לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל/אתר המועצה
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי  1/2021לעריכת ביטוחי המועצה
מענה על שאלות הבהרה
א .תשובות לשאלות הבהרה ועדכון מסמכי המכרז:
להלן ריכוז שאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון ,ותשובות המועצה ,בטבלאות המצורפות.
בנוסף ,ערכה המועצה חוברת מכרז מעודכנת לאחר שאלות ההבהרה.
יש לצרף להצעה המוגשת למועצה הודעה זו ,חתומה ע"י המציע בכל עמודיה.

מודגש בזאת כי את ההצעה למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז המתוקנת
לאחר שאלות ההבהרה ,ולא ע"ג הנוסח המקורי של חוברת המכרז.

ב .פתיחת תיבת המכרזים
פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שנתקבלו תיערך מיד לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
בים א'  21/2/2021בשעה .12:00
לאור מגבלות הקורונה ,יוכלו המציעים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים באמצעות פגישה מקוונת
ב ,ZOOM -בקישור הבא:
https://zoom.us/j/92354821897?pwd=dDFXV2g1NTdkZ090eDNIaWlsTU1jdz09

בברכה,

נעה גולדשמידט-ניר
מנהלת מכרזים
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חתימה וחותמת המציע_____________:

קובץ שאלות מס' :1
נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

תשובה

סעיף

עמוד
.1

אישור נסיון
תביעות

אנו מבקשים פירוט /מידע ביחס לתביעות צד ג' לשנת חיתום 3 – 2017
תביעות מוערכות בסך  600אלף ₪

אין למועצה מידע ביחס לתביעות מעבר לזה שמוצג בדוח.

.2

כללי

לכל אחת מהפוליסות יתווסף סייג מגפות (קורונה) וכן סייג סייבר לפי
נוסח חברתנו בהתאמה לפוליסת רכוש או חבויות

הבקשה מתקבלת .נוסח החריג יהיה כפי שאושר ע"י
המפקח על הביטוח.

.3

כללי

בכל הפוליסות ירשם כי הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות
כלשהם השייכים לתאגיד המים ו/או למכון לטיהור שפכים

המים למועצה מסופקים על ידי אגודת מים שיתופית כפר
שמריהו בע"מ שהינה יישות עצמאית ולא נכללת במכרז.

.4

כללי

האם ברשות המועצה קיימת חברה לפיתוח כלכלי?
אנו מבקשים לקבל תיאור מדויק של הפעילויות והמחזורים שלה.
וכן מה הסיבה שהחברה הכלכלית אינה מקיימת ביטוחים עצמאיים?

לא קיימת חברה כאמור.

.5

כללי

האם בשטח העירייה אתרים לפינוי פסולת?
במידה וכן ,מי הגוף שמפעיל אותם?

אין בשטח המועצה אתרים לפינוי פסולת.

.6

כללי

האם ברשות העירייה חברת שמירה?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה

המועצה מעסיקה חברת שמירה כקבלן חיצוני.

.7

כללי

האם ברשות העירייה חברת הסעות?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס לפעילותה.

המועצה מעסיקה חברת הסעות כקבלן חיצוני.

.8

כללי

האם ברשות עירייה קיימים אצטדיונים ,מגרשי ספורט (שלא במסגרת
מוסדות חינוך) ?
במידה וכן ,אנו מבקשים מידע ביחס לגורם המבצע עבודות תחזוקה?

ברשות המועצה מגרשי ספורט.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

.9

כללי

האם באחריות עירייה קיימים נחלים ,אגמים ,מקווה מים ,מאגרי מים
עיליים ו/או תת קרקעיים שהמועצה אחראית בגינם?
במידה וכן ,אנו זקוקים למידע ביחס לגורם האחראי על בטיחות ושלום
הציבור במקומות האלה?

לא קיימים ,למעט שלולית שמתמלאת בעונת החורף במי
גשמים .השלולית מגודרת.

.10

כללי

האם אישור נסיון תביעות שצורף למכרז משקף את השתתפויות עצמיות
הקיימות בפוליסות הפוקעות?

משקף.

 .11עמ' 6

סעיף  1.10סיפא 2

שורה  1המילים "ללא הודעה מראש " מוחלפות במילים "בהודעה
מראש"

הבקשה מתקבלת.

 .12עמ' 6

סעיף 1.13

שורה  2בסוף המילים "...או  30יום מהיום בו התקבלו הפוליסות
בגזברות הרשות על פי המאוחר מבינהם"  -מבוטלות

הבקשה נדחית.

 .13עמ' 7

סעיף 1.14.2
שתחילתו בעמ' 6

שורה  3המילים "...ו/או להתעלם מן ההסתייגויות" – מבוטלות

הבקשה נדחית.

 .14עמ' 8

סעיף 2.6

שורה  2המילים "ללא שינוי בתנאי הביטוח" – מבוטלות ומוחלפות
במילים "בתנאים כפי שיסוכמו בין המבוטח למבטח ותנאי שוק
ביטוח משנה העולמי"

הבקשה נדחית.

 .15עמ' 9

סעיף 2.17

שורה  3המילים "בסוגי כיסוי שונים" – מבוטלות ומוחלפות במילים
"באותו סוג כיסוי/סיכון"

הבקשה נדחית.

 .16עמ' 9

סעיף 2.18

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "טיפול בתביעות אשר נצפות חוצות את
רף  75%מגובה ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,תועברנה
לטיפולו של המבטח כפוף לתנאי הפוליסה וכפוף לנוהלי המבטח "

ההבהרה מתקבלת.

 .17עמ' 10

סעיף 2.21

כל תשלומי ביטוח יבוצעו על פי הוראות החוק/תקנות  ,תנאי הפוליסות
ונוהלי המבטח

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .18עמ' 11

סעיף  3שם
המבוטח

אנו מבקשים להבהיר כי הביטוח לא יחול על רכוש וחבויות כלשהם
השייכים לתאגיד המים ו/או מכון טיהור שפכים (מט"ש)

המים למועצה מסופקים על ידי אגודת מים שיתופית כפר
שמריהו בע"מ שהינה ישות עצמאית ולא נכללת במכרז.

