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לכבוד
מועצה מקומית פסוטה
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הנדון :שאלות הבהרה למכרז פומבי 7/2020
מכרז לביטוחי המועצה
אנו מודים על פניתכם ומתכבדים בזאת להגיש את שאלותינו למכרז שבנדון.
מס"ד פרק וסעיף
רלוונטיים
כללי
1

2

כללי

3

כללי

4

עמ'  3שורה 1

5

עמ'  3סיפא ,2
שורה 2

6

עמ'  4סעיף שם
המבוטח
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עמ'  4סעיף
תקופת הביטוח

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובות לשאלות הבהרה

האם אישור נסיון תביעות שהועבר ביום
 14.7.2020מטעם חברת הכשרה משקף
את ההשתתפויות עצמיות הנדרשות
במפרט?
בכל מקרה  ,אנו מבקשים פירוט של
השתתפויות עצמיות ב 3-שנים אחרונות
בכל הפוליסות יירשם "הכיסוי הביטוחי
לא יחול על רכוש וחבויות השייכים
לתאגיד המים ו/או למכון טיהור
שפכים"
לכל הפוליסה יתווסף סייג פל קל ונוהל
עבודות בחום
לפי נוסח חברתנו

כן העבר הביטוחי משקף את
ההשתתפויות העצמיות.

המילים "לפצל את הביטוחים בין
מבטחים שונים " – מבוטלות
אחרי המילים "...ידועים ונהירים לו"
תתווספנה המילים "למעט אם הוסתר
מידע במתכוון"
שורה  – 1המילה "בחסות" מוחלפת
במילה "בשליטת"
שורה  3אחרי המילים "...ו/או כל אדם
הפועל בשמה" המילה "או" מבוטלת
שורה  4אחרי המילים "...משתתפת
בתקציבו" תתוספנה המילים " מ25%-
ואילך"
שורה  4המילים "...ו/או שוכרי מתקני
הרשות " – מבוטלות
שורה  1לפני תחילת הסיפא תתוספנה
המילים "כפוף להסכמת המבטח"
שורה  3בסוף הסייפא יתווסף פסיק
סייפא שניה שורה  1לפני תחילת הסייפא
תתוספנה המילים "ובכפוף לכך כי
בתקופת החידוש "...

רכוש שאינו שייך למועצה ואין
נמצא תחת אחריותה אינו אמור
להיות מבוטח
נוהל העבודה ייקבע ויירשם ע"י
המועצה ו/או הקבלן המבצע
ו/או הזוכה בעבודות המכרז
ואין חברתכם יכולה לקבוע את
הנוסח
לא
לא מסכימים
שורה  – 1בחסות ו/או בשליטת
המועצה
שורה  – 3לא מסכימים
שורה  – 4לא מסכימים להגביל
את ההשתתפות ל  ,25%לא
מסכימים לבטל את המילים
שוכרי מתקני הרשות.
שורה  – 1הביטוח הינו לשנה
שורה  – 3לא מסכימים ,לעניין
התקופה משאירים  90יום.
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סיפא  3שורה  3הספרה " 90יום "
מוחלפת בספרה " 60יום "
עמ'  4סעיף תנאים אחרי המילים "המציע הזוכה מוותר על מסכימים
זכות שיבוב כנגד" תתוספנה המילים
נוספים
"למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון"

