
 

 שאלות הבהרה
 

  
  23/08/2020תאריך: 

  
  לכבוד: 

  
  סוכני הביטוח וחברות הביטוח המשתתפים במכרז

  ביטוחי המועצב  10/2020
  

  תשובות המועצה לשאלות הבהרה שנשלחו לה.:  הנדון
  

 מאיילון חברה לביטוח בע"מתשובת המועצה לשאלות ההבהרה שנשלחו לה   .א
  

פרק וסעיף   מס"ד 
  רלוונטיים

  תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

האם ברשות המועצה  קיימת חברה כלכלית   כללי   1
  או חברה לפיתוח ?

  במידה וכן
 מה תיאור הפעילות המדויקת שלה? .1
 מה מחזורי הפעילות שלה? .2
  האם מקימת ביטוח עצמאי? .3

  לא

  לכל הפוליסה יתווסף:  כללי   2
הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות 
השייכים לתאגיד המים ו/או למכון לטיהור 

  שפכים. 

  מאושר

בביטוחי המועצה שהיו בחברתנו לא היה   כללי   3
  ביטוח אחריות מקצועית. לכן אנו מבקשים

לקבל פירוט נסיון תביעות ועבר ביטוחי 
  עדכני עבור ביטוח אחריות מקצועית 

  ממצורף–מאושר  

יתווסף סייג  –לפוליסות רכוש וצד שלישי   כללי   4
  בניה הידועה בשם פל קל לפי נוסח חברתנו. 

  מאושר

 מבוטלת –המילה "אופציה"  2שורה    2סעיף  3עמ'   5
ומוחלפת במילה "אפשרות"  , ובסוף השורה 

אחרי המילים "של המועצה המקומית" 
תתווספנה המילים "כפוף להסכמת 

  המבטח" 

  מאשר

, המילים "...ותתעדכן אחת לשנה  7שורה    4סעיף  3עמ'   6
  . מבוטלות –בלבד" 

זה נוגד את חוק חוזה הביטוח שעל פיו כל 
  הפוליסות צמודות מדד. 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים " התמורה 
  תהא כפי שתסוכם בין המבוטח למבטח" 

  מאושר חלקי.
  הפוליסות צמודות מדד.

  לשנה......)נמחקה (תעודכן אחת 

 – 1סעיף  12עמ'   7
ביטוח אש 

  מורחב 

 מבוטל –סעיף "כספים בכספת והעברה" 
  ) 13עמ'  8,(קיים פרק כספים נפרד סעי 

ומוחלף בסעיף "תשתיות מוניציפליות 
(כפי שרשום בסעיף "סכום   ₪ 1,000,000

  )18ביטוח" בעמ' 

  מאושר

 3, סעיף  12עמ'   8
ביטוח אחריות  –

  מעבידים 

רה "סה"כ משכורת שנתית"  אינה ההגד
ברורה, כי יש מרכיבים של עלויות המעביד 

שגם צריכים להיכלל בביטוח, ולכן יש לציין 
   126את הסכום הכולל מטופס 

  מאושר/תוקן

 5, סעיף  13עמ'   9
ביטוח אחריות –

מקצועית 
  לנושאי משרה" 

 מבוטלות –המילים "לנושאי משרה" 
ועות "לבעלי מקצומוחלפות במילים 

(יש לפרט את בעלי המקצוע  המפורטים"

  מאושר



 

 שאלות הבהרה
 

כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, גזבר 
  המועצה, מטפלים פרה רפואיים, חשמלאי

 – 6סעיף  13עמ'   10
  תאונות אישיות 

  מתנדבים, 10ביטוח עבור 
אנו מבקשים לקבל פירוט נסיון    .א

 תביעות ועבר ביטוחי
אנו מבקשים לקבל פירוט גילאים   .ב

  ועיסוק של המתנדבים.

  זהו ביטוח ראשוני.
  מתנדבים 10רשימה של גילאי  

" מוחלפת בספרה  $ 100,000הספרה "   8,  סעיף 14עמ'   11
" $ 200,000"  והספרה " ₪ 400,000"

  "  ₪ 800,000מוחלפת בספרה "

  מאושר הוחלף

ימים מיום קבלת  21המילים "בתוך  2שורה    10סעיף  15עמ' ,  12
סופי" מוחלפות במילים "בדחיפות הדו"ח ה

הראויה וכפוף לדרישות החוק ונוהלי 
  המבטח" 

  לא מאושר

, בתחילת השורה תתוספנה המילים 1שורה   12סעיף  15עמ' ,  5
  "כפוף להסכמת המבטח" 

  מאושר

, לא ניתן לתובע סכום כל מבוטל  –הסעיף    20, סעיף 16עמ'   13
  שהו שהמבטח לא נשא בו. 