 .19עמ' 12

סעיף 6

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "בגין אירוע המכוסה על פי תנאי
הפוליסה וכפוף לאישור המבטח "

הבקשה נדחית

 .20עמ' 12

סעיף  7א

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "בין באישור במפורש בכתב ובין באישור
בסכמה שבשתיקה"

הבקשה נדחית

 .21עמ' 13
וכן עמ'
 18סעיף
 5וכן עמ'
 23סעיף
5
וכן עמ'
 28סעיף
5

סעי ף1.7
השתתפות עצמית
(לאירוע)
(ביטוח רכוש) וכן
סעיף ( 2.2אחריות
חוקית כלפי
הציבור) וכן סעיף
( 3.2אחריות
מקצועית ומוצר)

סעיף 1.7
א .רעידת אדמה – המילה "לאירוע" – מבוטלת (השתתפות עצמית
לסיכון רעידת אדמה לא תחול לאירוע"
ב .נזקי טבע לתשתיות מוניציפליות  ,הספרה "" ₪ 200,000
מוחלפת בספרה "" ₪ 400,000
ג .שבר שמשות – הספרה " " ₪ 1,000מוחלפת בספרה "" ₪ 10,000
ד .קלקול סחורה משבר מכני – מבוטלת
ה .כל נזק אחר – ₪ 50,000
סעיף 2.2
ו– .נזק רכוש הנובע /קשור לשטפון והצפה – המילים "מקרה
ראשון " – מבוטלות.
ז .והמילים "נזק רכוש הנובע/קשור לשטפון והצפה כל מקרה נוסף
"– מבוטלות.
סעיף 3.2
ח .כל נזק – אחריות מקצועית ₪ 50,000-
הרחבה לחבות מוצר – ₪ 50,000

סע' :1.7
א .ההבהרה מתקבלת.
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ב.

נזקי טבע לתשתיות מוניציפליות  ,הספרה
" " ₪ 200,000מוחלפת בספרה "" ₪ 300,000
הבקשה מתקבלת.
הבקשה מתקבלת.
הבקשה נדחית.

ג.
ד.
ה.
סע' 2.2
ו .הבקשה מתקבלת.
ז .הבקשה מתקבלת.

סע' 3.2
ח .הבקשה מתקבלת.

חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי
סעיף  – 2.1באם ברשות המבוטח מתקנים פוטו וולטאיים? במידה וכן
מה סכום הביטוח והיכן מותקנים ?
סעיף  - 2.2שורה  3המילה "מחוץ" מבוטלת ומוחלפת במילה "בתוך"
סעיף  – 2.3שורה  7אחרי המילים "...ו/או קווי חשמל ,מים " תתוספנה
המילים "ולמעט מאגרי מים" וכן בסוף הסעיף תתווספנה המילים
"למקרה ולתקופת הביטוח"

 .22עמ' 18

סעיף 2

 .23עמ' 18
וכן עמ'
19

סעיף  5השתתפויות כל השינויים המבוקשים בסעיף ( 20סעיפים א-ה ) לעיל יחולו גם בסעיף
זה
עצמיות

תשובה
סע'  2.1אין ברשות המבוטח מתקנים פוטו וולטאים.
סע'  2.2הבקשה נדחית.
סע'  2.3נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

ראו התייחסותנו לשאלה .21

 .24עמ' 19

סעיף DIC – 7.6

לסעיף זה תתווספנה המילים "גבול אחריות המבטח בגין סעיפים 7.6
 8.6,וכן  8.7במצטבר מוגבל לסך " ₪ 1,000,000

הבקשה נדחית

 .25עמ' 21

סעיף 8.8

תתוספנה המילים "גבול אחריות במבטח על פי סעיף  7.14ועל פי סעיף
 8.8מוגבל עד לסך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופה"

הבקשה נדחית

 .26עמ' 21

סעיף 8.9

שורה  2המילים "מרבית הזמן" – מבוטלות
שורה  10המילים "נגררים שהינם כלי רכב" מבוטלות ומוחלפות במילים
"כלים המפורטים לעיל"
שורה  10ושורה  11המילים "תגמולי ביטוח לגבי יתר הציוד המבוטח
יהיה בערכי כינון" – מבוטלות.

שורה  – 2הבקשה מתקבלת.

 .27עמ'21

סעיף 8.10

בסוף השורה  1תתווספנה המילים "ולמעט עורכי דין ,שמאים ויועצי
ביטוח"
ובשורה  5המילים "הגבלת הסכום" מבוטלות
ובסוף הסעיף תתווספנה המילים "לפי הרחבה  3.12מנוסח ביט " 2016
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יתר הסעיף יהיה ללא שינוי.

הבקשה נדחית

חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .28עמ' 22

סעיף 8.19

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "ולמעט אובדן מים מכל סיבה שהיא"

הבקשה מתקבלת.

 .29עמ' 22

סעיף 8.20

שורה – 1בסוף השורה תתוספנה המילים "עד לסך  ₪ 50,000למקרה
ולתקופה"
או לחלופין
סעיף  – 8.20מבוטל.
אם תרצו ,במקום סעיף  8.20נוכל להרחיב את ביטוח רכוש להרחב
גניבה פשוטה ממשרדי המבוטח עד לסך  ₪ 100,000למקרה ולתקופה

שורה  – 1הבקשה מתקבלת.

 .30עמ' 23

סעיף 2

באם בתחום אחריות המוניציפלית של העירייה קיימים :
חופי ים ,
חופי רחצה מוכרזים ,
חופי רחצה לא מוכרזים ,
אגמים,
נהרות,
נחלים ?
שורה  8המילה "וכיו"ב" – מבוטלת.

לא קיימים ,למעט שלולית שמתמלאת בעונת החורף במי
גשמים .השלולית מגודרת..

 .31עמ' 23

סעיף 5

כל השינויים המבוקשים בסעיף ( 20סעיפים ו +ז) לעיל יחולו גם בסעיף
זה

ראו התייחסותנו לשאלה .21
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .32עמ' 24

סעיף 7.3

שורה  2החל ממילים "...וינוסח כדלקמן :על אף האמור בסעיף 2.7.1
"...ועד סוף הסעיף – מבולטות
הכיסוי להרחבה פגיעה אישית יהא לפי נוסח הרחבה  4.8מנוסח ביט
 2016עד לסך  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח
נוכל להרחיב את הכיסוי על פי הרחבה  4.8ולכלול פגיעה אישית עד לסך
 ₪ 200,000למקרה ולתקופה כתוצאה מהטרדה מינית לפי חוזר הפיקוח
 2015-1-16בלבד.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי

 .33עמ' 24

סעיף 7.6

שורה  3המילים "מכל סוג ותיאור" מבוטלות
ומוחלפות במילים " בבעלות ובהפעלת המועצה"

הבקשה מתקבלת.

