבודה לקויה כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי .7
 . 10%ה על עצמית של הקבלן שלא תעלדולר ארה"ב בכפוף להשתתפות  200,000

 דולר ארה"ב.  75,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  .8
 כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד. .9



   

      

 

 

 יום 30ד לאחר הרכבתו לתקופה של הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציו –תקופת הרצה  .10
 לפחות.

זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק  .11
ישולמו ו, המרכז הרפואי ברזילי, משרד הבריאות –מדינת ישראל שהותקנו משועבדים לטובת 

 למבטח בכתב אחרת.המרכז הרפואי ברזילי  של יהאדמיניסטרטיבהמנהל להם אלא אם יורה 
    

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' 
       

 , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסךדיני מדינת ישראל חוקית כלפי צד שלישי על פי  ביטוח אחריות
 -צולבת  דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות 5,000,000

CROSS LIABILITY. 
 

גבול אחריות לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו ב מורחבהכיסוי על פי פרק זה 
 דולר ארה"ב. 500,000שלא יפחת מסך 

  
 רכוש צד שלישי.  נחשברכוש מדינת ישראל 

 
 הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 
 מעבידיםביטוח חבות  -פרק ג' 

 
 .כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםלגבי  .1

 
 . דולר ארה"ב 5,000,000 -סך של גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ .2

 
 

 הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:
 

 חודש לאחר סיום העבודות. 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  .1
 
 –מדינת ישראל  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/אותווספו מבוטחים נוספים: הלשם המבוטח  .2

 ;המרכז הרפואי ברזילי, תמשרד הבריאו
      

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  .3
 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  .4

של המרכז  יטרטיבלמנהל האדמיניסיום לפחות במכתב רשום  60על כך הודעה מוקדמת של 
 . הרפואי ברזילי

 
משרד       –אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל  .5

אדם שגרם יתור לא יחול לטובת שהוו ובלבדשל הנ"ל ועובדיהם המרכז הרפואי ברזילי , הבריאות
      כוונת זדון.לנזק מתוך 

 
נו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות אחראי בלעדית כלפי הקבלן .6

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
 
 . הקבלןההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על  .7
 
כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  .8

דינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא ביטוח אחר לא יופעל כלפי מ
 הזכויות על פי הביטוח.

 
 ביט ___________"לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח  של הפוליסהתנאי הכיסוי  .9

 .להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל , בכפוף(")יש לציין את השנה
 

 



   

      

 

 

 
 
 

 
 קיים.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל ש .10

 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 
 
 

  



   

      

 

 

 
 

 לכבוד 
 ;, המרכז הרפואי ברזיליהבריאות משרד –מדינת ישראל 

 כתובת___________;
 

 3898סימוכין: 
 א.ג.נ.,

 
 חבות מוצר ביטוחאישור קיום  :הנדון

 
 
 

 "( הקבלן" להלן_)___________________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 

שיפוץ קומה לפרויקט בקשר ________________  יום עד_______________  מיום הביטוח לתקופת
מדינת מכרז וחוזה עם בהתאם ל, במרכז הרפואי ברזיליהקרדיולוגיה ובינוי פיר מעלית בבניין  ראשונה
 להלן:                    את הביטוח המפורט ,אי ברזילימשרד הבריאות, המרכז הרפו –ישראל 

       
 ____________________פוליסה מס' – PRODUCTS  LIABILITY- מוצרביטוח חבות 

 
ציוד, חלקים, אביזרים, חומרים, מערכות, אספקת והתקנת  בגיןבביטוח חבות המוצר חבות הקבלן  .1

במרכז הרפואי ברזילי הקרדיולוגיה ובינוי פיר מעלית בבניין  ראשונהשיפוץ קומה במסגרת פרויקט 
 בהתאם למכרז וחוזה, ם רפואייםמערכות אוורור ומיזוג אוויר, מתקני תברואה, כיבוי, וגזי כולל גם

  ., המרכז הרפואי ברזילימשרד הבריאות –עם מדינת ישראל 
במסגרת  ציוד, חלקים, אביזריםל, חיבור, כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, הרכבה כוללהביטוח 

 ההיקפי.                           ןוציוד ןכל מרכיביהעל העבודות 
                      

 נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות –על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  הינוכיסוי בפוליסה ה .2
 ;1980-למוצרים פגומים

 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף  2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

              ולרכוש;                                                    
                                                                   

                                               -לכלול את ההרחבות הבאות: מורחבהכיסוי על פי הפוליסה  .4
 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  (1
 חודשים;   6תקופת הגילוי לפחות  הארכת (2

 
לגבי אחריותם  ,כז הרפואי ברזיליהמר ,משרד הבריאות–מדינת ישראל לשפות את  מורחביטוח הב .5

לצורך  .ווכל הפועלים מטעמהקבלן על ידי  ותוחזקו תקנווה, מוצרים אשר סופקופגם בנזק עקב  בגין
המרכז הרפואי  ,משרד הבריאות–מדינת ישראל תווספו כמבוטחים נוספים : ההמבוטח כך, לשם 

 .יברזיל
 
 
 
 
 
 

  



   

      

 

 

 
 כללי

 
 נכללו התנאים הבאים:בפוליסת הביטוח 

 
ניתנה על אם  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא .1

של המרכז הרפואי  ילמנהל האדמיניסטרטיביום לפחות במכתב רשום  60כך הודעה מוקדמת של 
 ;ברזילי

 
משרד  –מדינת ישראל לפי /שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כהמבטח מוותר על כל זכות תחלוף .2

שגרם לטובת אדם יתור לא יחול ו, ובלבד שהושל הנ"ל ועובדיהםהמרכז הרפואי ברזילי  ,הבריאות
 לנזק מתוך כוונת זדון;    

                                                                                                                                    
המוטלות על  החובותולמילוי כל  ההפוליסהביטוח עבור אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הקבלן .3

 .  ההמבוטח על פי תנאי הפוליס
 

 .הקבלןפוליסה תחולנה בלעדית על ההשתתפויות העצמיות הנקובות ב .4
 

קיים  בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר ת הביטוח המפקיע או מקטיןכל סעיף בפוליס .5
במלוא  ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

 הזכויות על פי הביטוח.
 

)יש ביט ___________ "לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח  תנאי הכיסוי של הפוליסה .6
 .חבת הכיסויים כמפורט לעיללהר , בכפוף"לציין את השנה(

 
      חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .7

 
   

 המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 

 

 

 

 

 רב,בכבוד                                                                                        

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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