לא מסכימים

תנאי התשלום :
עמ'  4סייפא
אחרונה בעמוד זה מזומן – עד  6תשלומים קבועים ורצופים
מיום תחילת הביטוח
בתשלומים – עד  8תשלומים צמודי מדד
קבועים ורצופים מיום תחילת הביטוח
ובתוספת  3.5%דמי אשראי
לא מסכימים
אחרי המילים "...מתקני תאורה"
עמ'  1מפרט
תתוספנה המילים "השייכים למבנים
הביטוחים ,
אלה"
ביטוח רכוש,
והמילים "גשרים ומעברים תת קרקעיים
סעיף מבנים
ועיליים " מועברות מסעיף מבנים לסעיף
תשתיות.
מה השאלה ?
שורה  2המילים "או בסמוך להם"
עמ'  1מפרט
הביטוחים  ,ביטוח
רכוש  ,סעיף
תכולה
שורה  5אחרי המילים "...גינות  ,גנים " שורה  - 5מסכימים
עמ'  1מפרט
שורה  – 7לא מסכימים
הביטוחים  ,ביטוח תתוספנה המילים "למעט צמחיה"
שורה  7לעניין הביוב – ביוב ו/או
שורה  7אחרי המילים "ותת קרקעיים
רכוש ,סעיף
ניקוז
של מים " תתוספנה המילים "למעט
תשתיות
מאגרי מים "
שורה  7המילה "ביוב" מבוטלת
ומוחלפת במילה "ניקוז"
שאלה לא ברורה
שורות  6 ,5 ,4 ,3 ,2מבוטלות  ,דהיינו
עמ'  1מפרט
הביטוחים  ,ביטוח הכיסוי
רכוש ,סעיף כיסוי השלמה לכל הסיכונים לפי סעיף 3.20
מנוסח ביט 2016
כל הסיכונים
לא מסכימים
הסעיף ייקרא :
עמ'  1מפרט
הביטוחים  ,ביטוח רעידת אדמה –  10%מסכום הביטוח
לאתר מינ'  ₪ 40,000מקס' ₪ 5,000,000
רכוש  ,סעיף
נזקי טבע –  10%מהנזק מינ' ₪ 50,000
השתתפויות
מקס'  ₪ 200,000לאתר (אתר פירושו
עצמיות
שטח מעגלי רציף ברדיוס  500מטר)
כל נזק אחר – ₪ 40,000
מקובל
סעיף  – 2מבוטל
עמ'  2מפרט
הביטוחים  ,ביטוח לא ניתן לבטח מבנים בערך מוסכם ,כי
במקרה של תביעה המבוטח עלול למצוא
רכוש ,סעיף 2
את עצמו נושא בחלק גדול של הנזק ,ולא
לכך כוונת הביטוח
שורה  – 1מסכימים.
שורה  , 1בסוף השורה תתווספנה
עמ'  2מפרט
שורה  – 3תנאי ההרחה אינה
הביטוחים  ,ביטוח המילים "למעט יועצי ביטוח ,שמאים,
ידועה לנו לכן לא נוכל להתייחס
ועורכי דין
רכוש ,סעיף 7
שורה  3בסוף הסעיף תתווספנה המילים לשאלה
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"לפי הרחבה " 3.12
נא לצרף נוסח הרחבה 3.20
למפרט יתווסף סעיף  9כדלקמן:
עמ'  2מפרט
הביטוחים  ,ביטוח למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף
רכוש ,סעיף נוסף ( 2.6הסיכונים המבוטחים) נזקי
נוזלים והתבקעות ,הפוליסה אינה מכסה
9
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 אירוע
נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ייחשב
כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה)
מובהר בזאת כי נזקים עקב התבלות
וחלודה אינם מכוסים.
כמו כן ולמען הסר ספק השלמה לכל
הסיכונים הרחבה  3.20מפרק הסיכונים
המבוטחים לא יחול על תשתיות לרבות
צנרת ביוב ו/או ניקוז 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)שאינה
נובעת מאירוע חיצוני ,תאונתי ובלתי
צפוי שגרם לקריסתם ו/או קריסת
מערכות (חשמל ,מים ,ביוב וכו') ו/או
קריסת קירות תומכים לסוגיהם ביחס
לתשתיות.
למען הסר כל ספר הכיסוי הביטוחי לפי
הרחבה  3.20השלמה לכל הסיכונים לא
יחול על רכוש שגילו מעל  25שנה
סעיף  , 1בסוף הסעיף תתוספנה המילים נא לצאף נוסח הרחבה 4.5
עמ'  , 3מפרט
הביטוחים ,ביטוח " לפי הרחבה "4.5
אחריות צד שלישי
 ,סעיף הרחבות
לפוליסה
סעיף  – 3בסוף הסעיף תתוספנה המילים מסכימים
עמ'  ,3מפרט
הביטוחים ,ביטוח " עד לסך  ₪ 400,000למקרה ולתקופת
אחריות צד שלישי הביטוח"
 ,סעיף הרחבות
לפוליסה
סעיף  – 5בסוף הסעיף תתוספנה המילים מסכימים ,למיטב הבנתנו
עמ'  , 3מפרט
תביעת שיבוב מוגשת רק נגד
הביטוחים ,ביטוח "למעט בגין עובדי המבוטח"
מזיק ובתנאים מסוימים בלבד
אחריות צד שלישי
 ,סעיף הרחבות
לפוליסה
הסעיף ייקרא :המבטח לא יהיה אחראי לא מסכימים ,קבעתנו
עמ'  ,3מפרט
השתתפות עצמית של  30אלף
הביטוחים ,ביטוח עבור  ₪ 50,000ראשונים מכל תביעה
ולא יותר.
אחריות צד שלישי
 ,סעיף השתתפות
עצמית
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לא מסכימים

הסעיף ייקרא  :תאונות עבודה – 20,000
עמ'  4מפרט
הביטוחים ,ביטוח  ₪לאירוע ,מחלות מקצוע – ₪ 20,000
לכל נפגע
חבות מעבידים ,
סעיף השתתפות
עצמית
מסכימים לנוסח הפוליסה בכלל
מתחת לכותרת יתווסף סעיף :
עמ'  5מפרט
מהדורת  .2019לא מסכימים
לנוסח פוליסה אחריות מקצועית כלל
הביטוחים,
לסייגים
אחריות מקצועית חברה לביטוח בע"מ מהדורה 2019
יתווספו הסייגים :
של בעלי מקצוע
ברשות
א .אובדן שימוש ,עיכוב ואי עמידה
בלוח הזמנים הנובעים מהליכם
פרוצדוראליים.
ב .אובדן ו/או נזק הקשור ו/או
הנובע ממתן/אי מתן רישוי
עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.
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עמ'  5מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
אחריות מקצועית
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עמ'  5מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
תאריך
רטרואקטיבי

שורה  , 2בסוף השורה המילה
"הכוללים" מבוטלת ומוחלפת במילה
"המפורטים"
שורה  , 4אחרי המילים "...מדבירים"
תתוספנה המילים "למעט ריסוס אווירי
וחקלאי"
שורה  , 5אחרי המילים "עובדים
אחרים" תתווספנה המילים "שכירים
של המבוטח"
שורה  , 7בסוף השורה תתווספנה
המילים "במקצועות המפורטים"
אחרי המילים " " 1.1.2000תתוספנה
המילים "יום תחילת הביטוח בחברתנו,
או כנדרש כפוף להוכחת רצף ביטוחי"

27

עמ'  5מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
היקף הכיסוי

28

עמ'  5מפרט
הביטוחים,

סעיפים  – 1,2,3,4מבוטלים ומוחלפים
במילים:
ההרחבות המפורטות מנוסח הפוליסה
בתוקף והפוליסה מורחבת לכסות:
 – 4.1לשון הרע
 – 4.2תקופת גילוי
 – 4.4אי יושר עובדים
 – 4.6אובדן מסמכים
סעיף – 5בסוף הסעיף תתוספנה המילים
"למקרה ולתקופת הביטוח" לפי נוסח

לא מסכימים

לא מסכימים

כנ"ל

נא לצרף נוסח הרחבה  4.16ו/או
פוליסת פול לביטוח אחריות
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אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
היקף הכיסוי
עמ'  6מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
היקף הכיסוי
עמ'  6מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
היקף הכיסוי
עמ'  6מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
השתתפות עצמית
עמ'  7מפרט
הביטוחים  ,ביטוח
כספים – כל
הסיכונים  ,סעיף
היקף הכיסוי
עמ'  6מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
היקף הכיסוי
עמ'  6מפרט
הביטוחים,
אחריות מקצועית
של בעלי מקצוע
ברשות  ,סעיף
השתתפות עצמית
עמ'  7מפרט
הביטוחים ,ביטוח
שבר מכני וציוד
אלקטרוני  ,סעיף
סכום ביטוח
עמ'  7מפרט
הביטוחים ,ביטוח
שבר מכני וציוד
אלקטרוני  ,סעיף
השתתפות עצמית
חוזה  ,סעיף 4

הרחבה  – 4.16הגנה בהליכים פליליים
והליכים מנהליים " פול' לביטוח
אחריות כלפי צד שלישי ביט 2016

כלפי צד ג' ביט 2016

סעיף  – 6בסוף הסעיף תתוספנה המילים לא מסכימים
"כפוף לסייג  3.22מנוסח הפוליסה"

סעיף  – 7בסוף הסעיף תתוספנה המילים כנ"ל
"מובהר בזאת כי הכיסוי הביטוחי לא
יחול על פעילות כלשהי בקופות חולים,
מוסדות הרפואה של מדינת ישראל ,
תחנות לאבחון באם ובילד וטיפות חלב"
הן לפרק אחריות מקצועית והן להרחבה כנ"ל
לחבות מוצר הסעיף ייקרא ₪ 50,000" :
מכל תביעה"

סייפא  , 2שורה  4מתחילת הסעיף בסוף
הסעיף המילה "מבוטל" מבוטלת
ומוחלפת במילים "לפי הרחבה 3.3

נא לצרף נוסח הרחבה 3.3

סייפא  , 4שורה  6מתחילת הסעיף ,
אחרי המילים "...כספים בהיותם
סגורים ונעולים במקום סגור" תתוסף
המילה "בכספת"

לא מסכימים

הספרה " " ₪ 2,000מבוטלת ומוחלפת
בספרה "" ₪ 5,000

כנ"ל

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "כפוף
לרשימת הציוד בערכי הציוד החדש"

כנ"ל

תתוסף השורה "ציוד אלקטרוני"
ובסוף הסעיף תתוסף השתתפות עצמית
לביטוח שבר מכני כדלקמן 20%:מהנזק
מינימום " ₪ 20,000

כנ"ל

סעיף  4א' ,שורה  ,5אחרי המילים
"...הנוגעים לענין" תתוספנה המילים

כנ"ל

"למעט אם הוסתר מידע במתכוון"
סעיף  4ב' בסוף הסעיף תתוספנה
המילים "ככל שניתן"
סעיף  – 6מבוטל
סעיף  – 7מבוטל
סעיף  – 10שורה  1אחרי המילים
"מוסכם כי הטיפול בתביעות "
תתוספנה המילים "המוערכות ע"י
חברתנו מעל להשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסות"
סעיף  11ו – בסוף הסעיף תתוספנה
המילים ככל שניתן
סעיף  , 12שורה  2המילים "כן תביעות
של המועצה שתוגשנה נגד צד שלישי
שגרם נזק למועצה" – מבוטלות
בסוף שורה  2המילה "נמוך" – מבוטלת
ומוחלפת במילה "גבוה"
שורה  3המילים " תביעות בסכומים
הנמוכים מסכום ההשתתפות העצמית
העולים כדי  50%מסוכם ההשתתפות
העמית לא תסולקנה קודם לאישור
בכתב מאת המנהלת" – מבוטלות
סעיף  14ד' – המילים "...או בעל פה" –
מבוטלות
בסוף הסעיף תתוספנה המילים "למען
הסר כל ספק וויתור זה לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בכוונת זדון"
הסעיף  -מבוטל

38

חוזה  ,סעיף מהות
השירותים
חוזה  ,סעיף מהות
השירותים

40

חוזה  ,סעיף מהות
השירותים
חוזה  ,סעיף מהות
השירותים

42

חוזה – סעיף 14

43

חוזה – סעיף 5
שלילת זכות עכבון
הסעיף – מבוטל
חוזה – סעיף  6ג
סעיף  7ב' – לפני הסעיף תתוספנה
חוזה – סעיף 7
המילים "כפוף להסכמת המבטח"
תקופת החוזה
שורה  1המילה "אופציה" – מבוטלת
ומוחלפת במילה "אפשרות"
שורה  2המילים "על פי שיקול"
מבוטלות ומוחלפות במילים "בתנאים
כפי שיסוכמו בין המבוטח למבטח"
סעיף  7ה' – שורה  2ושורה  , 3המשפט
חוזה – סעיף 7
המתחיל במילים "על אף האמור
תקופת החוזה
לעיל "....והמסתיים במילים
"...בתקופת החוזה המקורית"  -מבוטל
סעיף  8ז' – מבוטל
חוזה  ,סעיף
העסקת עובדים
סעיף א –לא ברור
חוזה סעיף אי
בכל מקרה לא יתכן קיום יחסי עובד
קיום יחסי עובד
מעביד בין רשות מקומית לבין חברת
מעביד
ביטוח
סעיף  10ה' – מבוטל
חוזה  ,סעיף
התמורה
חוזה סעיף תחולת סעיף  15ב' – מבוטל
הסדרים עדיפים בכל אחת מהפוליסה יירשם:

39

41

44
45

46

47
48

49
50

כנ"ל
כנ"ל

כנ"ל
כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל

כנ"ל

כנ"ל
כנ"ל

כנ"ל
האם הכוונת חביטוח אחריות
מקצועית כלל מהדורת  2018או

בדינים
הרלוונטיים

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לנוסח
ביט ( 2016באחריות מקצועית  -כלל
 ) " 2018ובהתאם להצעתנו למכרז
 7/2020המהווים חלק בלתי נפרד
מהפוליסה
בכל מקרה של סתירה בין הרשום בדפי
הרשימה לבין הרשום בהצעתנו למכרז
יחולו תנאי הצעתנו למכרז"

? 2019

בכבוד רב
אלה לויטס – מנהלת תחום רשויות