 .34עמ' 25

סעיף 7.12

סיפא  ,2שורה  1אחרי המילים "...ותכלול הוצאות" תתווסף המילה
"סבירות"

הבקשה מתקבלת.

 .35עמ' 25

סעיף 7.13

שורה  1המילה "תוצאתיים" מבוטלת ומוחלפת במילה "גרר" ו בסוף
הסעיף תתוספנה המילים "כפוף להגדרה 2.7
מנוסח הפוליסה ביט " 2016

הבקשה נדחית.

 .36עמ' 25

סעיף 7.16

שורה  ,1אחרי המילים "סייג  3.2.4לא יחול"
תתוספנה המילים "על חבות המועצה"  ,וכן
המילה "בחוגים" – מבוטלת וכן המילה "הדרכות" מבוטלת

שורה  – 1הבקשה להוספת המילים "על חבות המועצה"
מתקבלת .יתר הסעיף ישאר ללא שינוי.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .37עמ' 27

סעיף 2.1

שורה  3המילים "...בין השאר" – מבוטלות
שורה  4אחרי המילים "...ו/או מחדלים של בעלי המקצוע " המילה
"...הנ"ל ו/או " מבוטלת ומוחלפת במילים "המפורטים מטה"
שורות  4וכן  5וכן  6המילים "...ו/או זיקה לנכסים ,למקרקעין ,לציוד
ולמתקנים
ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי
כל דין כרשות מקומית" – מבוטלות.
שורה  7המילים "...מכל סוג ותיאור ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל"
– מבוטלות.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .38עמ' 27

סעיף  2.1סעיף קטן
א'

שורה  5אחרי המילים " ארגון והפקת אירועים" – מבוטלות .משום זה
תפקיד ולא מקצוע

הבקשה נדחית.

 .39עמ' 28

סעיף  5השתתפות
עצמית

כל השינויים המבוקשים בסעיף ( 20סעיף ח ) לעיל יחולו גם בסעיף זה

ראו התייחסותנו לשאלה .21

 .40עמ' 28

סעיף 10.1

שורה  2אחרי המילים "נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע" תתווספנה
המילים "או היה עליו לדעת"

הבקשה נדחית.

 .41עמ' 19

סעיף 10.4

הסעיף מבוטל.

הבקשה נדחית.

 .42עמ' 29

סעיף 10.5

חשוב ביותר  -שורה  2וכן שורה  3וכן שורה  – 4מבוטלות  .דהיינו
תקופת הגילוי לא תהיה דו צדדית.
לא ייתכן כי המבוטח לא יקפיד על רצף ביטוחי ויקבל תקופת גילוי 12
חודשים ועוד בנוסף גם חינם.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .43עמ' 29

סעיף 10.8

הסעיף -מבוטל .

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .44עמ' 29

סעיף 10.9

שורה  1המילים "נזקים תוצאתיים" – מבוטלות
ואחרי המילה "גרר" תתוספנה המילים "שהינם תוצאה ישירה ש/להם"

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .45עמ' 29

סעיף 10.10

הסעיף  -מבוטל

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .46עמ' 29

סעיף 10.13

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד לסך  ₪ 2,000,000למקרה
ולתקופה"

הבקשה מתקבלת.

 .47עמ' 31

סעיף 9.1

סייפא  , 2אחרי המילים "...תורחב ותכלול הוצאות" תתווסף המילה
"סבירות"

הבקשה מתקבלת.

 .48עמ' 31

סעיף 9.4

שורה  6המילים "לשון הרע ,העלבת אדם ,התעמרות ,אפליה ,פינוי
מוטעה ,מעצר שווא ,הטרדה מינית " – מבוטלות
כן המשפט בסוגריים ביחס לשינויים בביט  – 2013מבוטלות
וכן כל הסייפא  – 2מבוטלת
או לחלופין
הסעיף – מבוטל
ניתן להעניק כיסוי פגיעה אישית לפי נוסח הרחבה  4.10מנוסח ביט 2016

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .49עמ' 32

סעיף 7.4

בתחילת הסעיף  ,תתוספנה המילים "כפוף להסכמת המבטח"

הבקשה נדחית.

 .50עמ' 33

סעיף 7.6

הסעיף – מבוטל

הבקשה נדחית.

 .51עמ' 33

סעיף 7.7

שורה  1אחרי המימים "...סגורים ונעולים" תתוסף המילה "בכספת"
ובסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד  10%מסכום הביטוח לעיל"

הבקשה נדחית.

 .52עמ' 33
 .53עמ' 34

סעיף 7.8
סעיף 6.2.3

הסעיף – מבוטל
הסעיף – מבוטל

הבקשה מתקבלת.
הבקשה נדחית.

 .54עמ' 34

סעיף  6.3ב

הסעיף – מבוטל

הבקשה נדחית.

 .55עמ' 35

סעיף 5.3

הסעיף – מבוטל

הבקשה נדחית.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

סעיף

עמוד

תשובה

נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

 .56עמ' 35

סעיף 5.5

הסעיף – מבוטל

הבקשה נדחית.

 .57עמ' 36

סעיף 3

אנו מבקשים שתבחנו שוב את סכומי הפיצוי הנקובים למוות ונכות .על
פניו נראה כי נפלה טעות.

הסכומים יישארו כפי שהם.
הסכומים תואמים את הכיסוי שקיים בפוליסה הנכחית.

 .58עמ' 37

סעיף 4.2

הסעיף – מבוטל
לא ניתן לרכוש כיסוי לשימוש בחומרי נפץ

הבקשה מתקבלת.

קובץ שאלות מס' :2
המסמך או
הנספח
תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים כלליים למכרז – סעי'
( 1.7עמוד)5

.60

תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים כללים למכרז -סע' 1.13
(עמוד )6

.61

תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים כללים למכרז -סע' 1.15
ב' (עמוד )7

.59
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פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה
הצעתנו תוגש כמקשה אחת .במידה והרשות תבחר לבטח רק
חלק מהביטוחים אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתמחר מחדש
את העסקה
* במקום " "5יירשם "."6
* המילים" :מתום החודש" יימחקו ובמקומן יירשם:
"מהיום".
* ימחקו המילים" :או  30יום מהיום בו התקבלו הפוליסות
בגזברות הרשות על פי המאוחר מבניהם" – .אין קשר בין מועד
תחילת הכיסוי הביטוחי ומועד הפקת הפוליסות ולכן גם אין
קשר בין מועד הפקת וקבלת הפוליסות למועד תשלום הפרמיה.
אחרי המילים" :ובכפוף להסכמת המבטחים" ייתווספו
המילים" :מדי שנה"

ההבהרה נדחית.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

הבקשה מתקבלת.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח
תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים כללים למכרז -סע' 1.16
(עמוד )7

במקום המילה" :תחום" יירשם" :סוג".

