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פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
הואיל והמבוטח , אשר שמו מפורט ברשימה המצורפת בזה, ומהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, ואשר 
יקרא להלן – “המבוטח”, פנה אל הכשרת הישוב חברה לביטוח בע”מ, שתקרא להלן “המבטח” בהצעה אשר 
תשמש בסיס לחוזה ביטוח זה וחלק בלתי נפרד הימנו )להלן הפוליסה(, בין אם נעשתה לצורך פוליסה זו 

ובין אם לצורך זו שקדמה לה.

על כן מעידה פוליסה זו כי תמורת דמי הביטוח כמפורט ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח בגין חבותו 
של המבוטח עפ”י החוק בשל מקרה ביטוח שיגרם במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בכפיפות לכל 

התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה וגם או אשר יוספו לה בהסכמת הצדדים.
כן ישפה המבטח את המבוטח בגין ההוצאות הסבירות שיעשו בהסכמתו להגה בפני  תביעה לפיצוי בגין 

מקרה ביטוח.

  הגדרות למטרת 
 פוליסה זו 

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( חוק:  

לרבות הרשימה והצעת המבוטח וכל נספח או תוספת לפוליסה כפי שצורפו  הפוליסה:  
אליה.

היזק גופני, נפשי או שיכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או  יותר  מקרה ביטוח:  
מעובדי המבוטח המתוארים ברשימה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם בעסק 

המבוטח.

עובדים בשירותו הישיר של המבוטח המקבלים שכר ממנו. עובדי המבוטח:  

הסכום המצוין ב”רשימה” שבו ישא המבוטח, מתוך כל סכום שישולם על ידי  השתתפות עצמית:  
 החברה לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח

ו/או מכל סכום שהוא שישולם ע”י החברה כהוצאות הנובעות מהטיפול במקרה 
 הביטוח גם אם לא שולמו תגמולי ביטוח.

אם סכום שהמבוטח, חייב לשלם שווה לסכום ההשתתפות העצמית הנקוב 
ב”רשימה” או קטן ממנו, ישא המבוטח בתשלום והחברה לא תהיה חייבת 

לשלם כל סכום שהוא. לענין מחלה מקצועית תהיה ההשתתפות העצמית לגבי 
כל נפגע בנפרד.

כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד אף הרבים במשמע, וכן להיפך כל האמור   
במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.

פוליסה זו הוצאה ע”י המבטח על סמך הצעת הביטוח וכל מסמך אחר שהוגש למבטח, 
המהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, והמצורפים אליה.
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סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו על:

1.   חבות המבטח כלפי או בגין קבלן משנה או עובד של קבלן או קבלן משנה כזה.
2.   חבות כלשהי של המבוטח בתוקף הסכם אשר לא היתה קיימת בהעדר הסכם כזה.

3.   סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו, והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו. 
)המבוטח יחזיר למבטח כל סכום ששילם המבטח ויכול היה לגבותו בהעדר הסכם כזה(.

סכום כלשהו אשר יתבע מהמבוטח ע”י המוסד לביטוח לאומי.   )1(   .4
סכום כלשהו ששולם ע”י המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה, או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו    )2(      

מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו תביעה כלל.
      )3(   סכום כלשהו בו יחויב המבטח, עקב מקרה ביטוח במסגרת פוליסה זו, לפצות עובד שאין חוק הביטוח 

הלאומי חל עליו. במקרה כזה יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף על מה שעשוי 
היה להשתלם, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(  תשכ”ח 1968, כאילו היה אותו עובד מבוטח על 

פי החוק הנ”ל.
.)Silicosis Asbestosis( 5.   חבות כלשהי הנובעת או קשורה בצורנית או אמיינתית

6.   חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים בגפרת התליום ובסטריכנין.
7.   חבת כלשהי בגין נוער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים או התקנות בדבר העסקת נוער או שלא 

בהתאם להן.
8.   חבות כלשהי בגין אחד המקרים או המאורעות הבאים או כתוצאה מהם במישרין או בעקיפין : מלחמה, 

מלחמת אזרחים, פלישה, פעולות אויב זר, פעולת איבה, או פעולות מלחמתיות )בין שהוכרזה ובין שלא 
הוכרזה(, מרד, התמרדות מהפכה, התקוממות, תפיסת שלטון על ידי הצבא או בכוח, פרעות או מהומות 

אזרחיות, שביתה או השבתה.
9.   )1(   חבות כלשהי בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות או תרומתן או הנובעת מהן, במישרין או בעקיפין - 

קרינה מייננת או זיהום רדיו אקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי או מבעירת דלק גרעיני 
למטרת חריג זה יהא מובן המילה “בעירה” – תהליך כלשהו המכלכל עצמו, של ביקוע גרעיני.

