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 י"א טבת תשפ"ג 

 2023ינואר   04

 

 

 לכבוד 

 מציעים המשתתפים במכרז 

 שלום רב, 

 

 תשובות לשאלות והבהרות -לעריכת ביטוחי המועצה    2022/35מכרז פומבי מס'  הנדון:

 כללי  .1

 להוראות המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים. בהתאם  .1.1

במסמכי   .1.2 נכללו  כאילו  ייחשבו  זה,  במכתב  האמורים  והשינויים  ההבהרות  התשובות,  כל 

 המכרז מלכתחילה. 

 יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.  .1.3

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי   .1.4

, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.  של המועצה  או ועדת המכרזיםו/  המועצהמטעם  

הינם   להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז  במסמכי  מהאמור  היחידים  השינויים 

 ככל שיצאו.אם ו,  המועצההבהרות נוספים שיצאו מטעם  כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי  

בעת    מסמך זה חתום על ידוכחלק מהצעתו    להגיש בהתאם להוראות המכרז על כל מציע   .1.5

   הגשת ההצעה.

 - להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים .2

מ

ס

"

 ד

סעיף 

במכרז/מס

 מך

 התייחסות המועצה  נוסח השאלה 

לכל אחת מהפוליסות יתווסף סייג  -  1

וסייג  סייג סייבר , קורונה 

 לפי נוסח חברתנו סנקציות 

ככל שנוסח החריגים אושרו ע"י המפקח על  

 הביטוח, מקובל.

בכל הפוליסות יירשם כי הכיסוי  -  2

הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות  

השייכים לתאגיד מים ומכון טיהור 

 שפכים )מט"ש(   

 מקובל

"תאגידים ו/או חברות    3
כלכליות/עירוניות /בנות /עמותות"   

אנו מבקשים  -של המבוטח   
תיאור פעילותן של החברות  אלה ,  

 לרבות מחזורי פעילות שלהן. 

ו  ופעלישין חברות כאלה, אך ככל בשלב זה, א
שומרת לעצמה המועצה את הזכות לכלול 

 אותן במסגרת המערך הביטוחי שלה. 
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כמו כן אנו מבקשים את תשובתכם   

באם רכושן , שכר עבודה והגדרות  

הפעילות שלהן אכן נכללות 

בביטוחי הרכוש והחבויות כמפורט  

 במפרט ביטוח זה. 

אנו מבקשים את   -המועצה הדתית -  4
תשובתכם מה הסיבה שהמועצה  

הדתית אינה מקיימת ביטוחים 
 עצמאיים ? 

 ניתן למחוק את המועצה הדתית

האם קיים סיכון מיוחד ו/או חריג   5
כלשהו שמבטח סביר היה מבקש 
 לדעת עליו ולא נשאל לגביו כאן?

מועצה  ה ל מידע עה .השאלה אינה ברורה

 מפורט במסמכי המכרז 

 בביטוחי חבויות , הכיסוי הביטוחי  6
לא יחול על נחלים, נהרות, אגמים 

או מקווה מים המצויים בשטח 
 .  המועצה

 יחד עם זאת,   אנו מבקשים לדעת: 

מה בדיוק קיים בשטח   .1
 העירייה? 

מי הגורם האחראי   .2
   ?בגינם

מי מטעם המועצה אחראי  .3
על שלום הציבור באתרים 

 אלה?

 היכן היו מבוטחים עד כה? .4
 תביעות /טביעות? מה נסיון

נחלים,  אין בשטח הטריטוריאלי של המועצה 
 .נהרות, אגמים או מקווה מים

 
 

האם בשטח המועצה  מקומות    7
 קדושים?

במידה וכן, מי הגורם האחראי 
 בגינם  

 לענין בטיחות ושלום הציבור?  

 אין

 אין האם בשטח המועצה  אצטדיונים ?  8

המועצה חברות האם ברשות   9
 שמירה?

 אין

1

0 

האם ברשות העירייה  חברות  
 הסעות?

 אין

1

1 

האם בשטח המועצה   אתרים   
 לפינוי פסולת?

במידה וכן אנו עומדים על קבלת  
ביחס לגורם המפעיל אותם,   מידע

האם מקיים ביטוחים עצמאיים וכן 
 לוודא

 אין
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קיום כל האישורים על פי דרישות 
החוק לרבות, אך לא מוגבל, אישור 

מכבי אש, רשיון עסק, אישור משרד 
 לאיכות הסביבה  ועוד. 