הבקשה מתקבלת.

תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים כללים למכרז -סע' 1.17
א' (עמוד )7

יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
 2.2ד' (עמ' )8

אחרי המילים " :משרד החינוך" יירשם :אשר הורו למבוטח
לוותר על זכות התחלוף כלפיהם.

הבקשה נדחית.

.65

תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
( 2.6עמוד )8

ובלבד שהלוס רשיו לא יעלה על 70%
ולמעט ביחס לביטוח תאונות אישיות מאחר ועל פי הנחיות
הרגולציה לא ניתן לערוך ביטוח מעב רל 12 -חודשים.

ההבהרה לעניין ביטוח תאונות אישיות
מתקבלת .היתר נדחה.

.66

תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
( 2.8עמוד )8

אחרי המילים" :מכל סיבה שהיא" יתווספו המילים" :למעט
במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה"

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .67תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
( 2.10עמוד )9

יימחק המשפט" :ככל שנתוני ניסיון התביעות התלויות יכללו
הערכת סכומי נזק בגין מקרים שקרו אך טרם דווחו ()IBNR
הערכות אילו יצויינו בנפרד מהערכות הביעות התלויות
והמשולמות".

הבקשה נדחית.

 .68תנאים למכרז
הביטוחים

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
( 2.14עמוד )9

יימחק

הבקשה נדחית.

.62
.63

 .64תנאים למכרז
הביטוחים
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פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח
 .69תנאים למכרז
הביטוחים

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
 2.16עמוד )9

בסוף הסעיף יתווספו המילים "אלא אמצעי להקלת הסיכון".

הבקשה נדחית.

.70

סעיף ( 2.19טיפול בתביעות)

יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.71

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים – סע'
( 2.21עמוד )10

יימחק

הבקשה נדחית.

.72

תנאים ביטוחיים כלליים
החלים על כל הביטוחים –

יתווספו החריגים הבאים:
 2.23לכל הפוליסות יתווסף "חריג מגיפות" עפ"י הנוסח הבא:
לענפי רכוש:
הפוליסה מחריגה כל הפסד ,נזק (לרבות נזק פיננסי טהור ,נזק
גוף ,נזק נפשי) ,חבות כשלהי ,הוצאה מכל סוג שהיא (לרבות
הוצאה מניעתית) ,קנסות ,עונשים או כל סכום אחר (להלן:
"נזק") הנגרם במישרין ו/או בעקיפין ו/או בקשר עם ו/או
כתוצאה מאיזה מהדברים המצוינים להלן ,בין אם אירעו בפועל
ובין אם לאו ,לרבות אם הנזק נבע כתוצאה מחשש או איום
לאותם דברים המצוינים להלן:

חריג מגיפות יהיה בנוסח שאושר למציע על
ידי המפקח על הביטוח באגף שוק ההון
במשרד האוצר.
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זיהום ,מחלה זיהומית ,וירוס ,או חיידק או
מיקרואורגניזם (בין אם אסימפטומטי ובין אם לאו)



וירוס קורונה ( )COVID-19לרבות כל מוטציה או
וריאציה שלו
חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה
 מגיפה שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי או
על ידי רשות ממשלתית אחרת.
נטל ההוכחה כי התקיימו הנסיבות המפורטות בחריג המגיפה
הנ"ל מוטל על חברת הביטוח.
לענפי חבויות:
הפוליסה מחריגה כל הפסד ,נזק (לרבות נזק פיננסי טהור ,נזק
גוף ,נזק נפשי) ,חבות כשלהי ,הוצאה מכל סוג שהיא (לרבות
הוצאה מניעתית) ,קנסות ,עונשים או כל סכום אחר (להלן:
"נזק") הנגרם במישרין ו/או בעקיפין ו/או בקשר עם ו/או
כתוצאה מאיזה מהדברים המצוינים להלן ,בין אם אירעו בפועל
ובין אם לאו ,לרבות אם הנזק נבע כתוצאה מחשש או איום
לאותם דברים המצוינים להלן:


וירוס קורונה ( )COVID-19לרבות כל מוטציה או
וריאציה שלו

 מגיפה שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי או
על ידי רשות ממשלתית אחרת.
נטל ההוכחה כי התקיימו הנסיבות המפורטות בחריג המגיפה
הנ"ל מוטל על חברת הביטוח.

הבקשה להוספת חריג ספורט אתגרי נדחית.

 2.24לפוליסות החבויות יתווסף חריג ספורט אתגרי כדלקמן:
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חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה
ספורט אתגרי ( הגדרה ) :טיפוס הרים באמצעות חבלים ,טיפוס
על צוקים או גלישה מהם ( סנפלינג) ,צלילה ,סקי מים ,שימוש
באופנוע ים ,בנג'י ,איגרוף ,היאבקות ,צניחה ,ריחוף/דאיה
בעזרת מצנחים ו/או
כל מכשיר אחר המשמש לריחוף ודאיה ,ראפטינג ,סקי.

הבקשה להוספת חריג סייבר מתקבלת.

 2.25לפוליסות החבויות יתווסף חריג סייבר כדלקמן:
פוליסת ביטוח זו אינה מבטחת חבות כלשהי מפני אבדן ,נזק,
הרס ,עיוות ,מחיקה ,השחתה או שינוי של נתונים אלקטרוניים
מכל סיבה (כולל וירוס מחשב אך לא מוגבל לכך) או אובדן
שימוש ,ירידה בתפקודיות ,עלות ,הוצאה מכל סוג ומין שינבעו
מכך ,וזאת בלא יחס לכל סיבה או אירוע אחרים אשר יתרמו
בו-זמנית או בכל סדר השתלשלות אחר לאבדן.
"נתונים אלקטרוניים" פירושם :עובדות ,מושגים ומידע שהומרו
לצורה שאפשר להשתמש בה לתקשורת:
פירוש או עיבוד באמצעות ציוד לעיבוד נתונים אלקטרוניים או
אלקטרומכניים או באמצעות מיוד בבקרה אלקטרונית; וכולל
תכניות מחשב ,תוכנה והוראות מקודדות אחרות לעיבוד נתונים
וטיפול בהם או לטיפול בציוד כזה
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חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה
וניהולו.
"וירוס מחשב" פירושו :קוד או מערכת של הוראות משחיתות,
מזיקות או בלתי מורשות באופן אחר ,כולל מערכת שהוכנסו
לתוכה בזדון קוד או הוראות ,בלתי מורשים ,תוכניתיים או
אחרים המפיצים את עצמם באמצעות מערכת מחשב או רשת
מחשבים מכל סוג .וירוס מחשב כולל "סוסים טרוייניים",
"תולעים" ו"פצצות זמן או פצצות לוגיות",
אך אינו מוגבל לאלה בלבד.