      )2(   חבות כלשהי בגין חומר גרעיני מלחמתי, השתתפותו ותרומתו או הנובעת ממנו במישרין או בעקיפין.
10. חבות המבוטח כלפי עובדיו שהינם תושבי השטחים המוחזקים ע”י צבא הגנה לישראל בעת העסקתם 

בשטחים אלה.
11. חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח עקב שימוש בכלי רכב כמשמעותו בפקודת ביטוח רכב מנועי )סיכוני 

צד שלישי( נוסח חדש תש”ל – 1970.
12. חבות כלשהי לגבי בעלי שליטה שהם עובדים שכירים אלא אם הם מופיעים ברשימת העובדים של המבוטח

      לצורך ניכויים למס הכנסה, תשלומי ביטוח לאומי כד’, ובתנאי שמקרה הביטוח אינו ממעשה או מחדל של 
הנפגע בעצמו.

תנאי הפוליסה

 1.  הודעה על מקרה נזק - 
על המבוטח להודיע למבטח בכתב על גבי טופס תביעה שיומצא לו על פי בקשתו ע”י המבטח, על קרות 

מקרה הביטוח מיד ולא יאוחר מ-14 יום ממועד קרות מקרה הביטוח.

2.  כתובת למתן הודעות -
הודעות למבוטח- הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע למבטח.

 הודעה למבטח- 
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי המצוין בכותרת הפוליסה או בכל מען אחר 

בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל מזמן לזמן(.

 3.  הודעה על הליכים- 
המבוטח יודיע למבטח בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת על חקירת סיבות מוות או על כל 
אישום אשר יפתחו או שעומדים להיפתח אם אלו ידועים לו בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן 
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תביעה על פי פוליסה זו.

 4.  העברת מסמכים מהמבוטח למבטח- 
המבוטח יעביר למבטח מיד עם קבלתם כל מכתב, הזמנה לדין, הודעה על דיון או צו והליך כלשהו בקשר עם 

תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.

 5.  שיתוף פעולה -
על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור 

החבות, ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם.
לא קוימה חובה לפי סעיף 1, 2, 3, 4 וכן לפי סעיף זה במועדה, וקיומה היה מאפשר למבוטח להקטין  א. 

חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קוימה החובה:
הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות  .1
אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.  .2

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין  ב. 
המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות, או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע  ג. 
לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.

נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון, פטור המבטח מחבותו. ד. 
אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה  ה. 

הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

 6.   איסור הודאה – 
שום הודאה )Admission( , הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא יינתנו ע”י המבוטח 
או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה 

במשטרה או כל גורם מוסמך עפ”י כל דין לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט.

 7.  טיפול בתביעות – 
הכיר המבטח בחבותו עפ”י הפוליסה, יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, ליטול ולנהל בשם המבוטח את ההגנה 

כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי נזק. 
למבטח יהיה שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ועל המבוטח 
למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה.

 8.  חובת זהירות -
על המבוטח למלא אחר כל חובה חקוקה שנועדה להגן על עובד ולנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת 

שלומם של עובדיו.
נוכח המבוטח – או הובא לידיעתו – דבר קיומו של סיכון מוחשי לעובד אשר גרם או עלול לגרום לו נזק יפסיק 

המבוטח מיד את המשך הפעילות הקשורה בסיכון זה.

9.  גילוי ושינוי בעניין מהותי – 
הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה  א. 

ששימשה בסיס לפוליסה זו או בכל דרך אחרת כפי שנתבקש ועל סך הנחתו של המבטח שהמבוטח גילה 
 לו את כל העובדות המהותיות לצורך הערכת הסיכון המבוטח.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי יהיה המבטח רשאי לבטל 
את הפוליסה ולהקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.

ב.   המבוטח יגלה בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך. לא 
גילה המבוטח למבטח שינוי כזה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על 

פי הוראות החוק.
עובדות מהותיות לצורך פסקה זו יחשבו:

1.  עובדות שצוינו כמהותיות בטופס ההצעה או כל מסמך אחר ששימש בסיס לפוליסה זו.
2.  שינוי בעיסוקו של המבוטח.

3.  כל אירוע המשפיע על הערכת הסיכון המבוטח.
4.  כל שינוי בחצרי עסקו של המבוטח.

5.  שינוי בתנאי הבטיחות במקום המבוטח.

