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 ביטוח עבודות קבלניות 

 ב י ט ו ח   ר כ ו ש:  ' פ ר ק   א

 של הפרויקט בתקופת" אפס"מכסה את עלות ההקמה מחדש מ

 :או בלשון הפוליסה. הבניה
ם במשך תקופת הביטוח כמפורט בפוליסה זו ייגרמו באתר העבודה נזק או  א"  

ובלתי צפויים מראש לפרויקט או חלק ממנו במידה   תאונתייםאבדן פיזיים 

 "המחייבת תיקון או החלפה

 

סיכוני  : כיסויים הניתנים תמורת פרמיה נוספת כוללים בין היתר

ובכפוף לקיום תנאי מיגון שהוסכמו לפי  )גניבה פריצה ושוד 

יש מבטחים הגובים . סיכוני רעידת אדמה וסיכוני טבע, (הפוליסה

סיכוני מהומות פרעות ושביתות ונזק  : תוספת פרמיה גם עבור

 .בזדון

 



 ביטוח עבודות קבלניות 

 ח ב ו ת   כ ל פ י   צ ד   ש ל י ש י:  ' פ ר ק   ב
 

. י פקודת הנזיקין על בסיס אירוע"הכיסוי לפי הפוליסה הוא לחבות עפ. 1
הכיסוי הוא לחבות בשל  . דהיינו מקרה ביטוח שארע בתקופת הביטוח

 .מקרה שארע באתר העבודה או בסביבתו המיידית

דיני מדינת ישראל לפי )י הדין שנקבע בפוליסה "הכיסוי ניתן לאחריות עפ
, אחריות לפי פקודת הנזיקין, תנאי ביט הרחבים או כיסוי מצומצם יותר

אחריות המבטח מוגבלת  .בשל נזקי גוף ורכוש(לפי פוליסות אחרות
 .כמובן לגבול האחריות לפרק זה שנקבע בפוליסה

מכסה גם אחריות כלפי צד שלישי בעת ביצוע עבודות   הפוליסה
אין  . התחזוקה לאחר תום הבניה למשך התקופה שנקבעה לכך בפוליסה

כיסוי לעלות ההחלפה אלא אך ורק לחבות כלפי צד שלישי אם נגרמה  
 .כתוצאה מנזק שארע בעת ביצוע העבודות

 

 



 ביטוח עבודות קבלניות 

 של בעל חוזהחבותו  -קובע לפקודת הנזיקין  15סעיף •

על  , שאיננו עובדו או שלוחו, העושה חוזה עם אדם אחר, פקודה זו לענין .15•

לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית  , מנת שיעשה למענו מעשה פלוני
 :הוראה זו לא תחול באחת מאלה; אותו מעשה

 ;הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו (1)•

 ;הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק (2)•

 ;את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק אישררהוא הרשה או  (3)•

 ;הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי (4)•

 .הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין (5)•

•  

 



 ביטוח עבודות קבלניות 

 ח ב ו ת   מ ע ב י ד י ם:  ' פ ר ק   ג
 

נזק גופני או שכלי או נפשי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד מעובדי  

המבוטח המתוארים ברשימה ושהוא בשירותו הישיר של המבוטח והמקבל  

 .או עקב עבודתו בעסק המבוטח/שארע תוך כדי ו, שכרו ממנו

 

מקרה ביטוח שייגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה אך לא למעלה 

 .מגבולות האחריות הנקובים ברשימה

כמו כן ישפה המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו  

 .בהסכמתו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה הביטוח



 ביטוח עבודות קבלניות

 פסיקה
 התרשלות ויסודות האחריות–שמואלוב ' א קורנפלד נ"ע :  כללי

 

 מ לבנות  "שני יזמים סנדלר ויצרן רצפות קנו חברה עם קרקע ע

 .היזמים בנו באמצעות קבלני שמנה. דירות למגורים

 .שניהקונים ראשונים מכרו לקונים יד 

 .נתגלו נזקי מים והצפה עקב גשמים

 

 