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין באמור בסעיף זה כדי
להוסיף כיסוי שניתן על פי הפוליסה.
 .73תנאים למכרז
הביטוחים

המבוטח – סע' ( 3.1עמ' )11

בסוף הסעיף יירשם :המבוטח הראשי

הבקשה מתקבלת.

.74

המבוטח – סעיף ( 3עמ' )11

לפני סעיף  3.2תתווסף הכותרת :מבוטחים נוספים

הבקשה נדחית.

.75

המבוטח – סע' ( 3.5עמ' )11

אחרי המילה" :הרשות" יירשם :אך לא מעבר לקיים בפוליסות

הבקשה מתקבלת.

.76

המבוטח סע' ( 3.9עמ' )11

בכפוף לכך שציודן כלול בסכום הביטוח

ההבהרה מתקבלת.

.77

המבוטח – סע' 3

תתווסף הפיסקה" :יובהר כי הפוליסות אינן מכסות אחריות
המבוטחת או יכולה להיות מבוטחת על פי פוליסה לביטוח
אחריות נושא משרה".

הבקשה נדחית.
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חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

.78

המבוטח – סע'  – 3בפסקה
השניה אחרי סעיף ( 3.11עמ' )11

תשובה

נוסח השאלה

ימחקו המילים :וזאת בתנאי שבפוליסות שהוצאו על ידי מבטחי נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
אותם גופים יקבע על ידי המבטחים כי הפוליסות הינן ראשוניות
ביחס לביטוחי הרשות .לחילופין ,המבוטח יפעל לקבלת
אישורים ממבטחי אותם גופים לכך שהפוליסות שלהן
ראשוניות ביחס לביטוחיי הרשות.

.79

המבוטח – סע'  3עמ' – 11
בפסקה האחרונה

בסוף הפסקה יתווספו המילים :ובכפוף לכך שעיסוקם אינו
שונה מהותית מעיסוק המבוטח

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.80

תנאים מיוחדים לעניין מבנים
 ...במימון מפעל הפיס – סע' 5.1
– עמ' 12

המילים" :כלפי מי מהבאים מטעמו" ימחקו ובמקומן יירשם:
עובדיו ומנהליו

הבקשה מתקבלת.

.81

תנאים מיוחדים לעניין מבנים
 ...במימון מפעל הפיס – סע' 5.2
– עמ' 12

בסוף הסעיף יתווסף :אולם ,אחריותו של המבטח לשפות את
כל יחידי המבוטח יחד לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים
ברשימה.

הבקשה מתקבלת.

.82

הגנה וייצוג משפטי – סע'  6עמ'
12

הסעיף יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

 .83סכומי ביטוח
וגבולות אחריות

רכוש – סע'  1.6עצים וצמחי נוי

יובהר כי נזקי טבע מוחרגים

ההבהרה מתקבלת.

.84

רכוש – סע'  – 1.7השתתפות
עצמית לנזקי טבע לתשתיות –
עמ' 13

יימחקו המילים :מקסימום  ₪ 200,000לאירוע

הבקשה נדחית.

עמוד  16מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.85

אחריות כלפי הציבור – סע' 2.2
השתתפות עצמית  -עמ' 13

יימחקו המילים" :מקרה ראשון"
יימחקו המילים" :נזק רכוש הנובע/קשור לשיטפון והצפה כל
מקרה נוסף – "₪ 50,000
בקשר לחבות המבוטח בקשר לבריכה – במקרה טביעה –
השתתפות עצמית  ₪ 500,000לארוע

.86

אחריות מקצועית ומוצר – 3
עמ' 13

פוליסת אחריות מקצועית כוללת את מחלקת
נא הבהרה – בשם המבוטח בסע'  3.10עמ'  11נרשם לעניין
מחלקת מהנדס הרשות והועדה המקומית לתנכון ובניה – למעט מהנדס המועצה והועדה "קטנה" של המועצה
להכנה ו/או אישור מסמכים לקראת העברתם
בביטוח אחריות מקצועית .ואילו בס'  3עמ'  13נרשם ליד
הכותרת לביטוח אחריות מקצועית ומוצר :כולל מחלקת מהנדס לועדה המרחבית הרצליה..
הרשות והועדה המקומית לתכנון ובניה.
לפיכך ,האם כולל או לא כולל? ותאריך רטרואקטיבי בהתאם.
הפוליסה (הרחבת פוליסת אחריות מקצועית)
מתייחסת לאחריות המועצה בקשר עם
ביטוח חבות מוצר – נבקש לקבל מידע נוסף:
מוצרים שמתוחזקים ו/או מתוקנים ו/או
באילו מוצרים מדובר?
מורכבים על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.
האם היו מבוטחים עד כה? אם כן ,נבקש לקבל נסיון תביעות.
אם לא היו מבוטחים עד כה – נבקש לקבל מידע אודות תביעות הכיסוי קיים גם בפוליסות הנוכחיות של
המועצה במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד ג'.
ו/או אירועים הקשורים לחבות מוצר.
תאריך רטרואקטיבי לביטוח חבות מוצר – 1.3.2021

.87

ביטוח ציוד אלקטרוני  -סע' 7.2
– השתתפות עצמית (עמד' )14

עמוד  17מתוך 28

אחרי  4,000ש"י יירשם :לארוע בכל פרק

ראו התייחסותנו לסע' .21

הבקשה להוספת השתתפות עצמית ייעודית
במקרה  -טביעה נדחית.

ההבהרה מתקבלת.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

.88

ביטוח תאונות אישיות חברי
מליאה – סע'  8עמ' 14

.89

ביטוח תאונות אישיות מתנדבי
יחידת החילוץ

עמוד  18מתוך 28

תשובה

נוסח השאלה


נבקש אפשרות להגיש הצעה ללא תאונות אישיות.