1

2 

" מוחלפות 110%המילים "  3שורה    9.1.2סעיף 
 " 120%במילים "

 אותר.הסעיף לא 

1

3 

   1-מסמך א
  4סעיף 

 הבקשה נדחית. מבוטל  –הסעיף 

1

4 

 16עמ' 

  1סעיף 

  , אחרי המילים  "ו/או 1שורה 
מפעילי החוגים" תתוספנה המילים 

"למעט הגובים דמי השתתפות 
 בעצמם"  

, אחרי המילים "מועצה 2שורה 
דתית" , תתוספנה המילים "ובתנאי  

כי שירותי הדת ניתנים ע"י 
 המועצה" 

וכן אחרי המילים "ו/או בריכת 
שחיה" תתוספנה המילים "בבעלות 

 ובתפעול של המועצה" 
, אחרי המילים "מדינת  3שורה 

ישראל" תתוספנה המילים "בגין 
 מעשי ומחדלי המועצה"  

 
ף תתוספנה המילים "כל בסוף הסעי

 הנ"ל בכפוף למפורט מטה"  
 

לפני תחילת   1ח , שורה  1סעיף 
הסעיף תתוספנה המילים "בביטוח 

 הרכוש אש מורחב" 
בסוף הסעיף תתוספנה המילים 

"בביטוחי חבויות הכיסוי יהא בגין 
 מעשי ומחדלי המועצה"  

 
 –י , המילים "חוזית ו/או"  1סעיף 

 מבוטלות  
 

המילים , אחרי  1ה , שור 2סיפא 
"במידה וקיים ביטוח לגופים",  

תתוספנה המילים "הנכללים בשם 
 המבוטח" 

, אחרי המילים "...לגבי  2שורה 
אותם גופים"" ובתנאי כי בביטוח 

של הגופים האלה נרשם במפורש כי 
 הביטוח הינו ראשוני.  

המילים "ו/או התחייבות   3שורה 
 מבוטלות –חוזית של הרשות" 

 
בסוף הסיפא תתוספנה  3סיפא 

המילים "בתנאי שפעילותם זהה 

 ההבהרה מתקבלת. – 1שורה 
 
 
 

 ההבהרה מתקבלת. -2שורה 
 
 

 ההבהרה מתקבלת.
 

, למעט אם המועצה מחוייבת לכלול  3שורה 
 את המדינה כמבוטחת נוספת.

 
 הבקשה נדחית.

 
 

 . 3ראה ההבהרה מעלה בשורה  -ח1סעיף 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה נדחית. רשום כמפורט לעיל. 
 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 הבקשה מתקבלת. 
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ו/או דומה לפעילות המבוטח 
ובתנאי שרכושם זהה ו/או דומה 

לרכושו של המבוטח וכן כפוף 
 לאישור המבטח בכתב "  

 
1

5 

 17עמ' 

 4סעיף 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים 
"ובתנאי שלא הוסתר מידע  

 במתכוון" 
 

 בהתאם לחוק חוזה הביטוח. 

1

6 

 17עמ' 

 5סעיף 

ה , בסוף הסעיף תתוספנה 5סעיף 
המילים "כפוף לויתור הדדי 

 מצידם" 
תתוספנה   5בסוף כל הסעיף 

המילים "הרחבה זו לא תחול כלפי  
 מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה מתקבלת. 

1

7 

 17עמ' 

 8סעיף 

המילים "אך בשום מקרה לא 
ישמשו כתנאי לקיום חבות  

 –המבטחים בעת מקרה הביטוח" 
 מבוטלות ומוחלפות במילים 

 ושמשו  תנאים להקלת הסיכון "
 
 

 הבקשה נדחית.

1

8 

 17עמ' 

 10סעיף 

  200,000, אחרי המילים " 4שורה 
₪ " תתוספנה המילים "למקרה" 

₪ "   400,000ואחרי המילים "
ם "לתקופת תתוספנה המלי

 הביטוח" . 

 הבקשה מתקבלת. 
 

1

9 

 17עמ' 

 13סעיף 

 הבקשה מתקבלת.  מבוטל  –הסעיף 

2

0 

 18עמ' 

 15סעיף 

יום " מבוטלות  90המלים "  2שורה 
 יום"   60ומוחלפות במילים " 

 הבקשה מתקבלת. 