בית המשפט העליון קיבל ערעור וקבע כי גם היזמים וגם קבלני המשנה הרלבנטיים  
 .  צריכים לשאת בהוצאות שנגרמו

 .היזמים אשמים מאחר ולקחו אחריות כבדה ללא הכשרה

 הקבלנים בגין עבודה רשלנית

 

 !!בה על התובע להוכיח כי קיימת רשלנות חו –חשוב 

 

 

 



 ביטוח עבודות קבלניות

 פסיקה•

 'כהן ואח' מדינה נ 273/80א "ע :  כללי•

 

הבניה בוצעה ללא היתר ואף לא הוגשה בקשה לקבלת  . עבודה של בניית גדר בחצר בית•

 .  היתר

 עקב החפירה אירעה התמוטטות קיר של בית סמוך•

 

בית המשפט העליון קיבל ערעור וקבע כי די בביצוע עבודה ללא היתר על מנת להטיל על •

 .  המזמין את האחריות לתוצאות ביצועה של העובדה

 מפקחים/ הקבלנים המבצעים ומתכננים  חוייבוכן •

 

 

•  



 ביטוח עבודות קבלניות

 פסיקה

 אפללו' מלכי נ 10/88א "ע

המשנה העסיק באותו  . מסר את העבודה לקבלן משנה. קבלן עבודות פירוק אסבסט

 .יום לראשונה את גיסו

 

 .בעת הנחת לוחות פיזור עומס על הגג צנח הגיס ונפגע פגיעות גוף ונקבעה נכות

 

בית המשפט קבע כי חלה אחריות נזיקית על הקיבוץ שבשטחו בוצעה העבודה והוא  

 .המעסיק-הן על הקבלן הראשי והן על קבלן המשנה, אשר בחר את הקבלן הראשי

 

י העליון  "ובוטלה ע 20%י המחוזי שקבע "טענה בדבר אשם תורם התקבלה ע

 בערעור בשים לב לנסיבות

  



 ביטוח עבודות קבלניות

 פסיקה

  

 מורד' א נ"עיריית ת 748/82א "ע

 .י חבר עקב משחק"נפגע בעינו מסיד שנזרק ע 16נער בן 

 .הסיד הונח במעין חבית שהושארה ברשות הרבים בסמוך לבית כנסת

 

פ "למעט סייגים ע. העליון קובע שכלל אין המעסיק אחראי לעוולה של קבלן עצמאי

 הנזיקין' לפק 15' סע

 .  אחד המקרים כאשר החובה הינה מוגברת

 

בית המשפט קבע כי חלה אחריות נזיקית על המזמינה המועצה הדתית ועל  

 .כמו כן קבעו אחריות על העירייה כמזמינה. הקבלן הראשי וקבלן המשנה

 

י בית המשפט בהתאם לנסיבות ומידת האחריות העולה  "החלוקה נבחנת ע

 במהלך שמיעת והבאת הראיות

 



 ביטוח עבודות קבלניות

 פסיקה

  

 מ"בע צמנטכל' א נ"אריה שירותי כ 2898/04א "ע

 

 .צמנטכלא סיפקה עובדים באופן בלעדי לחברה קבלנית "חברת כ

 

.  י חברת אריה נפגע נזקי גוף באתר הבנייה עקב צניחת מעלית"עובד שהושם ע

 .הנוסעים' המעלית צנחה עקב עומס יתר בשל מס

 

א  "העליון קובע שקמה חובה ואחריות על מעסיק אפילו המדובר בחברת כ

 .לבחור להיכן היא שולחת עובדים מטעמה

 

 .כמו כן חלה עליה חובה לוודא כי העובדים שלה מועסקים בתנאים מתאימים

 



 ביטוח עבודות קבלניות

 :  פסיקה לדוגמא משרדנו

 
 מעבידים חבות –נ עזאיזה  משאוטה 20742/04/10א  .ת

 

  הצפה' ג צד –מועצה מקומית דליה ' חסון נ 2/12-/18754א "ע

 

 סלקום' ג צד –מנורה ' מ נ"הר ועפר בע 21552/10/12א .ת



 ביטוח עבודות קבלניות 

 תודה על ההקשבה  

  
 

 

 

 