אם בסופו של דבר נערוך ביטוח תאונות אישיות -



כפוף ל:



נוסח הפוליסה יהיה אך ורק לפי הנוסח המעודכן של
הראל.



קבלת רשימה שמית הכוללת מס' ת.ז ,ת .לידה ,כתובת
מגורים.



גיל כניסה מקסימלי70 :



חתימת המבוטחים על טופס "גילוי נאות"



נבקש אפשרות להגיש הצעה ללא תאונות אישיות.



אם בסופו של דבר נערוך ביטוח תאונות אישיות -



כפוף ל:



נוסח הפוליסה יהיה אך ורק לפי הנוסח המעודכן של
הראל.



כפוף לקבלת רשימה שמית הכוללת מס' ת.ז ,ת .לידה,
כתובת מגורים.



גיל כניסה מקסימלי65 :



חתימת המבוטחים על טפס גילוי נאות



ביטוח תאונות אישיות הינו חלק בלתי
נפרד ממערך הביטוחים ודרישות המכרז.
חובה להגיש הצעה לפוליסה זאת.



נוסח הפוליסה יהיה הנוסח שאושר
למציע על ידי המפקח על הביטוח.



הרשות תעביר לזוכה במכרז את רשימת
המבוטחים.

ראו התייחסות לשאלה .88

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

.90

טופס פירוט הצעת פרמיות –
עמ' 16

תשובה

נוסח השאלה


הבקשה מתקבלת.

הבקשה מתקבלת.
הבקשה מתקבלת.



בכותרת בטבלה -אחרי המילים "סכומי ביטוח יתווסף:
"/גבולות אחריות"



בחבות מעבידים – אחרי המילים" :גבול אחריות"
יירשם :למקרה ולתקופה





נאמנות עובדים – אחרי המילים:
גבול אחריות" יירשם :למקרה ולתקופה.



.91

כתב הכיסוי – עמ' 17

בפסקה האחרונה  -המשפט החל מ"תוקפם" ועד המילה
"אחרים" – ימחק.

הבקשה נדחית.

.92

דף רשימה לפוליסת לביטוח
רכוש – עמ' 18

לכותרת יתווספו המילים :אש מורחב

הבקשה מתקבלת.

.93

דף רשימה לפוליסת לביטוח
רכוש – עמ'  - 18סע' 2.2

.94

דף רשימה
לפוליסת
לביטוח רכוש

עמוד  19מתוך 28

עמ'  - 19סע' 5.3



יימחק המשפט המתחיל המילים :ומבלי לגרוע"..
ומסתיים במילים :בשטח מדינת ישראל" ובמקומו
יירשם :בהימצאם בחצרי המבוטח.



יימחק המשפט האחרון בסעיף המתחיל במילים:
"בהימצאו בכל מקום  "..ומסתיים במילים" בשליטת
צה"ל"

ימחקו המילים :מקסימום  ₪ 200,000לאירוע

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

הבקשה נדחית.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח
דף רשימה
לפוליסת
לביטוח רכוש

.95

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

עמ'  - 19סע' 5.4

אחרי  ₪ 1,000יירשם :לארוע

הבקשה מתקבלת.

.96

דף רשימה
לפוליסת
לביטוח רכוש

עמ'  - 19סע' 5.5

אחרי  ₪ 1,500יירשם:לארוע

הבקשה מתקבלת.

.97

דף רשימה
לפוליסת
לביטוח רכוש

עמ'  - 19סע' 6

היקף הכיסוי יהיה לפי פוליסת "הראל ביט "2016

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי .צוין בסעיף "
ו/או ביט  2016של המציע ובלבד שהיקף
הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח
"כלל"

.98

דף רשימה
לפוליסת
לביטוח רכוש

עמ'  - 19סע' 7

.99

עמ'  – 19סע' 7.2

בפסקה הראשונה –
אחרי המילה :למקרה" תתווסף המילה :ולתקופה.
אחרי המילים "הכלולות הפוליסת" יתווסף "הראל"
אחרי המילים" :ככל והם מיטיבים עם המבוטח)" יירשם :אשר
כלולות בסכום הביטוח.
אחרי  ₪ 1,200,000יתווסף :אך לא יותר מההוצאה בפועל

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.100

עמ'  – 19סע' 7.3

אחרי  ₪ 400,000יירשם :אך לא יותר מההוצאה בפועל

כנ"ל.

.101

עמ'  – 19סע' 7.9

יירשם :מקסימום ₪ 40,000

הבקשה נדחית.

.102

עמ'  – 19סע' 7.14

יתווסף 10% :מהנזק ,מקסימום

הבקשה נדחית.

עמוד  20מתוך 28

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי .התוספת
מיותרת – תגמולי הביטוח משולמים בהתאם
להוצאה בפועל.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.103

עמ'  – 19סע' 7.15

יתווסף מקסימום ₪ 1,000,000

הבקשה נדחית.

.104

עמ'  – 19סע' 7.18

.105

עמ'  – 19פסקה אחרונה

לאחר המילים" :גניבה פשוטה" יתווספו המילים" :ממשרדי
המבוטח"
ימחק המשפט המתחיל במילים" :כל הרחבות הכיסוי"..
ומסתיים במילים" :ולא תנגוס בו".

הבקשה נדחית .עם זאת ,סכום הביטוח
הופחת.
הבקשה נדחית.

.106

שינויים ותוספות לנוסח פוליסת
ביט – סע'  - 8עמ' 20

בכותרת – לפני המילה "ביט" יירשם" :הראל"

הכותרת תישאר ללא שינוי.

.107

סע'  – 8.1פריצה ושוד – עמ' 20

אחרי המילים" :המכולות עצמם עד לסך  ₪ 250,000למקרה"
יירשם" :ולתקופה"
תימחק המילה "וכיוצ"ב"

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.108

סע'  – 8.2עמ' 20

יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.109

סע'  – 8.3השלמה ל"כל
הסיכונים"  -עמ' 20

אחרי המילה" :נוסח" יירשם :הראל ביט .2016
בסוף הפסקה יירשם :ועד לסכום הנקוב בסיף 1.3

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.110

סע'  8.4ספרים – עמ' 20

במקום  150יירשם.80 :
ימחק המשפט האחרון בפסקה המתחיל במילה" :ואולם"...
ומסתיים במילים" :בהתאם".
בסוף הפסקה יתווספו המילים :ועד לסך כולל של ₪ 40,000

הבקשה נדחית.

