
 

 

 

 אגף גזברות

 כ"א כסלו תשפ"א

 2020דצמבר  07
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 2הנדון: הבהרה מס'  

 ח רכוש וחבויות   ולמתן שירותי ביט 46/2020למכרז 

 

 

פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

נבקש אישורכם לנייד פרמיות בין ענפי הביטוח  כללי 1

השונים ובלבד שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא 

 ישתנה

 הבקשה מקובלת 

נבקש לקבל את ההשתתפויות העצמיות שהיו  כללי 2

 שנים האחרונות כדלקמן: 5-בעירייה ב

ביטוח רכוש, צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות 

 מקצועית. 

, מינימום 5% –נזקי טבע.  - ביטוח רכוש

נזקי ₪ .  200,000ומקסימום ₪  20,000

 ₪. 75,000מים 

 ₪  .  40,000 –כל נזק אחר 

  -השתתפות עצמית אחידה  -צד שלישי

35,000 .₪ 

מחלת ₪.   6,000  -חבות מעבידים

 ₪. 20,000 -מקצוע  

 ₪. 15,000  -אחריות מקצועית 

 האם הרשות מספקת מים ומטפלת בביוב? כללי  3

האם יש תאגיד מים? במידה ויש נבקש לציין כי 

 התאגיד אינו נכלל בביטוחי הרשות

 אין תאגיד מים.

 בביוב.המועצה מטפלת 

 המים מסופקים למועצה ע"י מקורות.

המועצה שולחת חיובי מים לתושבים 

 ומשלמת למקורות בגין אספקת המים.

נבקש כי הכיסוי הביטוחי לא יחול קריסת מערכות  כללי 4

)מים, חשמל, ביוב( וקירות תומכים לסוגיהם אלא 

 כתוצאה מאירוע תאונתי חיצוני בלבד.

עידת אדמהנזקי טבע ורמובהר באת כי   

 יחשבו כאירוע חיצוני תאונתי

 הבקשה מקובלת 

 קל" –נבקש להוסיף לפוליסות חריג "פל   5

 

מקובל. אולם חריג זה לא יחול ביחס 

למבנים אשר מהנדס מומחה ל"פל קל" 

 אישר את תקינותם.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

בהתאם לדרישת מבטחי משנה נבקש  .1 כללי  6

 להוסיף את החריג הבא:

 חריג מגפות

פוליסה זו, על כל פרקיה, אינה מכסה כל אובדן, 

נזק, חבות, הוצאה, קנסות, תביעה או כל סכום/נזק 

אחר, שנגרם בין במישרין ובין בעקיפין ממחלה, 

על  וחיידק, וירוס, טפיל או אורגניזם אשר הוכרז

)להלן:  ידי ארגון הבריאות העולמי כפנדמיה

"(, לרבות אך לא רק וירוס הקורונה ההכרזה"

(19COVID .) 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי חריג זה חל 

מכוסים הם במלואו על נזקים כאמור לעיל, בין אם 

 ע"י מדינת ישראל )כולם או חלקם( ובין אם לאו.

 

יודגש כי חריג זה יחול גם על אירועים  .2

 ביטוחיים שקדמו למועד ההכרזה

מקובל, אולם בכל אחת  .1

מפוליסות: צד שלישי, אחריות 

-מעבידים ואחריות מקצועית 

הסייג יחול רק על תגמולי ביטוח 

₪ מיליון  4בסכום העולה על 

למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח 

 שנתית.

 

 

 

 

 

 

 הבקשה נדחית .2

לדרישת מבטחי משנה נבקש להוסיף חריג  בהתאם כללי  7

 סייבר בנוסח המצורף

 הבקשה מקובלת 

 1.1בטוח רכוש  8

 השתתפות עצמית

לשנות את ההשתתפות העצמית למעט  אבקש

 ₪  75000ברעידת אדמה ונזקי טבע לסך של 

 הבקשה נדחית 

 1.1בטוח רכוש  9

 השתתפות עצמית 

 נבקש לשנות את ההשתתפות העצמי לנזקי טבע

 150,000מהנזק לאתר, מינימום  10%כדלקמן: 

לאתר, אתר ₪   400,000-ולא יותר מ₪ 

מטר  500משמעותו שטח מעגלי ברדיוס של 

 ומרכזו יקבע ע"י המבוטח".