2

1 

  18עמ' 
 16סעיף 

 הבקשה נדחית מבוטל  –הסעיף 

2

2 

 18עמ' 

 17סעיף 

 הבקשה נדחית מבוטל  –הסעיף 

2

3 

 18עמ' 

 23סעיף 

 הבקשה נדחית מבוטל  –הסעיף 

2

4 

 18עמ' 

 24סעיף 

 –המילים "של השנה שנסתיימה" 
מבוטלות ומוחלפות במילים "כפוף 

להסכמת המבטח ובתנאים כפי 
 שיסוכמו בין המבוטח למבטח" 

 הבקשה מתקבלת. 
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2

5 

 18עמ' 

 25סעיף 

יום" מבוטלות  90המילים "  7שורה 
 יום"   60ומוחלפות במילים " 

 הבקשה מתקבלת 

2

6 

 18עמ' 

 26סעיף 

 מבוטל –הסעיף 
 להלן תנאי תשלום : 

תשלומים  6עד  –תשלום במזומן 
 מיום תחילת הביטוח 

  8עד  –בשלום בתשלומים 
תשלומים צמודי מדד קבועים  
ורצופים מיום תחילת הביטוח  

   דמי אשראי.  3.5%ובתוספת 

 הבקשה מתקבלת. 

2

7 

 18עמ' 

 27סעיף 

אחרי המילים "...אליו   7שורה 
תתוספנה   ”תוגש תביעה כלשהי 

רם  המלים "למעט אם הנזק נג
 בכוונת זדון" 

 הבקשה מתקבלת. 

2

8 

 19עמ' 

 30סעיף 

  –המילים "בפוליסות השונות" 
מבוטלות ומוחלפות במילים 

"בפוליסות אש מורחב" ובסוף 
הסעיף תתוספנה המילים " כפוף 

 " 3.21להרחבה 

 הבקשה מתקבלת. 

2

9 

 19עמ' 

 31סעיף 

 הבקשה מתקבלת.  מבוטל  –הסעיף 

3

0 

 19עמ' 

 33סעיף 

 הבקשה מתקבלת חלקית.   מבוטל  –הסעיף 
 ניתן להוסיף: 

באמור בכדי לגרוע מחובת הזהירות של  ןאי"
המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי  

 " ן הפוליסה ו/או על פי כל די
3

1 

 19עמ' 

  34סעיף 

על המבטחת   –חלקית  תמתקבל בקשהה מבוטל  –הסעיף 
 .להציע למבוטח להצטרף לתביעת שיבוב

3

2 

  21עמ' 
מפרט  

לביטוח אש 
 מורחב 

סעיף מהות  

 הביטוח

 –המילים "מאגרי מים"   1שורה 
 מבוטלות  

 
 

"עצים ומחי נוי "  המילים  3שורה 
 מבוטלות   –

המילים "פסלים, יצירות   – 4שורה 
אומנות, מזרקות לרבות כאלה  
המוצבים תחת כיפת השמים" 

מבוטלות עד לקבלת מידע חיתומי 
ביחס תיאורם, סכומי הביטוח,  

ומקום המצאם ואישור מפורש של 
 המבטח. 

המילים  "מדינת ישראל  9שורה 
והשטחים המוחזקים בשליטת  

מבוטלות ומוחלפות  –צה"ל" 
מוניציפלי של במילים "בשטח ה

 המועצה" 

בשטח  הבקשה נדחית. –מאגרי מים  -1שורה 
 המועצה בריכת השהייה. 

 הבקשה נדחית. -עצים וצמחי נוי  -3שורה 
 הבקשה נדחית.  – 4שורה 

  
 
 
 
 

מחיקת   –הבקשה מתקבלת חלקית  - 9שורה 
 בשליטת צה"ל". שהמילים "השטחים 
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3

3 

 21עמ' 

סעיף  

השתתפות 

 עצמית 

לאור השינויים הרבים שחלו בשוק 
ביטוחי רשויות וביטוחי משנה, 

 הסעיף מבוטל ומוחלף בנוסח הבא:
מסכום   10% –רעידת אדמה 

₪ מקס'   40,000הביטוח לאתר מינ' 
 ש"ח  5,000,000
מהנזק  מינ'   10% –נזקי טבע 

 ₪ לאתר  ₪500,000 מקס'  100,000
ח מעגלי רציף  )אתר פירושו שט

 מטר( 500ברדיוס 
 ₪   75,000כל נזק אחר 

 הבקשה מתקבלת. -רעידת אדמה
 

מבוקש   –באשר ליתר ההשתתפויות העצמיות 
 .מכרזמבוקש בלהיצמד ל

3

4 

 22עמ' 

 1סעיף 

 פריצה  

בסוף הסעיף תתוספנה המילים 
 "  3.21"כפוף להרחבה  

 הבקשה מתקבלת. 

3

5 

 22עמ' 

 4סעיף 

מבוטלת  –המילה "הגבוה" 
 ומוחלפות במילה "הנמוך" 

 הבקשה נדחית

3

6 

המילים "השתתפות עצמית   5סעיף   22עמ' 
 מבוטלות  –₪ "  1,500
המילים "השתתפות עצמית   6סעיף 
 מבוטלות  –₪ "  1,600
, אחרי המילים "שאינה  7סעיף 

פריצה" , תתוספנה המילים 
"ממשרדי המבוטח" והמילים 

ציוד שטבעו להימצא  "לרבות של 
 מבוטלות  –בשטח פתוח" 

וכן המילים " השתתפות עצמית  
 מבוטלות –₪ "  1,000

 הבקשה מתקבלת. 
 

 הבקשה מתקבלת. 
 
 

השתתפות עצמית   –הבקשה מתקבלת חלקית 
 מבוטלת.

 

3

7 

 22עמ' 

 9סעיף 

המילים "מובהר בזרת כי אחריות 
המבטח תחול גם על נזק לרכוש 

אחר הנובע מהתמוטטות של מבנה 
מבוטלות   –מבניה מסיבית" 

ומוחלפות במילים "לפי הרחבה 
3.19   

  –₪ "  8,000,000וכן המילים "
מבוטלות ומוחלפות במילים 

"4,000,000  " ₪ 

 הבקשה מתקבלת. 

3

8 

 22עמ' 

 10סעיף 

"לפי הרחבה  תתוספנה המלים 
3.19 " 

 השאלה לא ברורה. 

3

9 

 22עמ' 

  11סעיף 

 הבקשה נדחית. מבוטל  –הסעיף 

4

0 

 22עמ' 

 14סעיף 

 הבקשה נדחית מבוטלות   –המילים "ואורחים" 
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4

1 

  23עמ' 

  18סעיף 

₪   50,000תתוספנה ולא יותר מ_
 לפריט 

 -לא יותר מ –הבקשה מתקבלת חלקית 
 ₪ לפריט.  75,000

4

2 

 23עמ' 

 19סעיף 

 הבקשה נדחית מבוטל  –הסעיף 

4

3 

 23עמ' 

 20סעיף 

מבוטלות  –₪ "  400,000המילים "
ומוחלפות במילים "עד לסך 

₪  200,000- ש"ח למקרה ו 100,000
 לתקופה"  

 הבקשה מתקבלת. 

4

4 

 23עמ' 

 21סעיף 

- תתוספנה המילים "ולא יותר מ
 ₪ לפריט"   50,000

 הבקשה מתקבלת. 

4

5 

 23עמ' 

 23סעיף 

₪ "   500,000אחרי המילים "
- תתוספנה המילים "ולא יותר מ

₪ לפריט כנגד סיכוני אש  50,000
 בלבד ובערכי שיפוי בלבד"  

 –המילים "מרבית הזמן"  2שורה 
 מבוטלות

המילים "והן בהיותם מחוץ  3שורה 
 –י האחסון בגרירה ו/או"  לאתר

 מבוטלות  

בשאלה הכוונה התשובה מתבססת על כך ש
 : 23ולא  24היא לסעיף הנ"ל 

 הבקשה נדחית.

4

6 

 23עמ' 

 1סעיף 

 מבוטל –הסעיף 
כלשונו  –סייג רשלנות רבתי 

 בפוליסה  

 . 31ראה תשובה לשאלה 

4

7 

 23עמ' 

 2סעיף 

 2.6בהתאם לסעיף  מבוטל  –הסעיף 

4
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 23עמ' 

 6סעיף 

 מבוטל  –הסעיף 
נוסח הרחבת כל הסיכונים כלשונה 

 בפוליסה  

 הבקשה מתקבלת. 
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 24עמ' 

  7סעיף 

 מבוטל  –הסעיף 
המבוטח אינו חברת ביטוח ואינו 

 רשאי למכור ביטוח
יש פסק דין ביחס להרחבה 

 המבוקשת בסעיף זה.  

 שאלה לא ברורה.
מבוקש ככל והרשום בסעיף נוגד את הפסיקה, 

 להמציא את פסק הדין.

5
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 25עמ' 

 9סעיף 

א בסוף הסעיף תתוספנה  9סעיף 
 המילים :  

 להלן תנאי תשלום : 
תשלומים  6עד  –תשלום במזומן 

 מיום תחילת הביטוח 
  8עד  –בשלום בתשלומים 

מדד קבועים   תשלומים צמודי
ורצופים מיום תחילת הביטוח  

 דמי אשראי.    3.5%ובתוספת 
 הסעיף מבוטל   –ב  9סעיף 
 הסעיף מבוטל  –ג  9סעיף 

 . 27ראה תשובה לשאלה 



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 

 מבוטל   – 3סעיף קטן ד –ד  9סעיף 

5
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לפוליסה לביטוח אש מורחב  25עמ' 
 יתווסף הסעיף :

למען הסר ספק בהמשך לאמור  
)הסיכונים המבוטחים(   2.6בסעיף 

והתבקעות,     נזקי   נוזלים
הפוליסה אינה מכסה נזקים לצנרת  

עצמה ו/או הוצאות להחלפת  חלקי    
צנרת  או עלות רכוש, שאינו רכוש 
צד ג', שנפגע מהנוזלים/התבקעות 

 הצנרת ,
כאשר גורם הנזק אינו פגיעה  

חיצונית פתאומית ובלתי צפויה. 
 )למען הסר ספק

טבע ו/או רעידת אדמה  אירוע נזקי
ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית  

 ובלתי צפויה(  
מובהר בזאת כי נזקים עקב   

 התבלות וחלודה  אינם מכוסים.
כמו כן ולמען הסר ספק השלמה 

מפרק    3.20לכל הסיכונים הרחבה 
סיכונים נוספים  מבוטחים לא יחול  
על תשתיות מוניציפליות לרבות אך  

ו/או ניקוז   לא מוגבל צנרת  ביוב
 ו/או צנרת מים.

למען הסר כל ספק כל הנ"ל  
בהתאם יחול על צנרת של בריכות 

 שחיה.   
הכיסוי הביטוחי לא יחול על    

קריסת מבנים שאינם בנויים בניה 
    מאסיבית )בלוקים ו/או בטון ו/או
אבן ו/או קרוונים (שאינה נובעת  

מאירוע חיצוני, תאונתי  ובלתי צפוי  
קריסת     תם ו/אושגרם לקריס

מערכות )חשמל, מים, ביוב וכו'(    
ו/או קריסת קירות תומכים  

 לסוגיהם ביחס לתשתיות.  
למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוי   

השלמה לכל     3.20לפי הרחבה 
שגילו    הסיכונים לא יחול על רכוש 

שנה למעט אם האירוע  25מעל 
נגרם ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית  

 ובלתי צפויה.  

 הבקשה נדחית.
 . 2016בהתאם לתנאי ביט 
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 26עמ' 

מפרט  

לביטוח צד 

 שלישי  

 סעיף השתתפות עצמית :
מבוטל ומחלף בנוסח  –הסעיף 

 הבא:
₪  לתובע כל  250,000מנזקי טבע 

 ₪  100,000נזק אחר 

מבוקש להיצמד למכרז בהתאם להשתתפויות 
 העצמיות. 

 אירועבכל מקרה, השתתפות עצמית תהא ל
 ולא לתובע. 



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 
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 26עמ' 

סעיף 

 הרחבות 

נה המילים "בגין  ספתתו –סעיף א 
 מעשי ומחדלי המבוטח"  

 
 

אחרי המילים "הפוליסה  –סעיף ג 
מורחבת לכסות אחריות "  

 תתוספנה המלים "המבוטח בגין" 
 

הסעיף מבוטל )איילון לא  –סעיף ד 
תטפל בתביעות צד שלישי המוגשות 

נגד המבוטח והמוערכות ע"י  
חברתנו בסכום הנמוך מהשתתפות 

 עצמית " 
 

אחרי המילים  1סעיף ה , שורה 
"הפוליסה מכסה אחריות" 

תתוספנה המלים "של המבוטח" , 
אחרי המילים "...וספורט   2שורה 

מכל סוג ותיאור" תתוספנה 
 "למעט ספורט אתגרי" המילים 

 
 