.111

סע'  8.6עמ' 20

יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

עמוד  21מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

.112

סע'  8.7ציוד מחיוד – עמ' 21

.113

סע'  8.8עמ'  – 21הוצאות
נוספות

.114

סע'  8.9ציוד נייד ונגררים – עמ'
21

.115

סע'  – 8.10הוצאות הכנת
תביעה

.116

סע'  – 8.11הוצאות פינוי
הריסות עמ' 21

.117

סע'  8.12עמ' 21

עמוד  22מתוך 28

תשובה

נוסח השאלה
*בכפוף לקבלת רשימת ציוד
* במקום  ₪ 150,000לפריט .יירשם  ₪ 50,000לפריט.
* בסוף הסעיף יירשם :כלול בהרחבת "כל הסיכונים בסעיף 7.6
* אחרי המילים" :למקרה אחד" יירשם :ולתקופה


אחרי המילים :למקרה אחד" יירשם :ולתקופה

 בסוף הסעיף יירשם :ולא יותר מההוצאה בפועל.
המילים "הנמצאים מרבית הזמן" יימחקו ובמקומן יירשם:
בהיותם"
הפסקה המתחילה במילים" :חריג  2ג'" ומסתיימת המילים:
"ביטוח חובה" – תמחק.
יימחק .נוסח ההרחבה עפ"י נוסח הראל ביט  2016ועד לסכום
הנקוב בסע' 7.3


ימחקו המילים :לרובת אובדן או נזק עקב פעולות אלה.



אחרי  ₪ 4,000,000יירשם :למקרה ולתקופה אך לא
יותר מההוצאה בפועל.

יימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

הבקשה מתקבלת.
הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.118

סע'  8.13עמ' 21

לפני המילים ":מתקני ביוב" תתווסף האות "ל" כך שיקרא:
למתקני ביוב.
יימחקו המילים :הנובע מכך" והמילים" :מהתבלות הדרגתתית
ללא"
לפני המילה "כתוצאה" יירשם :שאינו
אחרי המילה" :חיצוני" יתווסף :פתאומי ובלתי צפוי

.119

סע'  – 8.14עמ' 21

יימחק

הבקשה נדחית.

.120

סעיפים – 8.19 ,8.16 ,8.15 ,עמ'
22

יימחקו

 – 8.15בוטל.
יתר הסעיפים יישארו ללא שינוי.

.121

סע' 8.20

 .122דף רשימה
לפוליסה
לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

סע'  2עמ'  – 23כותרת

יימחק המשפט" :חצרי המבוטח וכן צמודות מבנה ו/או
מתקנים צמודי קרקע" ובמקומו יירשם :משרדי המבוטח.
ימחקו המילים" :לחצרים המבוטחים" ובמקומן יירשם:
למשרדי המבוטח
בכותרת" :חבותו של המבוטח" ירשם :חבותו החוקית של
המבוטח

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי .סכום הביטוח
הופחת ל –  ₪ 50,000למקרה ולתקופה.

עמוד  23מתוך 28

הבקשה מתקבלת.
יתר הסעיף ללא שינוי.

הבקשה מתקבלת.

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

.123

סע' 2

.124

סע'  – 3עמ' 23

.125

סע'  5השתתפות עצמית עמ' 23

תשובה

נוסח השאלה


יובהר כי לעניין חבות המבוטח בקשר לאצטדיונים,
אירועים וכד' – לא יעלה על  3,500משתתפים.



לעניין מקורות מים ,אגמים ,נהרות ,נחלים – הנמצאים
בתחום ברשות ובאחריותה.



בסוף הסעיף יירשם :יובהר כי פוליסה זו אינה מכסה
כל חבות בקשר לאספקת מים ישירות לצרכים ע"י
תאגיד המים

 למיטב ידיעת המועצה האירועים
שמקיימת המועצה אינם עולים על 3,500
משתתפים .יובהר כי הנ"ל לא יהווה תנאי
מוקדם לכיסוי והוא נמסר לידיעה בלבד.
 ראו התייחסותנו לשאלה .9

אחרי המילה" :בחו"ל" יירשם :באופן זמני



הבקשה נדחית .עם זאת יובהר כי
המועצה אינה מספקת מים ישירות
לצרכים .הנ"ל נעשה באמצעות אגודת
המים השיתופית כפר שמריהו בע"מ.

הבקשה מתקבלת.
ראו התייחסותנו לשאלה .21



יימחקו המילים :נזק ראשון



ימחקו המילים :נזק רכוש הנובע או קשור לשיטפון
והצפה נזק נוסף ₪ 50,000



במקרה של טביעה –  ₪ 100,000לארוע

.126

סע'  – 6היקף הכיסויח

לפי הראל ביט 2016

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.127

סע'  – 7.1עמ' 24

הפסקה המתייחסת לביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף –
תוגבל לסך של  ₪ 5,000,000למקרה ולתקופה.

הבקשה נדחית .נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

עמוד  24מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.128

סע'  - 7.2עמ' 24

יימחקו המילים :נייד לסוגיו" ויירשם "שהינו כלי רכב מנועי
שאינו חייב בביטוח חובה".
אחרי המילים "למקרה חאד" יירשם :ולתקופה.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

.129

סע' 7.4

.130

סע' 7.5

תימחק ההפסקה המתחילה במילים" :יובהר כי "..ומסתיימת
במילה :בתשלום".
אקסס למקרה טביעה ₪ 100,000 :לארוע

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הבקשה נדחית.

.131

סע'  7.7עמ' 25

אחרי המילה "לחו"ל יירשם :באופן זמני
ימחקו המילים :ו/או בשיתוף

הבקשה להוספת המילים "באופן זמני"
התקבלה.

.132

סע'  – 7.8עמ' 25

יובהר כי הכיסוי הינו בגין חבות המבוטח בלבד .אירועים ,
צעדות ,מופעים וכל אירוע אחר לא יעלו על  3,500משתתפים.

ראו התייחסותנו לשאלה .123

.133

סע'  7.12עמ' 25

הפסקה השניה תמחק

הבקשה נדחית.

.134

סע' 7.13 2עמ' 25

ימחק

הבקשה נדחית.

.135

סע' 7.14

הסעיף יימחק .כדי לבחון הנושא יש להעביר מידע אודות
הפעילות – בכמה רחפנים מדובר? משקלם?

אין רחפנים למועצה.