 10.  ביטוח כפל –
       על המבוטח להודיע למבטח על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות המכוסה על פי פוליסה זו.
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11.  דמי ביטוח – 
א.  דמי ביטוח וכן יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח למבטח ישולמו תוך 30 יום מתחילתה של   תקופת 

הביטוח או במועדים אחרים שפורטו ברשימה בהתאם למקרה.
ב.  דמי הביטוח בפוליסה זו חושבו לפי השכר המשולם ע”י המבוטח לעובדיו בהתאם להצהרתו הנתמכת 

בדו”ח השנתי של טופס 126 או חליפו ולשכר זה יתווספו תוספות היוקר המקובלות במשק בתנאי שדמי 
הביטוח המזעריים לא יפחתו מהסכום הנקוב ברשימה או על פי מספר העובדים בפועל.

ג.  תוך 30 יום מתום תקופת הביטוח ימציא המבוטח למבטח הצהרה לגבי השכר ששילם לעובדיו משך 
תקופת הביטוח, הנתמכת בעותק מטופס 162 או חליפו. אם סך כל השכר ששילם לעובדיו משך תקופת 

הביטוח, יהיה שונה מהשכר בגינו שולמו דמי  הביטוח , יותאם החשבון הסופי של דמי הביטוח על ידי 
תשלום הפרש דמי הביטוח למבטח או החזר או הפרש דמי הביטוח למבוטח כפי שיחייב המקרה.

ד.  לא הגיש המבוטח לחברה ראייה לשביעות רצונה לגבי השכר תוך תקופת 30 הימים הנקובים בסעיף ג’ 
לעיל רשאית החברה להתאים את דמי הביטוח לפי השכר החודשי הממוצע לפי הענף הכלכלי המתאים, 

כמתפרסם מידי פעם ופעם ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ה.  אין האמור לעיל בא לפגוע ביתר התחייבויות המבוטח עפ”י סעיף זה.

ו.  הפרשי דמי הביטוח )כאמור בסעיף 11 ג’( ישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית )תיקון 
מספר 3( תשל”ט 1978 כדלקמן: 

1.  על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה למדד כהפרש שבין המדד 
הידוע  בתום 30 יום לאחר המועד בו המציא את הראיות לשכר ששילם כמפורט לעיל והמדד 

הידוע בתום תשלום החזר דמי הביטוח למבוטח.  
2.  על הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבטח יתווספו הפרשי הצמדה כהפרש שבין המדד הידוע 

בתום  30 הימים הנקובים בסעיף ג’ הנ”ל והמדד הידוע ביום תשלום דמי הביטוח למבטח.
ז.  לא שולם סכום כלשהו שבפיגור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח 
להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני 

כן. אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכם שבפיגור המתייחס 
לתקופה שעד לביטול האמור לרבות הוצאות המבטח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה 

עפ”י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח.

 12.   סיכון מתמשך –  
כאשר חבות המבוטחים נובעת מתאונה או מחלה שנגרמה על ידי חשיפת העובד לסיכון מתמשך וגם 
או לאירוע מתמשך או לצירוף אירועים מצטברים )להלן “גורם הנזק”( תוך כדי ועקב עבודה בעסקו של 

המבוטח, ישא המבוטח בחלק יחסי של החבות, כפי היחס שבין תקופת החשיפה של העובד לגורם הנזק 
בתקופת הביטוח של פוליסה זו, לבין תקופת החשיפה לסיכון המתמשך בכלל.

 13.  הארכת תקופת הביטוח – 
כל הארכה של הביטוח עפ”י הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של המבטח אשר תינתן במפורש למטרה זו. 

מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח האמורה לא יוארך הביטוח מאליו וכן הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי 
מכוח שתיקה או פעולה אחרת של המבטח )זולת הסכמתו, כאמור בסעיף זה(, אף אם הציע המבוטח 

למבטח בצורה ובמועד כלשהם, להאריכו.

14.  ביטול הפוליסה – 
1.  המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח: הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו 

אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע”י המבטח. עם ביטול הפוליסה יותאמו דמי הביטוח לפי סעיף 11 
דלעיל עד למועד תחילת הביטול, ובהתאם לחישוב יוחזרו או יגבו ההפרשים בדמי הביטוח.

2.  מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, יהיה המבטח רשאי 
לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח  בכתב לפחות 15 

יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. ביטול הביטוח כאמור לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין 
מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח כאמור.

3.  אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר 
את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה 

לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 15.  הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ”א – 1981
 תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל  שיתחייב עפ”י העניין,  אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו.