על כנו וינוהל לגביו  סעיף זה ישאר
משא ומתן בזמידה והמבטח יזכה 

  במכרז.
, מפרט  18עמ'   14

לביטוח אש 
  מורחב 

ראה מבוטלות   –"לרבות תשתיות"  1שורה 
  ? 10המילים "תשתיות מוניציפליות"בשורה 

 –המילים "מבנים לשימור"  – 2שורה 
, אנו מבקשים מידע על מבנים מבוטלות 

  המועצה.לשימור בבעלות/אחריות  
 –המילים "עצים וצמחי נוי"  2שורה 

  מבוטלות
אנו  –המילים "יצירות אומנות"  4שורה 

מבקשים מידע על יצירות אומנות 
  בבעלות/אחריות המועצה

המילים "מזרקות לרבות כאלה  4שורה 
אנו  –המוצבים תחת כיפת השמיים" 

מבקשים מידע על המזרקות 
  בבעלות/אחריות המועצה

אחרי המילים " ...בהמצאו בכל  7שורה 
מקום " תתוספנה המילים "במבנים 

  מסיביים , סגורים ונעולים" 
אחרי המילים "...כולל כל רכוש"  9שורה 

תתוספנה המילים "למעט ציוד רפואי וציוד 
  עזר רפואי" 

   מבוטלות –המילים "וכד'"  10שורה 
 מבוטלותהמילים "מדינת ישראל"  12שורה 

ת במילים "המוניציפלי של ומוחלפו
  המועצה" 

"מבנים לשימור" , "עצים וצמחי 
נוי" , "יצירות אומנות", מזרקות 

לרבות כאלה המוצבים תחת כיפת 
  .השמיים מבוטלות

תוקן הוספנו "במבנים   7שורה 
  סגורים"

  מאושר – 9שורה 
  בוטל. –מאושר  10שורה 
  מאושר 12שורה 

, מפרט  18עמ'   15
לביטוח אש 

ב, סעיף מורח
השתתפויות 

  עצמיות 

  הסעיף ייקרא:
מסכום הביטוח לאתר  10% –רעידת אדמה 

   ₪ 5,000,000מקס'  ₪ 40,000מינ' 
 ₪ 100,000מהנזק מינ'  10% –נזקי טבע 

לאתר (אתר פירושו שטח מעגלי רציף 
  מטר) 500ברדיוס 

   -נזקי זדון, הצתה, פרעות ומהומות
400,000 ₪   

   ₪ 30,000 –כל נזק אחר 

  
 לא מאושר.

החברה תוכל לציין בהצעתה את 
גובהה ההשתתפות העצמית 
שיתאים לה במידה והקבוע במסמכי 
המכרז לא עומד בתנאי ההצעה שלה 
. וועדת המכרזים תשקול את 

  הצעתה המתוקנת בהתאם.



 

 שאלות הבהרה
 

, מפרט  19עמ'   16
לביטוח אש 

מורחב, טבלת 
הרחבות על 

  בסיס נזק ראשון 

, פריצה , המילים "מו"מ כי סעיף זה  1סעיף 
  מבוטלות  –כפוף לקימום אוטומטי" 

 –המילה "הגבוה"  -, פינוי הריסות 4סעיף 
  ומוחלפת במילה "הנמוך"  מבוטלת

המילים "השתתפות  –, גז קירור  5סעיף 
  מבוטלות  –"  ₪ 1,500-עצמית 

מבוטל. פוליסת ביט  –, שבר שמשות 6סעיף 
   ₪ 200,000שמשות עד לסך  נותנת הרחבת 

, ניתן להרחיב מבוטל  –, גניבה  7סעיף 
כיסוי לגניבה עבור ציוד משרדי ממשרדי 

   ₪ 100,000המבוטח בלבד עד לסך 
  מבוטל, –, שקיעה והתמוטטות  9סעיף 

 3.19קיימת הרחבה להתמוטטות מבנים  
   2016בביט 
, בסוף הסעיף תתוספנה המילים  10סעיף 

  " 2016מנוסח ביט  3.12"כפוף להרחבה 
 –, רכוש תחת כיפת השמיים  11סעיף 

, לא ניתן להרחיב הפוליסה לכלול מבוטל
רכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת 

  השמים. 
 –, המילים "ספרי תורה"  18סעיף 

מבוטלת "  ₪ 800,000, והספרה "מבוטלות
לפריט  ₪ 50,000ומוחלפת במילים "עד לסך 

  "  ₪ 400,000ולא יותר מסך 
  מבוטל  –אובדן תכולת מכלים  19סעיף 

  

  מאושר 1סעיף 
  מאושר (הנמוך מביניהם) 4סעיף 
  בוטל 5סעיף 
  בוטל 6סעיף 
  בוטל 7סעיף 
  בוטל 9סעיף 
  מאושר תוקן 10סעיף 
  בוטל 11סעיף 
  בוטל 18סעיף 
  בוטל 19סעיף 

  

, מפרט 19עמ'   17
לביטוח אש 

מורחב, סעיף 
  נכסים בשכירות 

המילים  2ושורה  1שורה  –סעיף א' 
"מוסכם כי שם המבוטח יורחב לכלול את 

המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח התחייב 
להכלילו בשם המבוטח לענין הנכס השכור" 

  מבוטלות  –
  סעיף ב' :

, אחרי המילים "...בגין נכסים  1שורה 
מושכרים" תתוספנה המילים "הכלולים 

  בסכום הביטוח לעיל" 
, אחרי המילים "...הנערך על ידי   3שורה 

השוכר" תתוספנה המילים "ובתנאי כי 
בפוליסות של השוכר נרשם מפורשות כי 

  הינן ראשוניות" 
, הכיסוי הביטוחי  מבוטלות – 4,5,6שורות 

  יחול על פי  תנאי הפוליסה. 
  

  סעיף א' מאושר נמחק
  מאושר, –סעיף ב' 

  
  תוקן בהתאם

,  20ועמ'  19עמ'    18
מפרט לביטוח 

אש מורחב, 
סעיף נכסים 

  בשכירות

אחרי המילים "...תנאי מוקדם  5שורה 
לאחריות המבטח על פי פוליסה זו " 

תתוספנה המילים "אלא אם הוסכם אחרת 
  בכתב בין המבוטח למבטח" 

  מאושר , תוקן

, מפרט  20ועמ'   19
לביטוח אש 

מורחב, סעיף 
  תחולת החוק 

ש לטובת המילים "...תפור 2שורה 
ומחלפות במילים  מבוטלות –המבוטח" 

  "  10/2020"יחולו תנאי הצעתנו למכרז 

  מאושר , תוקן

, מפרט  20ועמ'   20
לביטוח אש 

,  21מורח עמ' 

 7לפוליסה לביטוח אש מורחב, יתווסף סעיף 
  כדלקמן: 

  מאושר



 

 שאלות הבהרה
 

מפרט לביטוח 
  מעבידים ב

  2.6למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף 
לפוליסה(הסיכונים המבוטחים) נזקי   

נוזלים והתבקעות, הפוליסה אינה מכסה 
נזקים לצנרת עצמה ו/או הוצאות להחלפת  

  חלקי  
צנרת  או עלות רכוש, שאינו רכוש צד ג', 

שנפגע מהנוזלים/התבקעות הצנרת כאשר 
ת גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומי

  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 

מפרק הסיכונים    3.20הסיכונים הרחבה 
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 ו/או קרוונים )שאינה נובעת 

ם מאירוע חיצוני, תאונתי  ובלתי צפוי שגר
לקריסתם ו/או קריסת  מערכות (חשמל, 

מים, ביוב וכו')   ו/או קריסת קירות 
 תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות. 

למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוי לפי  
השלמה לכל הסיכונים לא    3.20הרחבה 

שנה למעט עם  25יחול על רכוש שגילו מעל 
האירוע נגרם ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית 

  ויה.ובלתי צפ
, מפרט  21עמ'   21

לביטוח 
  מעבידים

  מאושר   2016נוסח ביט נוסח הפוליסה יהא 

, מפרט  21עמ'   22
לביטוח 

  מעבידים

  ייקרא  –סעיף השתתפות עצמית 
  לאירוע, ₪ 20,000 –בגין תאונות עבודה 
  לכל נפגע  ₪ 20,000 –בגין מחלות מקצוע 

 לא מאושר.
החברה תוכל לציין בהצעתה את 
גובהה ההשתתפות העצמית 
שיתאים לה במידה והקבוע במסמכי 
המכרז לא עומד בתנאי ההצעה שלה 
. וועדת המכרזים תשקול את 

  הצעתה המתוקנת בהתאם.
, מפרט  21עמ'   23

לביטוח 
  מעבידים

"  ₪ 800,000סעיף "הרחבה" , הספרה "
 ₪ 400,000מוחלפת במילים "עד לסך 

  ביטוח" לכל תקופת ה ₪ 800,000-למקרה ו
  

  תוקן,  מאושר

, מפרט  21עמ'   24
לביטוח 

  מעבידים

  מבוטל  – 1סעיף 
  

  מאושר, בוטל

, מפרט  21עמ'   25
לביטוח 

  מעבידים

זו מגבלה חוזית, לא ניתן , מבוטל  – 4סעיף 
   לכונן גבולות אחריות בביטוחי חבויות

  מאושר בוטל

,  22ועמ'   21עמ'   26
מפרט לביטוח 

אחרי המילים "...הקמה ופירוק"  3שורה 
תתוספנה המילים "ובתנאי כי עבודות אלה 
  חלק מפעילות היומיומית של עובדים אלה" 

  לא מאושר.



 

 שאלות הבהרה
 

מעבידים,    
   5סעיף 

, מפרט  22עמ'   27
לביטוח 

מעבידים,    
   6סעיף 

  מבוטל. –הסעיף 
דרישת קיום ממונה בטיחות הינה דרישה 

בסיסית של תקנות בטיחות וגהות בעבודה 
  ולא ניתן לבטח עבירות על החוק.

  
  נמחק 6סעיף 

, מפרט  22עמ'   28
לביטוח 

מעבידים,            
   7סעיף 

  מבוטל –הסעיף 
התנאת רשויות בדרך כלל מתיחסת לביטוח 

רכוש. וגם בביטוחי רכוש לא ניתן לבטלה, 
י זו דרישה על פי דרישות החוק, וכאמור כ

  לא ניתן לבטח עבירות על החוק. 

  
  נמחק 7סעיף 

, מפרט  23עמ'   29
לביטוח צד 

  שלישי 

  סעיף השתתפות עצמית ייקרא:
 ₪ 100,000המבטח לא יהיה אחראי עבור 

ראשונים בגין כל אובדן ו/או נזק הקשור 
ו/או הנובע מתשתיות ו/או מנזקי טבע וכן 

ראשונים בין כל אובדן ו/או  ₪ 40,000עבור 
  נזק אחר. 

  לא מאושר.
החברה תוכל לציין בהצעתה את 
גובהה ההשתתפות העצמית 
שיתאים לה במידה והקבוע במסמכי 
המכרז לא עומד בתנאי ההצעה שלה 
. וועדת המכרזים תשקול את 

  הצעתה המתוקנת בהתאם.
, מפרט  23עמ'   30

לביטוח צד 
שלישי, סעיף 

  הרחבות 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים  – סעיף א
  "בגין מעשי ומחדלי המבוטח" 

, אחרי המילים  3שורה  – סעיף ב
"...מורחבת לכסות אחריות" תתוספנה 

  המילים "המבוטח בגין" 
, איילון לא תטפל בתביעות  מבוטל – סעיף ג

והמוערכות  צד ג', המוגשות נגד המבוטח
ע"י חברתנו בסכום הנמוך מהשתתפות 

  עצמית הנקובה בפוליסה. 
בסוף הסעיף תתוספנה המילים  – סעיף ד

"למעט ספורט אתגרי, כגון אומגה, קיר 
  טיפוס, בנג'י וכו" 

 –המילים "...מכל סוג ותיאור"  -סעיף ה
  מבוטלות 

האם המבוטח מעונין   מבוטל -סעיף ו
י גורמי חוץ וגם לשאת בנזקים הנגרמים ע"

לשאת בתוצאות הכספיות של פרמיות 
   הביטוח ?

  מבוטל  –סעיף ח 
  מבוטל  –סעיף ט 
בסוף הסעיף תתוספנה המילים  –סעיף י 

  "ובתנאי כי לא יצאו מחזקת המבוטח" 
" מוחלפת  ₪ 1,000,000הספרה " –סעיף יא 
" ובסוף הסעיף  ₪ 400,000בספרה "

  ח" תתוספנה המילים "ולתקופת הביטו

  תוקן –סעיף א מאושר 
  סעיף ב , מאושר תוקן

  סעיף ג' מאושר, המחק
  סעיף ד' מאושר, תוקן
  סעיף ה' מאושר, תוקן
  סעיף ו מאושר, נמחק

  מבוטל לא מאושר –סעיף ח 
  מבוטל לא מאושר –סעיף ט 

  לא מאושר–סעיף י
  לא מאושר–סעיף י"א 

, מפרט  24עמ'   31
לביטוח צד 

שלישי, סעיף 
  "הגדרות" 

  מבוטל  –סייגים לחבות המבטח  – 1סעיף 
המילה "רכבים" מוחלפת  1, שורה  2סעיף 

המילים  2במילה "רכבת" ושורה 
""...ובתנאי שהרכבים אינם בהפעלתו של 

  מבוטלות  –המבוטח" 

  לא מאושר – 1סעיף 
  מאושר - 2סעיף 

, מפרט  24עמ'   32
לביטוח צד 

שלישי, סעיף 
  "הגדרות" 

  לא מאושר   מבוטל – 3סעיף 



 

 שאלות הבהרה
 

, מפרט  25עמ'   33
לביטוח א. 
  מקצועית 

  אחרי המילים "חריגה מסמכות בתום לב " 
מבוטלות בשני  –המילים "הגנה משפטית " 

  המקומות בעמוד זה. 

  מאושר

, מפרט  25עמ'   34
לביטוח א. 

  מקצועית

בכותרת "ביטוח אחריות מקצועית " 
מבוטלות  –המילים "לנושאי משרה 

ומוחלפות במילים "לחבותו של המבוטח 
בגין בעלי מקצוע מפורטים בלבד " ויש 

להעביר רשימה של בעלי מקצוע עובדים 
  השכירים של המבוטח.

אנו מציעים : עורכי דין, פסיכולוגים, 
עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, 

ים פרה רפואיים, ממונה בטיחות, מטפל
חשמלאים, מדבירים (למעט ריסוס אווירי 

  וחקלאי) , וטרינארים. 
   

לא מאושר , לא יחול שינוי  .4
 בכותרת.

מצ"ב רשימה בנושאי המשרה  .5
 ותיאור תפקידם

 ראש המועצה .6
 גזבר המועצה .7
 מהנדס המועצה .8
 מנל מחלקת הגביה והרכש. .9

 מנהל מחלקת אחזקה  .10
מנהל מחלקת הנהנלת  .11

 חשבונות
 מנהל מחלקת חינוך .12
  חשב מלווה .13
14.   

, מפרט  25עמ'   35
לביטוח א. 

  מקצועית

לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 
יתווספו הסייגים   2016של איילון מהדורה 

  הנוספים:
שימוש, עיכוב ואי עמידה בלוח  אובדן

 הזמנים הנובעים מהליכם פרוצדוראליים.  
הנובע ממתן/אי ו/או נזק הקשור ו/או אובדן 

  מתן רישוי עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.

  מאושר

, מפרט  26עמ'   36
לפוליסת תאונות 

  אישיות 

, לא  מבוטלות –המילים "נוסח ביט" 
קיימת בשוק הביטוח פוליסת ביט כלשהי 

  לביטוח תאונות אישיות 

  מאושר

, מפרט  27עמ'   37
לפוליסה 

  אלקטרונית 

 לא מאושר.   ₪ 5,000השתתפות עצמית תהא:  
החברה תוכל לציין בהצעתה את 
גובהה ההשתתפות העצמית 
שיתאים לה במידה והקבוע במסמכי 
המכרז לא עומד בתנאי ההצעה שלה 
. וועדת המכרזים תשקול את 

  הצעתה המתוקנת בהתאם.
, מפרט 28עמ'   38

  לפוליסת כספים
 לא מאושר.   ₪ 5,000השתתפות עצמית תהא : 

בהצעתה את  החברה תוכל לציין
גובהה ההשתתפות העצמית 
שיתאים לה במידה והקבוע במסמכי 
המכרז לא עומד בתנאי ההצעה שלה 
. וועדת המכרזים תשקול את 

  הצעתה המתוקנת בהתאם.
        

  
  
  
  

  בהצלחה.
  בכבוד רב        

  
  מונדר ראפת, עו"ד    
  

  יועץ משפטי         
  

  מועצה מקומית עין קנייא