.136

סעיף 7.15

הסעיף יימחק

הבקשה נדחית.

.137

סעיף  8עמ' 26

יימחק

הבקשה נדחית.

 .138דף הרשימה
לביטוח אחריות
מקצועית

סע' 27

שם המבוטח יהיה :מועצה מקומית כפר שמריהו וכן עובדיה,
בגין מעשה ו/או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.
הפוליסה מכסה את חבות
המועצה/עובדיה/חברת הבת ,בהתאם למפורט
בסעיף.

עמוד  25מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.139

סע'  2עמ' 27

תמחק המיליה :הפקה (המבוטחים אינם חברת הפקות)
לגבי ארועים – יובהר כי לא יעלה על  3,500משתתפים.

הבקשה נדחית .ראו התייחסותנו לשאלה .123

.140

סע'  2.1ה'

יימחק

הבקשה נדחית.

.141

סע' 4.2

נבקש לקבל מידע אודות המוצרים בגינם נדרש הכיסוי

ראו התייחסותנו לשאלה 86

.142

סע'  – 5השתתפות עצמית – עמ'
28

האם נדרש כיסוי בגין פעילות מחלקת מהנדס העיר והועדה
המקומית לתכנון ובניה ? אם כן ,הרי שבגין פעילות זו תקבע
השתתפות עצמית אחרת.

נדרש כיסוי לפעילות מחלקת המהנדס וועדה
קטנה לתכנון .הועדה הקטנה מקבלת הנחיות
מהוועדה המרחבית של הרצליה.

.143

סע'  – 8תאריך רטרואקטיבי

לחבות מוצר – 1.3.2021
אם נדרש כיסוי למח' מהנדס העיר והועדה לתכנון ובניה – יקבע
תאריך רטרו' 1.3.2021

מחלקת המהנדס והועדה מבוטחת בפוליסות
הנוכחיות בביטוח אחריות מקצועית.
הפוליסה כוללת את תאריך הרטרו המצוין
במכרז .הכיסוי לחבות המוצר כלול כיום
בפוליסת אחריות כלפי צד ג'.

.144

סע'  – 9.1היקף הכיסוי אחריות
מקצועית

הראל 2017

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.145

סע'  – 9.2היקף הכיסוי חבות
מוצר

יהיה לפי הראל ביט 2016

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.146

סע'  10שינוניים בתנאי
הפוליסה – עמ' 28

במקום "כלל" יירשם "הראל"

הבקשה נדחית.

.147

סעיף 10

יימחק כולו

הבקשה נדחית.

עמוד  26מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

פרק וסעיף רלבנטיים

המסמך או
הנספח
 .148דף רשימה
לביטוח חבות
מעבידים

סע'  – 4תחום טריטוריאלי

אחרי המילה "בחו"ל" יירשם :באופן זמני

הבקשה מתקבלת.

.149

סע'  – 8עמ' 30

היקף הכיסוי יהיה לפי "הראל ביט "2016

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.150

סע  – 9.1עמ' 31

הפסקה השניה – תימחק

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

סע'  2.1מקום המצא הכספים –
 .151דף רשימה
לפוליסה כספים עמ' 32

תשובה

נוסח השאלה

הנוסח יוחלף ל :בכספת ,בעת טיפול בהם במשרדי המבוטחים
במקומות בהם מקיימים המבוטחים פעילות ברשות המקומית

.152

סע'  – 6עמ'  32היקף הכיסוי

יהיה לפי נובח הראל ביט 2016

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.153

סע'  – 7.2עמ' 32

יימחק

הבקשה נדחית.

.154

סע'  – 7.5עמ' 32

יימחק

הבקשה נדחית.

.155

סעיפים 7.10 ,7.9 ,7.8 ,7.7 ,7.6

יימחקו

 .156דף רשימה
לביטוח נאמנות
עובדים

סע'  5היקף הכיסוי  -עמ' 34

יהיה לפי נוסח הראל ביט 2016

סע'  7.8בוטל .יתר הסעיפים יישארו ללא
שינוי.
ראו התייחסותנו לשאלה .97

.157

סע'  – 6.2.2הרחבות מיוחדות

יימחקו המילים" :עובדים של קבלנים וקבלני משנה שמוצבים"
ובמקומן יירשם :מקבלי שכר באמצעות חשבונית

הבקשה נדחית.

.158

סעי'  6.3עמ' 34

יימחק

הבקשה נדחית.

סע'  – 4היקף הכיסוי

יהיה לפי נוסח הראל ביט 2016

ראו התייחסותנו לשאלה .97

.159

דף רשימה
לביטוח ציוד
אלקטרוני

עמוד  27מתוך 28

חתימה וחותמת המציע_____________:

המסמך או
הנספח

פרק וסעיף רלבנטיים

תשובה

נוסח השאלה

.160

סעיפים  – 5.2 ,5.1הרחבות
מיוחדות עמ' 35

יימחקו

הבקשה נדחית.

.161

סע'  – 5.3עמ' 35

*יימחקו המילים" :במקרה של נזק מולחט לרכוש המבוטח
יחושבו תגמולי הביטוח על בסיס ציוד מחשוב חדש דומה ,או"
* אחרי המילים" :על ידי ציוד חדיש יותר" יירשם יחושבו
תגמולי הביטוח .
אחרי המילים" :על בסיס הציוד החדיש יותר" יירשם :הדומה
ככל האפשר לרכוש שניזוק או אבד.

הבקשה להוסיף את המילים " הדומה ככל
האפשר לרכוש שניזוק או אבד" מתקבלת.
יתר הסעיף ישאר ללא שינוי.

.162

סעיף 5.5

יימחק

הבקשה נדחית.

 .163דף רשימה
תאונות אישיות

עמ' 36

 .164ביטוח רכו "אש
מורחב"
 .165נספח ג' נוסח
ערבות בנקאית

עמוד  28מתוך 28



נבקש להגיש הצעה ללא ביטוח תאונות אישיות



אם בסופו של דבר נבטח תאונות אישיות – נוסח
הפוליסה יהיה אך ורק לפי נוסח הפוליסה המעודכן של
הראל.

ראו התייחסותנו לשאלה .88

סכום הביטוח לסעיף תשתיות הוגדל מ  ₪ 3,000,000ל
–  ₪ 7,000,000למקרה על בסיס נזק ראשון.
במקום 3" :ימים" יירשם 7" :ימים"

הבקשה נדחית.

חתימה וחותמת המציע_____________:

