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 למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות עבור  9/2021שאלות הבהרה במכרז מס' הנדון: 

 מענה לשאלות  – מועצה מקומית מעלה אפרים

 

 

 

 מס"ד

 

 מסמכי מכרז

 

  נוסח השאלה

 

 תשובה

1.  
 שם המבוטח  – 1עמ' 

 

נבקש לדעת האם האם במסגרת 

החברות שצויינו בשם המבוטח 

 נכלל גם תאגיד מים וביוב? 

או שהמועצה מקבלת שירות זה 

 ספק חיצוני ?

כמו כן, נבקשכם להחריג כל נזק 

אשר ייגרם כתוצאה מטיהור מי 

 שפכים ע"י  המועצה 

 אין למועצה  תאגיד מים   וביוב.

 

 

 

 

 

 

 מאושר בכפוף לתיקון.

 יטוחים הב – 1-2סעיף  – 2עמ'   .2

נבקשכם לאשר הטמעת תנאי ביט 

2013  

כפוף  –ולגבי אחריות מקצועית 

תנאי פוליסת אחריות מקצועית של 

הכשרה חברה לביטוח מהדורה 

 מצורפת .ה - 12/2017

לשיקולכם.  16או  13מאושר ביט 

 האפשרויות מקובלות  2

 

 

 מאושר 

 

 

3.  

  3סעיף  – 2עמ' 

 תאונות אישיות

 

נבקש להגיש הצעה ללא ביטוח 

 תאונות אישיות.

הבקשה מקובלת   עד למועד , 

אם יהא כזה  בו ינתנו הנחיות 

מתאימות ע"י הפיקוח על 

 הביטוח.

 

 סעיף ויתור על תחלוף  – 2עמ'   .4

נבקשכם לאשר הטמעת המלל 

הבא בסוף הפסקה: " אולם לא 

יחול ויתור כלפי קבלנים ו/או קבלני 

 משנה"

 

 הבקשה נדחית 

5.  
תנאים מוקדמים למגישי  – 2עמ' 

  1סעיף  –הצעות 
 נבקשכם לאשר מחיקת המלל 

 הבקשה נדחית 
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 מס"ד

 

 מסמכי מכרז

 

  נוסח השאלה

 

 תשובה

או לחליפין הסכמת המבוטח 

 50%להשתתפות חלקית של 

 בתשלום הסקרים 

 

6.  
תנאים מוקדמים למגישי  – 2עמ' 

 2סעיף  –הצעות 

נבקשכם לאשר הטמעת המלל 

הבא בסוף הפסקה : "אלא אמצעי 

 להקלה בסיכון" 

 

 הבקשה מאושרת

 

7.  
 1.2סעיף  –ביטוח הרכוש  4עמ' 

 "כלי נגינה" 

נבקשכם להסיר את המלים 

הבאות: "אף אם הרכב נשאר ללא 

 השגחה"

" 
 הבקשה  נדחית 

תשומת ליבכם לשתי השורות 

 האחרונות  בסעיף זה.

  5.1סעיף  9עמ'  –ביטוח צד שלישי   .8

נבקשכם להוסיף בסוף השורה 

השנייה לאחר המילים: " ו/או 

קבלנים ו/או קבלני משנה" את 

המלל : "בגין מעשי ו/או מחדלי 

 המבוטח"  

כמו כן, נבקשכם לשנות בשורה 

השנייה את המלים "כיסוי ביטוחי 

מתאים" למילים : "כיסוי בפוליסת 

 יות"  ביטוח עבודות קבלנ

 

הבקשה  נדחית , ואולם 

כמדיניות המועצה דורשת ביטוח 

 מקבלני משנה.

 

 

 

הבקשה נדחית  )הבקשה  שלכם 

 פוגעת במבטח(

  5.4סעיף  9עמ'   .9

נבקש לקבל הבהרה על איזה 

ספורט אתגרי מדובר? ונבקש 

לקבל הבהרה , מהי האחריות של 

 המועצה בגין הפעילות הנ"ל ? 

לו ביטוח ומי המפעיל ? והאם יש 

 עצמאי משלו ?

 כמקובל במועצות 

המועצה מפעילה פעילויות 

שונות.  אם וככל שההפעלה 

תבוצע ע"י גורם חוץ, הוא יידרש 

 להמציא  ביטוח.
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 מס"ד

 

 מסמכי מכרז

 

  נוסח השאלה

 

 תשובה

  5.8סעיף  9עמ'   .10

נבקשכם לאשר צמצום גבול 

₪  200,000 –האחריות עד ל 

 למקרה ולתקופה

 ₪  500,000מאושר הקטנה ל 

 

  5.10סעיף  9עמק   .11

נבקשכם לאשר הגבלת גבול 

 -האחריות בגין פגיעה אישית עד ל

 למקרה ולתקופה ₪  1,000,000

 

 הבקשה נדחית              

  5.10סעיף  9עמ'   .12

נבקשכם לאשר  –"הטרדה מינית" 

 הכפפת הכיסוי לנוסח הבא: 

הפוליסה מורחבת לשפות את "

המבוטח בגין סכומים שהמבוטח 

עפ"י דין לטובת מי  יחויב לשלמם

מלקוחותיו או מי מעובדיו עקב 

הטרדה מינית מצד מי מעובדי 

המבוטח. בתנאי כי הרחבה זו לא 

תחול אם המבוטח לא נקט בכל 

הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי 

החוק למניעת הטרדה מינית, 

. כמו כן, הרחבה 1998 –התש"ח 

זו לא תחול לטובת אותו אדם אשר 

נית את הלקוח/ה נטען כי הטריד מי

או העובד/ת כאמור, אלא אם זוכה 

מהאישום בדבר הטרדה מינית או 

שהתיק שנפתח נגדו בעקבות 

תלונה שהוגשה סגור ללא הגשת 

כתב אישום או שנדחתה התובענה 

 האזרחית שהוגשה בשל כך.

 

 

 

 הבקשה  מקובלת.          

13.  
 

  5.16סעיף  10עמ' 

 –לגבי מטווח, אימון ושימוש בנשק 

נבקש לדעת מי מפעיל את 

המטווח האם מדובר במפעיל 

 חיצוני המועסק ע"י המועצה ? 

במועצה קיים מטווח המופעל ע"י 

 המועצה.
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 מס"ד

 

 מסמכי מכרז

 

  נוסח השאלה

 

 תשובה

האם יש לו ביטוח עצמאי משלו 

 בחברת ביטוח מורשת בישראל? 

 והאם יש לו תעודות הסמכה?

  

 5.22סעיף  10עמ'   .14

 –הוצאות בהליכים פליליים 

נבקשכם לאשר כי גבול האחריות 

 -למקרה ו₪  500,000 –הינו 

 ש" לתקופה  500,000

 הבקשה נדחית 

  6.5סעיף  11עמ'   .15

 נבקשכם  –פגיעה אישית 

 -לאשר צמצום גבול אחריות עד ל

 למקרה ולתקופה₪  1,000,000

 

 

 

 הבקשה נדחית 

  6.5סעיף  11עמ'   .16

נבקשכם לאשר  –"הטרדה מינית" 

 הכפפת הכיסוי לנוסח הבא: 

הפוליסה מורחבת לשפות את "

המבוטח בגין סכומים שהמבוטח 

עפ"י דין לטובת מי  יחויב לשלמם

מלקוחותיו או מי מעובדיו עקב 

הטרדה מינית מצד מי מעובדי 

המבוטח. בתנאי כי הרחבה זו לא 

תחול אם המבוטח לא נקט בכל 

הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי 

החוק למניעת הטרדה מינית, 

. כמו כן, הרחבה 1998 –התש"ח 

זו לא תחול לטובת אותו אדם אשר 

נטען כי הטריד מינית את הלקוח/ה 

או העובד/ת כאמור, אלא אם זוכה 

מהאישום בדבר הטרדה מינית או 

שהתיק שנפתח נגדו בעקבות 

תלונה שהוגשה סגור ללא הגשת 

כתב אישום או שנדחתה התובענה 

 האזרחית שהוגשה בשל כך.