המילים , אחרי  1סעיף ו , שורה 
"...הפוליסה מכסה אחריות" 

 תתוספנה המילים "של המבוטח" 
 

 הסעיף מבוטל   –סעיף ז 
 
 
 
 
 

תתוספנה המילים "לפי  –סעיף ח 
 " 3.1הרחבה 

 
תתוספנה  1סיעיף יא , שורה 

המילים "ובתנאי כי לא יצא 
 מחזקת המבוטח"  

 
פנה המילים תתוס –סעיף יד 

 "למעט בגין עובדי המבוטח"  

המועצה  מקובל, למעט אם  –סעיף א' 
 .מחוייבת לכלול את המדינה כמבוטחת נוספת

 
 

 הבקשה מתקבלת.-סעיף ג 
 
 

 לא נתבקש טיפול ע"י המבטחת.  -סעיף ד
 
 
 

  -סעיף ה
 הבקשה מתקבלת -1שורה 
שאלה לא ברורה. לאילו ענפי ספורט   -2שורה 

 ?ציעמתכוון המאתגרי 
 
 

 הבקשה מתקבלת. -סעיף ו
 
 

 מתקבל חלקית: -סעיף ז
אחרי המילים: "בשיתוף עם המבוטח" 

יתווספו המילים: "בגין או בקשר עם מעשי או 
 מחדלי המבוטח". 

 
 

 הבקשה מתקבלת. -סעיף ח
 
 

 הבקשה מתקבלת.  -סעיף יא
 
 
 

 בהתאם לתנאים וההגדות בפוליסה.  -סעיף יד

5
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 27עמ' 

סעיף 

  הרחבות

בסוף הסעיף תתוספנה  –סעיף טז 
 " 4.7המילים "לפי הרחבה 

 הבקשה נדחית.
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  27עמ' 
נספח 

הרחבות 

 ושינויים  

 –המילים "שהרכבים"  – 2סעיף 
מבוטלות ומוחלפות במלים "וכלי 

 שיט" 
 מבוטל   – 3סעיף 
 מבוטל   –)א(  6סעיף 

 הבקשה מתקבלת- 2סעיף 
 

 מתקבלת.הבקשה -3סעיף 
 

 הבקשה מתקבלת.-א6סעיף 



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 
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 29עמ' 

מפרט  

לביטוח 

 מעבידים 

המילים  –סעיף השתתפות עצמית 
מבוטלות ומוחלפות  –₪ "  6,000"

 ₪ "   15,000במילים "
 

 מבוטל   – 2סעיף 

מבוקש להיצמד  -סעיף השתתפות עצמית
 למכרז בהתאם להשתתפויות העצמיות. 

 
 הבקשה נדחית.  -2סעיף 
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 30עמ' 

מפרט  

לביטוח 

אחריות 

מקצועית/ 

 מוצר 

תתוספנה המילים " הכיסוי 
הביטוחי יהא לפי הפוליסה לביטוח 

אחריות מקצועית של איילון 
 "  2019מהדורה 

לנוסח פוליסה יתוספו הסייגים 
 הנוספים: 

אובדן שימוש, עיכוב ואי    .1
עמידה בלוח הזמנים  

הנובעים מהליכים 
 פרוצדורליים. 

הקושר   אובדן ו/או נזק .2
ו/או הנובע ממתן /אי מתן  

רישוי לעסקים ואכיפתם 
 מכל סוג שהוא.

אובדן ו/או נזק כלשהוא הקשור 
ו/או הנובע מפעילות מכל סוג שהוא 

המבוטח ו/או המועסקים על ידו 
  בכל הקשור בענין "מבנה מסוכן" 

 הבקשה נדחית.
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 סעיף מהות הביטוח 30עמ' 
המילים "...ו/או הפועלים  2שורה 

 מבוטלות   –מטעמו" 
 

  –, המילה "רישיון"  2שורה 
מוחלפת במילים "הסמכה ורישוי 

 כדין" 
 

 מבוטלת   –המילה "כגון"  2שורה 
 

אחרי המילים "...ניהול  5שורה 
אדמיניסטרטיבי של פרויקטים" 

  תתוספנה המלים "מוניציפלים
 למעט הנדסיים ופיננסיים" 

 
, אחרי המילה "מדביר "  5שורה 

תתוספנה המילים "למעט ריסוס  
 חקלאי ואווירי" 

 
, אחרי המילים "ו/או  8שורה 

 רישוי" תתוספנה 
 המילים "כדין"  

 
המילים "הכוללים  11+ 10שורות 

בין היתר שירותי אחריות למוסות 
חינוך שניתנים ע"י גורמים 

 בוטלות. מ –חיצוניים" 
 

 
 הבקשה מתקבלת. -2שורה 

 
 
 

 הבקשה מתקבלת.- 2שורה 
 
 

 הבקשה נדחית - 2שורה 
 
 

מתקבל חלקית. המילה מוניציפליים  -5שורה 
 נדחית.מתקבלת. יתר הבקשה 

 
 הבקשה מתקבלת. -5שורה 

 
 
 

 הבקשה מתקבלת. -8שורה 
 
 

מתקבל חלקית. הכוונה היא  – 11+ 10שורות 
 לאחריות המועצה בגין פעילות גורמים אלה. 

 
 

למועצה אין ועדה   –הבקשה מתקבלת חלקית 
  מהנדסלתכנון ובניה. הכיסוי יכלול את 

 המועצה. 



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים 
"למען הסר כל ספק הכיסוי 
הביטוחי לא יחול על מהנדס 

המועצה ו/או על הועדה לתכנון 
 ובניה" 
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 הסעיף –סעיף השתתפות עצמית   30עמ' 
 ייקרא:

₪ לתובע ,   200,000מנזקי טבע 
אחריות מקצועית בגין המקצועות 

₪ , חבות   50,000 –המפורטים 
 ₪   50,000 –מוצר 

מבוקש להיצמד  -סעיף השתתפות עצמית
 למכרז בהתאם להשתתפויות העצמיות. 
בכל מקרה, ההשתתפות העצמית תהא  

 ולא לתובע.  אירועל
 

6

0 

 סעיף הרחבות  30עמ' 
 בסוף כל הרחבה תתוספנה המלים 

   2.2לפי הרחבה  –אי יושר 
 2.5לפי הרחבה  – אובדן מסמכים 

לפי  –חריגה מסמכות בתום לב 
 2.6הרחבה 

 2.10לפי הרחבה  –הגנה משפטית 

 הבקשה מתקבלת. 
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 31עמ' 

מפרט  

לפוליסת  

 נאמנות  

המילים  –סעיף השתתפות עצמית 
₪ " מבוטלות ומוחלפות   2.500"

 ₪ "   10,000במילים "

 הבקשה מתקבלת. 
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 31עמ' 

סעיף 

 הרחבות 

 מבוטל   –סעיף ב 
תתוספנה המילים " בגין  –סעיף ג' 

הרחבה זו המבוטח ישא 
 ₪ "    50,000בהשתתפות עצמית 

תתוספנה המילים " בגין   -סעיף ד 
הרחבה זו המבוטח ישא 

 ₪ "    50,000בהשתתפות עצמית 

 הבקשה נדחית. -סעיף ב
 הבקשה מתקבלת -סעיף ג

 
 הבקשה נדחית. -סעיף ד
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 32עמ' 

מפרט  

לפליסת  

כספים 

בכספת  

 ובהעברה 

סעיף השתתפות עצמית , המילים 
₪ " מוחלפות במילים   2,000"
"5,000   " ₪ 

 הבקשה מתקבלת. 
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 בכל אחת מהפוליסות יירשם:  
תנאי הכיסוי הינם בהתאם לנוסח  

למעט  2016פוליסה איילון ביט 
לפי  אחריות מקצועית שתהיהי

והצעתנו  2019נוסח איילון מהדורה 
ומכתב נלווה   35/22למכרז פומבי 

המהווים חלק בלתי -----מיום 
 נפרד מהפוליסה . 

בכל מקרה של סטירה בין המלל  
בדף הרשימה לבין המלל בתנאי 

הכיסוי כמפורט לעיל יחולו תנאי  
 הכיסוי כמפורט לעיל. 

 הבקשה מתקבלת חלקית:

וה כאשר לא ניתן לאשר מכתב נלו .1
 לא ברור תוכנו.

בכל מקרה של סתירה, יחול הנוסח המיטיב  
 עם המבוטח. 

 



 

 ___________________ 
 חתימת המציע + חותמת 

 

 

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  

 מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם. 

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. 

 

 

 

 

 בכבוד רב,             

 

 אלי גטר              

 המועצה  מנכ״ל       
 

 