 

 ת יהבקשה נדח

 1.3.8ביטוח רכוש  10

 השתתפות עצמית 

 הבקשה מקובלת  נבקש להוסיף "כפוף לאישור שמאי" 

ביטוח רכוש  11

1.3.11 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הכיסוי בגין נזקי טבע 

נזקי נוזלים  -בסיכונים המבוטחים  2.6לסעיף   –ביטוח רכוש  12

  -נבקש להוסיף סעיף נוסף

"מובהר בזאת כי הביטוח  עפ"י פוליסה זו אינו 

כולל  אובדן ו/או נזק לצנרת מים או ניקוז או 

אובדן מתקני ביוב  המוגדרים כתשתיות, לרבות 

לרכוש )שאינו רכוש צד שלישי(  ו/או אובדן 

נוזלים הנובע מהנזק , שאינו כתוצאה מפגיעה 

פתאומית, חיצונית ובלתי צפויה . יובהר כי אירוע 

נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש בקשר 

לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי 

 צפויה".

נזקי  -בסיכונים המבוטחים  2.6סעיף ל

 וזלים יתווסף:נ

"מובהר בזאת כי הביטוח  עפ"י פוליסה זו 

אינו כולל  אובדן ו/או נזק לצנרת מים או 

ניקוז או מתקני ביוב  המוגדרים כתשתיות, 

לרבות אובדן לרכוש )שאינו רכוש צד 

שלישי(  ו/או אובדן נוזלים הנובע מהנזק , 

שאינו כתוצאה מפגיעה פתאומית, חיצונית 

התפוצצות פתאומית  ובלתי צפויה ו/או

ובלתי צפויה של הצנרת, יובהר כי אירוע 

נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש 

בקשר לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית 

 פתאומית ובלתי צפויה".



 

 

 

 

 

פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

ביטוח צד שלישי  13

5.1  

 נבקש למחוק את הסעיף.

 

 נדחיתהבקשה 

ביטוח צד שלישי  14

5.2  

ביחס למפעילי/מדריכי חוגים, נבקש להוסיף 

"אשר אינם גובים דמי השתתפות בחוגים 

 בעצמם". הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

ביטוח צד שלישי  15

5.9  

. לאחר המילה "פיקוח" נבקש להוסיף:  .1

"לבגין נזקי גוף בלבד ולמעט בגין פיקוח 

 הנדסי

ביטול החריג לא יחול נבקש לציין כי  .2

 בקשר עם שירותים רפואיים .

 הבקשה נדחית  .1

 

 

מאושר הנוסח הבא : "ביטול  .2

החריג לא יחול בגין שירותים 

רפואיים אך כן יחול על אחריותה 

השילוחית של המועצה בגין 

 שירותים רפואיים."

 

ביטוח צד שלישי  16

5.10 

ביחס להטרדה מינית נבקש להוסיף "הכיסוי כפוף 

-2015-1להנחיות חוזר הפיקוח על הביטוח מס' 

16 ." 

 הבקשה מקובלת

ביטוח צד שלישי  17

השתתפות  –

  5.22עצמית 

נבקש למחוק את ההשתתפות העצמית ולציין 

 במקום:

₪   75,000נזק כתוצאה מנזקי טבע לסך  .1

 לתובע .

 לאירוע.₪  75,000 –כל נזק אחר  .2

 

 הבקשות נדחות

ביטוח חבות  18

  6.2מעבידים 

נבקש להוסיף "בתנאי ששכרם כלול בשכ"ע 

 השנתי המשוער בפוליסה". 

 הבקשה מקובלת

ביטוח חבות  19

  6.7מעבידים 

נבקש להוסיף "בתנאי ששכרם כלול בשכ"ע 

 השנתי המשוער בפוליסה". 

 

 .לא כלולשכרם 

 .המבוטח הכיסוי הוא לאחריותו של

למבוטח קיים נוהל לבקש מחברת כ"א 

 אישור עריכת ביטוח המכסה גם אותו.

ביטוח חבות  20

 6.10מעבידים 

ביחס להטרדה מינית נבקש להוסיף "הכיסוי כפוף 

-2015-1להנחיות חוזר הפיקוח על הביטוח מס' 

16 ." 

 הבקשה מקובלת

ביטוח חבות  21

 מעבידים 

ולרשום נבקש למחוק את ההשתתפות העצמית 

 במקום:

 לנפגע.₪  20,000במחלת מקצוע :  6.13.1

 לאירוע.₪  10,000בכל אירוע אחר:  6.13.2

 

 הבקשות נדחות 2

 

 

 



 

 

 

 

פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

אחריות מקצועית  22

8.1  

במקום המילים "כל עיסוקיו ופעולותיו" נבקש 

לרשום: "בגין בעלי המקצוע המועסקים על ידו 

 שעיסוקם דורש הסמכה ורישוי עפ"י דין". 

 הבקשה נדחית

אחריות מקצועית  23

7.6  

 האם הרשות מספקת מים?

 

 לעיל 3ראו התשובה לשאלה 

אחריות מקצועית  24

8.4  

, 5, 3נבקש לציין כי הכיסוי כפוף לנוסחי הרחבות 

 בפוליסה.  4, 2

 הבקשה נדחית

אחריות מקצועית  25

8.9 

נבקש אישורכם כי לעניין בזכייה במכרז תילקח 

 בחשבון אופציה א'. 

 הבקשה מקובלת

אחריות מקצועית  26

השתתפות  8.9

 עצמית 

נבקש להגדיל את ההשתתפות העצמית בגין 

 75,000לסך  8.2העיסוקים המפורטים בסעיף 

 .₪ 

 הבקשה נדחית

"אובדן ו/או נזק  - 8.10נבקש להוסיף סעיף  אחריות מקצועית  27

הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי עסקים 

 ואכיפתם מכל סוג שהוא ביחס לנזקים כספיים 

פיזי לגוף או רכוש(.  בלבד )שאינם נובעים מנזק

במידה ויוכח כי קיים קשר סיבתי ממתן או אי מתן 

רישוי עסקים ואכיפתם, לבין הנזק ו/או האובדן 

הפיזי שנגרם, אז יחול החריג גם על נזקים פיזיים 

 לגוף או לרכוש.

החריג לא יחול אם יוכח כי הרשות נקטה בכל 

אמצעי האכיפה העומדים לרשותה כלפי החייבים 

י ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם בסמכות ברישו

 הרשות בכלל".

 

הבקשה נדחית אולם מקובל להוסיף סעיף 

 בנוסח דלהלן : 8.10

 

 הפוליסה אינה מכסה : 8.10

נזק כספי טהור )שאינו נובע מנזק פיזי 

לגוף או לרכוש( עקב אובדן שימוש, עיכוב 

ושהוי הנובעים מאי עשייה בכוונה ו/או 

יים מכוונת של הליכים מתוך עצימת עינ

 פרוצדוראליים מצד הרשות.

נזק כספי טהור )שאינו נובע מנזק פיזי 

לגוף או לרכוש( עקב אובדן ו/או נזק 

הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי 

לעסקים ואכיפתם, בגין מעשה או מחדל 

שמעשו בכוונה ו/או מתוך עצימת עיניים 

 מכוונת.

שהרשות  יובהר כי החריג לא יחול במקרה

נקטה בצעדי אכיפה ו/או נקיטת אזהרות 

וצעדים כלפי העסקים החייבים ברישוי 

ו/או שנקיטת צעדי האכיפה כאמור כלל 

 אינם בסמכות המבוטח.

תאונות אישיות  28

9.1  

נבקש לציין כי כיסוי לפיצוי שבועי יחול רק על 

 70מבוטחים שגילם עד 

 . הבקשה נדחית

נבקש לציין כי הכיסוי יהיה כפוף לרשימת  תאונות אישיות  29

 מבוטחים שתימסר למבטח. 

 הבקשה נדחית

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תאונות אישיות  30

  10.1ספורטאים 

נבקש לקבל את רשימת ענפי הספורט  .1

בגינם נדרש הכיסוי למבוטחים מעל גיל 

 ואת מספר המבוטחים בכל ענף.  18

נבקש לציין כי הכיסוי יהיה כפוף  .2

 לרשימת מבוטחים שתימסר למבטח.

 הנתונים ימסרו לזוכה במכרז .1

 

 

 הבקשה נדחית .2

 

צד שלישי  31

 למבננים 

 נבקש למחוק את ההשתתפות העצמית ולציין

 במקום:

₪   75,000נזק כתוצאה מנזקי טבע לסך  .1

 לתובע .

 לאירוע.₪  75,000 –כל נזק אחר  .2

 

 הבקשות נדחות 2

נבקש לקבל פרטים ביחס לתביעות בביטוח אש  מצב תביעות  32

 מורחב:

האם היו נזקי טבע? אם כן, באיזה שנים וכמה  

 שולם בגינם? :

 

  -נזק לצד ג' –נפילת עץ  – 27.1.17

30,586  ₪ 

 ₪  208,616 –נזק עצמי  – 21.1.18

 ₪  89,246  -נזק עצמי  – 16.1.19

 ₪ 144,425  -נזק עצמי  – 12.3.20

האם היו תביעות בגין נזקי טבע? אם כן, באיזה  מצב תביעות  33

 שנים וכמה שלום בגינם? 

 לעיל 32זו חזרה על סעיף 

 לעיל  32זו חזרה על סעיף 

 