 

 

 תהבקשה מקובל
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 מס"ד

 

 מסמכי מכרז

 

  נוסח השאלה

 

 תשובה

 

  6.6סעיף  11עמ'  7.2עיף   .17

 –הוצאות בהליכים פליליים 

נבקשכם לאשר כי גבול האחריות 

 -למקרה ו₪  500,000 –הינו 

 ש" לתקופה 500,000

 

 הבקשה מקובלת 

18.  
 ביטוח נאמנות 

  7.2סעיף  12עמ' 

נבקשכם לאשר כי לכל נזק מיום 

 31.10.2021ועד ליום  1.4.2010

עצמית יישא המבוטח בהשתתפות 

 למקרה .₪  50,000ע"ס 

)מיום  1.11.2021ולכל נזק מיום 

תחילת הכיסוי במערך החדש ( 

 למקרה  ₪  20,000הינו 

וזאת בהתאם לתאריך 

הרטרואקטיבי ולרצף ביטוחי 

 בחברתנו.

       

 הבקשה   נדחית 

19.  

 ביטוח אחריות מקצועית 

  8.2סעיף  – 13עמ' 

 

נבקש לדעת האם ידוע על איזה 

שהוא אירוע ו/או עילה לתביעה 

ביחס לכל המבוטחים שאמורים 

להיכלל במסגרת המקצועות 

 שפורטו בסעיף זה ? 

 

למכרז  צורף דו"ח ניסיון תביעות   

 המשקף  את נכונות הדיווחים 

20.  
 – 13ביטוח אחריות מקצועי עמ' 

  8.2סעיף 

נבקשכם להסיר את המלל )בגין 

אחריות  –ריסוס חקלאי ואווירי 

שילוחית בלבד ( לאור העובדה כי 

מדובר בחריג חוזי בחברתנו , גם 

אם מדובר באחריות שילוחית 

בלבד. נהפוך הוא, נבקש לדעת 

האם ביחס לפעילות זו קיים ביטוח 

 

 הבקשה נדחית 
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 מס"ד
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 תשובה

אחריות מקצועית נפרד ועצמאי 

למרססים בחברת ביטוח מורשת 

אל ?כמו כן, לא המבטחת לא בישר

תוותר על זכות השיבוב כלפי 

מבצעי עבודות ריסוס חקלאי 

 ואווירי.

21.  
 13עמ'  –ביטוח אחריות מקצועית 

  8.6סעיף 

נבקש  –תאריך רטרואקטיבי 

לדעת האם היו אירועים ו/או אירוע 

שעלול להוות לתביעה מיום 

1.10.2021  ? 

 

 עות  צורף  דו"ח ניסיון תבי

22.  
 13עמ'  –ביטוח אחריות מקצועית 

 8.7סעיף 

 נבקש לדעת על איזה מוצר 

 מדובר ?

עבודות  המבוצעות ע"י המבוטח  

 במסגרת פעילותו השוטפת .

 

23.  
 13עמ'  –ביטוח אחריות מקצועית 

 8.8סעיף 

 –הוצאות בהליכים פליליים 

נבקשכם לאשר כי גבול האחריות 

 -למקרה ו₪  500,000 –הינו 

 ש" לתקופה 500,000

 

 הבקשה מקובלת

24.  
 14עמ'  –ביטוח אחריות מקצועית 

 8.10סעיף 
 נבקשכם לאשר ביטול הסעיף 

 

 הבקשה  נדחית 

25.  
 13עמ'  –ביטוח אחריות מקצועית 

 8.11סעיף 

נבקשכם לאשר הגשה להצעת 

 מחיר לאופציה א' בלבד.

 

 הבקשה   מקובלת 
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או נספח  מסמך עמוד מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלוונטים

 נוסח השאלה /הבקשה

נבקש אישורכם לנייד פרמיות בין ענפי הביטוח השונים   כללי  1
 ובלבד שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא ישתנה.

 מאושר 

נבקש לקבל את ההשתתפויות העצמיות שהיו בעירייה   כללי  2
 אחרונות כדלקמן:השנים  5-ב

 ביטוח רכוש:
מקסימום   ש"ח 20,000מינימום   5%נזקי טבע.
 ש"ח  200,000

 ש"ח  20,000.כל נזק אחר
 צד שלישי:

 נזקי מתשתיות כתוצאה מנזקי טבע
  ש"ח 60,000נזק תשתיות .
 ש"ח  40,000כל נזק אחר.

ש"ח  מחלת  15,000ש"ח  , 8000-חבות מעבידים
 מקצוע.

  אחריות מקצועית
 

הרשות מספקת מים ומטפלת בביוב?האם   כללי  3  
 כן 

  לאהאם יש תאגיד מים?
במידה ויש נבקש לציין כי התאגיד ומכוני טיהור שפכים 

 אינם נכללים בביטוחי הרשות

  כןהאם יש ברשות מאגרי מים?   כללי  4
במידה וכן נבקש פרטים, כמו כן נבקש לדעת האם 

לא היו  עם מאגרי המים. ראירעו מקרי ביטוח בקש
 ארועי תביעות בקשר עם מאגרי המים

נבקש כי הכיסוי הביטוחי לא יחול קריסת מערכות )מים,   כללי  4
חשמל, ביוב( וקירות תומכים לסוגיהם אלא כתוצאה 

 מאירוע תאונתי חיצוני בלבד.
 מובהר באת כי נזקי טבע ורעידת אדמה

 יחשבו כאירוע חיצוני תאונתי.
  מאושר

 ל"ק –לפוליסות חריג "פל נבקש להוסיף   כללי  5
 מאושר

בהמשך לדרישת מבטחי משנה, נבקש את אישורכם   כללי  6
להוסיף חריג מגפות  וחריג סייבר בהתאם לנוסח 

 המצ"ב. 
  מאושר

שם   1 7
 המבוטח

נבקש אישורכם כי הוועדים המקומיים אינם  .1

שאלה לא רלוונטית    נכללים בשם המבוטח.

 .זו מועצה מקומית ולא אזורית.
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נבקש לדעת האם החברות שנכללות בשם  .2

המבוטח היו מבוטחות במסגרת ביטוחי הרשות 

 כןהשנים האחרונות?  

האם שכר העבודה של המצוינים בשם המבוטח  .3

  נכללים בשכר העבודה בביטוח חבות מעבידים?

 כן

ג וס –נבקש פרטים בקשר לחברה הכלכלית .4

כמו כל חברה כלכלית של הפעילות שלה? 

 המחזור הכספי של?  עיריה /מועצה.

ביחס לגופים הכלולים בשם המבוטח שאינם  .5

המועצה האזורית מעלה אפרים נבקש להוסיף:  

"הכיסוי יהיה ככול שגופים אלה אינם מבוטחים 

 באופן עצמאי 

במידה והם מבוטחים באופן עצמאי, אזי הכיסוי 

יהיה רק מעבר לכיסוי הקיים  בפוליסות שלהם". 

  מאושר

האם כל הגופים הנכללים בשם המבוטח היו  .6

מבוטחים בפוליסות השנים אליהן מתייחס ניסיון 

 כןהתביעות?  

 1.1 ביטוח רכוש 4 8
השתתפו
 ת עצמית

. נבקש לשנות את ההשתתפות העצמית למעט 1
הבקשה ₪.  50,000ברעידת אדמה ונזקי טבע לסך של 

  נדחית
. נבקש לשנות את ההשתתפות העצמית לנזקי טבע 2

ומקסימום ₪  100,000מהנזק, מינימום  10%כדלקמן: 
לאתר, אתר משמעו שטח מעגלי ברדיוס ₪  500,000

הבקשה .מטר ומרכזו יקבע ע"י המבוטח" 500של 
  נדחית

לאחר המילים "גינות, גנים" נבקש להוסיף : "בכפוף  תשתיות ביטוח רכוש 4 9
 מאושר    להלן 1.3.11לסעיף 

הבקשה נדחית נבקש להוסיף "כפוף לאישור שמאי".  1.3.8 ביטוח רכוש 5 10
 .כל נזק  מטופל ע"י שמאי.

₪"  200,000לרשום : "₪"  500,000נבקש  במקום : "  1.3.11 ביטוח רכוש 5 11
הבקשה כמו כן נבקש למחוק את הכיסוי בגין נזקי טבע.

  נדחית

נבקש  ביטוח רכוש 5 12
להוסיף 

סעיף 
נוסף 

1.3.16 

נבקש אישורכם להוסיף סעיף כדלהלן: לעניין נזקי 
בסיכונים המבוטחים, הפוליסה אינה  2.6נוזלים סעיף 

מכסה נזקים לצנרת עצמה )צנרת מכל סוג ותאור 
לרבות צנרת ניקוז ו/או ביוב ו/או מים מוניציפאלית ו/או 

עירונית ו/או רגילה וסטנדרטית במבנה מכל סוג שהוא ( 
קי צנרת ו/או נזקי כל רכוש חל  והוצאות להחלפת

שאינו רכוש צד ג', שנפגע   מבוטח מכל סוג ותאור,
מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת לרבות הנוזלים 

ו/או עצמם, כאשר גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית 
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למען הסר ספק . התפוצצות פתאומית ובלתי צפויה
התבלות וחלודה ו/או נזקי  יובהר כי נזקים לצנרת עקב

ופגם טבעי אינם בבחינת פגיעה חיצונית ובלתי  בלאי
צפויה ועל כן אינם מכוסים, וכי הרחבת כל הסיכונים על 

מפרק הסיכונים המכוסים בתנאי  3.20פי סעיף 
 הפוליסה לא יחול על כיסוי זה. 

מובהר בזאת כי אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה 
ו/או אש בקשר לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית 

 ת ובלתי צפויה.פתאומי
 מאושר בכפוף לתיקון לעיל.

נבקש לציין כי הפוליסה הינה שיורית לפוליסת אש  3 ציוד אלקטרוני 7 13
  מאושר מורחב 

  הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 5.1 ביטוח צד שלישי 9 14

ביחס למפעילי/מדריכי חוגים, נבקש להוסיף "אשר אינם  5.2 ביטוח צד שלישי 9 15
  הבקשה נדחיתגובים דמי השתתפות בחוגים בעצמם". 

. לאחר המילה "פיקוח" נבקש להוסיף: "לבגין נזקי גוף 1 5.9 ביטוח צד שלישי 18 16
  הבקשה נדחיתבלבד ולמעט בגין פיקוח הנדסי" 

. נבקש לציין כי ביטוח החריג לא יחול בקשר עם 2
למעט בגין אחריותו של המבוטח  שירותים רפואיים . 

 בקשר עם הזמנת שירות רפואי.

ביחס להטרדה מינית נבקש להוסיף "הכיסוי כפוף  5.10 ביטוח צד שלישי 9 17
". 2015-1-16להנחיות חוזר הפיקוח על הביטוח מס' 

  מאושר

האם לרשות יש מטווח? במידה וכן האם הרשות  5.16 שלישי ביטוח צד 10 18
קיים מטווח  מפעילה את המטווח או קבלן משנה?

 שהרשות מפעילה.

19 10 
 

 נבקש מחוק את בסעיף. 5.20 ביטוח צד שלישי
מדוע נדרש לכסות את אחריותם של גופים שאינם 

 המבוטחים?
אנו מציעים לכסות את אחריותם של גופים אלה בגין 

  הבקשות נדחותעשי ומחדלי המבוטח. מ

השתתפו ביטוח צד שלישי 10 20
ת עצמית 

5.23 

 נבקש למחוק את ההשתתפות העצמית ולציין במקום:
₪    200,000נזק כתוצאה מנזקי טבע לסך  .1

 הבקשה נדחית .

הבקשה לאירוע. ₪  50,000 –כל נזק אחר  .2

  נדחית

ביטוח חבות  11 21
 מעבידים

נבקש להוסיף "בתנאי ששכרם כלול בשכ"ע השנתי  6.3, 6.2
 מאושר  6.2 המשוער בפוליסה".

 שומת ליבכם לנוסח הסעיף ת –נדחה  6.3

ביטוח חבות  11 22
 מעבידים

ביחס להטרדה מינית נבקש להוסיף "הכיסוי כפוף  6.5
 ".2015-1-16להנחיות חוזר הפיקוח על הביטוח מס' 

 מאושר 

ביטוח חבות  11 23
 מעבידים

הבקשה  ".20,000" נבקש לרשום 15,000במקום : " 6.8.1

 נדחית
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אחריות  13 24
 מקצועית

האם התעורר מקרה כלשהוא אשר עשוי לשמש  .1 

 עילה לתביעה לפי פוליסת אחריות מקצועית?

האם ידוע לרשות או למי מעובדיה הבכירים על  .2

עובדות כלשהן העלולות לגרום להתעוררות 

המבוטחים בפוליסה הקשורות תביעה נגד 

 לאחריותו המקצועית?

 למכרז צורף דו"ח ניסיון תביעות.

 

אחריות  13 25
 מקצועית

במקום המילים "כל עיסוקיו ופעולותיו" נבקש לרשום:  8.1
"בגין בעלי המקצוע המועסקים על ידו המפורטים להלן 

וכן בעלי מקצוע שעיסוקם דורש הסמכה ורישוי עפ"י 
 נדחית  הבקשהדין".

אחריות  13 23
 מקצועית

  כןהאם הרשות מספקת מים?    8.7

אחריות  13 24
 מקצועית

 4, 2, 5, 3נבקש לציין כי הכיסוי כפוף לנוסחי הרחבות  8.5
 הבקשה נדחית בפוליסה.  

אחריות  13 25
 מקצועית

נבקש להוסיף : "הכיסוי בהתאם לתנאי ההרחבה  8.8
הכיסוי יהא בהתאם לנוסח הרחבה זו בפוליסה". 

בפוליסה צד שלישי בנוסח ביט  ובהתאם  לסכומים 
  8.8הרשומים בסעיף 

אחריות  14 26
 מקצועית

 נבקש אישורכם לשינויים כדלהלן: 8.10
ת המילים: "בכוונה" בקש למחוק א -סעיף א  .1

 וכן: "מכוונת".

ת המילים  "שנעשו אנבקש למחוק  -סעיף ב   .2

בכוונה"  ולהוסיף במקומן : "הנובע מאי עשייה". 

 וכן למחוק את המילה "מכוונת" בסוף הסעיף.

 כל הבקשות נדחות  .3

אחריות  14 27
 מקצועית

נבקש אישורכם כי לעניין בזכייה במכרז תילקח בחשבון  8.11
 מאושר  אופציה א'.

אחריות  14 28
 מקצועית

8.11 – 
השתתפו
 ת עצמית

נבקש להגדיל את ההשתתפות העצמית בגין העיסוקים 
הבקשה ₪.  50,000לסך  8.2המפורטים בסעיף 

 נדחית 
 200,000 –כמו כן נבקש להוסיף: "בגין נזקי טבע 

 הבקשה נדחית ₪".
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נבקש לציין כי כיסוי לפיצוי שבועי יחול רק על מבוטחים  9.1 תאונות אישיות 15
 הבקשה נדחית .70שגילם עד 

נבקש לציין כי הכיסוי יהיה כפוף לרשימת מבוטחים   תאונות אישיות 15 30
הרשימות קיימות אצל המבוטח   שתימסר למבטח.

 ולא תמסרנה למבטח.

נבקש לקבל את התפלגות הספורטאים בענפי הספורט   תאונות אישיות 15 31

 במכרז.יסופק  לזוכה השונים )כמה יש בכל ענף(.

                     
 לא היו תביעות ו/או הודעות ממועד הדוח ועד ליום המענה.ככל הידוע לנו  –הבהרה לענין נסיון תביעות 


