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 שאלות ותשובות הבהרה

 מחולקות לשתי קבוצות כפי להלן
 
 
 

 'אקבוצה 

 
 

מספר 

 השאלה

מספר סעיף  שאלה / בקשה / הבהרה

 ומספר עמוד

 

. האם אפשר לצרף דפי עזר או מסמכים  1 0

 שלא רשומים או לא נכללים במכרז ?

. מותר לשנות או למחוק או להוסיף מלל על 2

 דפי המכרז ?

מסמכי המכרז  יש להגיש את .1 

בלבד בצרוף קובץ שאלות 

 הבהרה.

 אין לצרף דפי עזר , תקציבים , מסמכים .

אסור למחוק או לשנות או  .2

 להוסיף מלל על גבי דפי המכרז .

 1, סעיף 5עמוד  יש להוסיף "בכפוף לאישור המבטחת מראש" 1

   1.1תת סעיף 

 הסעיף ירשם מחדש ויהיה כדלקמן : 

או  "עירייה)להלן: "ה עיריית דימונה

( פונה בזאת לקבל שרותי " המזמין"

ביטוח כמפורט במכרז זה )להלן: 

  1.3.2919לתקופה שמיום "השירות"( 

התקופה תוארך  .29.2.2020ועד ליום    

כל פעם באופן אוטומטי לשנה נוספת ועד 

לחודשים . החידוש  60לסה"כ 

האוטומטי מותנה ביחס תביעות  

צע לכל שנת ביטוח משולמות ( בממו)

  המבטח שיזכה במכרז שלא יעלה על אצל 

. החידוש לא יתקיים  אם העירייה 65%

תודיע אחרת שלושים יום מראש לפני 

 סיום כל תקופת ביטוח .
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יש להסיר המשפט "הארכת תקופת  2

ההתקשרות ...על כך שהחוזה לא יחודש" 

 ולהוסיף "ובאישור והסכמת המבטחת"

 4, סעיף 7עמוד 

 4.13סעיף  תת

תקופת ההתקשרות וחידושה יהיה כפי 

 .לעיל  1המענה לשאלה 

, סעיף 8עמוד  יתווסף "ובכפוף לכך שלא חל שינוי בסיכון" 3

5.12 

 לא מאושר

זכותו של המבטח לא להסכים לבטח 

סיכונים חדשים שהתווספו במהלך 

תקופת הביטוח ובתנאי שסיכונים מסוג 

  מוניציפאליים .זה לא מקובלים בגופים 

נבקש למחוק הסעיף ובמקומו לציין כי יצורף  4

 רישיון עסק כחברת ביטוח ללא פיצול לענפים.

 6, סעיף 8עמוד 

 6.14תת סעיף 

 מאושר

. תשומת הלב  7.19.3 -ו 7.19.2ימחקו סעיפים  5

כי חברתנו הינה חברה ציבורית, רישום מנהלי 

התאגיד ובעלי המניות מפורסמים באתר 

 הבורסה.

, סעיף 9עמוד 

7.19 

 מאושר

, סעיף 12עמוד  גבאי סוכנות לביטוח בע"מ 6

12.13 

 מאושר

יתווספו המילים " ובהתאם לדרישת  7

 המבוטח"

, סעיף 12עמוד 

12.14 

 מאושר

ימחק המשפט "שלושה תצלומי  8

 רישיונות...חברת ביטוח וסוכן ביטוח"

 לא מאושר 8, סעיף 17עמוד 

זיהוי בעלים ואישור  8"נספח ימחק המשפט  9

 זכויות חתימה"

 לא מאושר 8, סעיף 17עמוד 

נבקש למחוק, חברתנו הינה חברה ציבורית  10

 והיקפי הפרמיות מפורסמים באתר הבורסה.

 מאושר 28עמוד 

נבקש למחוק, חברתנו הינה חברה ציבורית  11

 מחזיקי המניות מפורסמים באתר הבורסה.

 מאושר (8)נספח  32עמוד 

תנאי הפוליסות הינם מגדל ביט מהדורת  12

2016. 

, סעיף  36עמוד 

 כללי, תת סעיף ג

נוסח הסעיף ללא שינוי והוא זה המחייב 

 במכרז זה . את המבטח הזוכה
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לאחר המילים "שעיריית דימונה התחייבה  13

לבטחם" יתווספו המילים "בכתב טרם קרות 

 מקרה הביטוח"

, תנאים, 36עמוד 

ושינויים  הרחבות

לכל הפוליסות, 

 סעיף ג'

בכתב טרם קרות  יתווספו המילים : "

לבטחם ו/או אם חל חיוב  מקרה הביטוח

ו/או ממשלת בהוראת משרד ממשלתי 

ו/או אם מליאת העירייה ישראל 

החליטה לבטחם לפני קרות מקרה 

 . "הביטוח

יתווסף "במסגרת פעילות במוסדות העירייה  14

 בלבד"

יתווסף : "בכל הקשור בפעילות במסגרת  ה' , סעיף36עמוד 

ו/או בפעילות פעילות במוסדות העירייה 

מטעם העירייה ו/או בשליחות מטעם 

בגופים קשורים ו/או בפעילות העירייה 

  בלבד"לעירייה 

 מאושר , סעיף יב'37עמוד  יתווסף " בהתאם לתנאי הפוליסה". 15

, סעיף 38עמוד  יתווסף "באישור המבטחת" 16

 כט'

 לא מאושר

בסעיף הרכוש המבוטח  יתווספו המילים "  17

 ואשר נכללו בסכומי הביטוח"

 מאושר  39עמוד 

השתתפות עצמית בכל נזק אחר תעמוד על  18

50,000 ₪ 

 מאושרלא  39עמוד 

, שינויים, 39עמוד  יתווספו המילים "למקרה ולתקופה" 19

הרחבות 

 2ותוספות, סעיף 

הזכות לכונן את  מאושר . לעירייה תהיה

הסכום ולשלם פרמיה נוספת בהתאם 

ובאופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה 

 מיום הכינון .

מאושר . לעירייה תהיה הזכות לכונן את  8, סעיף 39עמוד  יתווספו המילים "למקרה ולתקופה". 20

הסכום ולשלם פרמיה נוספת בהתאם 

ובאופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה 

 .מיום הכינון 

, ₪  50,000יתווסף "מקסימום לפריט  9, סעיף 39עמוד  ₪ " 25,000יתווסף "מקסימום לפריט  21

אלא אם נמסרה הערכה ספציפית 

 ." "לפריט

לאחר המילים "ואשר קשורות לנזק" יתווסף  21

"למעט דרישות מיגון של כיבוי אש" ולאחר 

לאחר המילים "ואשר מאושר כדלקמן :  13, סעיף 39עמוד 

קשורות לנזק" יתווסף "למעט דרישות 

מיגון של כיבוי אש" ולאחר גבול 
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גבול האחריות יתווסף "למקרה ולתקופה", 

 תוחלף במילה "הנמוך".המילה "הגבוה" 

 האחריות יתווסף "למקרה ולתקופה"

אולם המבוטח יוכל לקומם את סכום 

הביטוח ולשלם פרמיה נוספת יחסית 

, המילה לתקופת הביטוח שנותרה

אולם  הגבוה" תוחלף במילה "הנמוך""

₪  75,000בכל מקרה הסכום לא יפחת מ 

. 

 מאושר 14, סעיף 39עמוד  יתווסף "למעט דרישות מיגון של כיבוי אש". 23

מאושר . ויתווסף : "המבוטח יוכל  15, סעיף 39עמוד  יתווסף "למקרה ולתקופה" 24

לקומם את סכום הביטוח ולשלם פרמיה 

תקופת הביטוח נוספת יחסית ל

 שנותרה".

לאירוע" יתווסף  ₪  120,000לאחר המילים " 25

 "ולתקופה"

מאושר . ויתווסף : "המבוטח יוכל  19, סעיף 40עמוד 

לקומם את סכום הביטוח ולשלם פרמיה 

נוספת יחסית לתקופת הביטוח 

 שנותרה".

 לא מאושר 43עמוד  ₪ 70,000השתתפות עצמית תעמוד ע"ס  26

לא מאושר . לסעיף יתווסף : " למעט  , סעיף ג'43עמוד  ימחקהסעיף  27

בגין מעשה פלילי ושבגינו הוגש כתב 

אישום כנגד המפעיל" . למען הסר ספק , 

הביטוח על פי פוליסה זו ישפה את 

 המבוטח בגין חבותו על פי דין.

 לא מאושר , סעיף ה'43עמוד  ₪ " 1,000,000יתווסף "עד לסך  28

המילים " שנגרם ע"י רכוש וציוד" לאחר  29

 יתווסף " בבעלות ו/או בחזקת העירייה".

לאחר המילים הנוסח יהיה כדלקמן  : "  , סעיף יב'43עמוד 

" שנגרם ע"י רכוש וציוד" יתווסף " 

ו/או  בבעלות ו/או בחזקת העירייה

בשימוש העירייה ו/או שהעירייה חבה 

 ".בדין בגינו 

 מאושר , סעיף ט'44עמוד  אחריות"יתווסף "כלול בגבול ה 30

, סעיף 44עמוד  תתווסף המילה "מטעמו" 31

 יא'

יתווסף : " ושבגינו ישנה למבוטח חבות 

 על פי דין " .
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לאחר המילים "בגין אחריות"  יתווסף   32

 "השילוחית".

 לא מאושר 3, סעיף 45עמוד 

 

למען הסר ספק , אין כיסוי ביטוחי 

ואין כיסוי  לרופאים של קופות החולים

ביטוחי לקופות החולים בגין הרופאים 

 ן.שלה

ישנה פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

 רנטגן.של פראמדיקים . חובשים . טכנאי 

לאחר המילים "בגין אחריות"  יתווסף  33

 "השילוחית".

 לא מאושר 4, סעיף 45עמוד 

 יתווסף : "על ידי המבטח". 7, סעיף 45עמוד  הסעיף ימחק 34

המילים "במוקד הרפואי" יוחלפו במילים "  35

 והצוות הרפואי".

במשפט המודגש 

 7לאחר סעיף 

 לעיל  32כפי התשובה לשאלה בסעיף 

הפסקה המתחילה במילים "הכיסוי הביטוחי  36

על פי ביטוח זה ... ולרבות עיזבונם ויורשיהם" 

 תמחק.

 הכיסויהסעיף יקרא כדלקמן : " 45עמוד 
 בעלי גם חל פוליסה פי על הביטוחי

 ולרבות מעבודתם פרשו אשר ותמקצוע
, וזאת בתנאי שאין  ויורשיהם עיזבונם

ביטוח אחר המכסה אותם ו/או אם 
נקבע בבית משפט או בהליך משפטי או 

בהליך מנהלתי שהעירייה חבה 
 . בשיפויים " 

 

למקרה ולתקופה ₪  250,000יתווסף עד לסך  37

 כלול בגבולות האחריות.

,  45 עמוד

תוספות ושינויים, 

 1סעיף ב' 

 לא מאושר

סעיף ב'  45עמוד  הסעיף ימחק 38

3 

 לא מאושר

למקרה ולתקופה ₪   250,000יתווסף עד לסף  39

 כלול בגבולות האחריות.

, סעיף 45עמוד 

 4ב'

 לא מאושר

, סעיף 46עמוד  הסעיף ימחק 40

 6ב'

 מאושר

המילים "שלוש שנים" ימחקו ובמקומן  41

 חודשים". 12יירשם  "

חודשים  .  12תקופת הגילוי תהיה  סעיף ה' 46עמוד 

מובהר ומוסכם שתקופת הגילוי תחול 
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ללא תשלום נוסף ובאופן אוטומטי ובלי 

צורך לבקש מהמבטח לעשות זאת וללא 

 צורך בהפקת תוספת בגין כך .

לאחר המילים "במקרה של ביטול או שינוי  42

 .בפוליסה" יתווסף "לרעה"

 מאושר סעיף ו'

, סעיף 46עמוד  הסעיף ימחק. הכיסוי בהתאם לפוליסה. 43

 יא'

 מאושר

המילים "שלוש שנים" ימחקו ובמקומן  44

 חודשים". 12יירשם  "

 מאושר , סעיף יב'46עמוד 

 לא מאושר . 47עמוד  המילה "התפוצצות" תמחק. 45

 "התפוצצות"לאחר המילה מוסכם כי 

 . דינור""של זיקוקי  יתווסף :

המשפט " כולל במפורש ...מקבלים שכר"  46

 ימחק.

 לא מאושר 2, סעיף 49עמוד 

למען הסדר הטוב, השתתפויות עצמיות  46

 ופרמיות יועברו בשלב ההצעה.

לא מאושר לשנות השתתפויות עצמיות  

 .למעט אם אושר בהליך שאלות הבהרה
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 קבוצה ב'

 
פרק וסעיף  מס"ד 

 רלוונטיים 
 תשובה שאלה 

סעיף  7עמ'  1
4.13  

אחרי המילים "...על שיעור 
" במקום המילים  65%של 

"לשנת ביטוח" תבואנה 
המילים "ממוצע לכל שנות 

הביטוח" ובסוף הסעיף 
תתווספנה המילים "כפוף 

 להסכמת המבטח" 

ירשם כדלקמן : 
 65%"...על שיעור של 

" במקום המילים 
"לשנת ביטוח" 

תבואנה המילים 
לכל שנות "ממוצע 

הביטוח אצל המבטח 
הזוכה" ובסוף הסעיף 

תתווספנה המילים 
"כפוף להסכמת 

 המבטח"

סעיף  13עמ'  2
1.10  

תבוטלנה המילים  5בשורה 
"...לא יובא בחשבון בעת 

הדיון בהצעה ויראוהו כאילו 
 לא נכתב כלל" 

תבוטלנה  7וכן בשורה 
 המילים 

"...יראה אותה כאילו שינויים 
 כלל..."אלו לא נעשו 

 

 לא מאושר

סעיף  16עמ'  3
3.8  

אנו מבקשים הבהרה אילו 
אישורים וערבויות עשויה 

העירייה לדרוש מהזוכה 
 במפרט

 כפי שנדרש במכרז

סעיף  22עמ'  4
3.2  

המילים "לעירייה בלבד 
מוקנית זכות ברירה 

)אופציה(" תוחלפנה במילים 
 "כפוף להסכמת המבטח" 

וכן בסוף הסעיף במקום 
המילים "לשנת ביטוח" 

 תבואנה המילים 
 "ממוצע לכל תקופת הביטוח" 

לעירייה תהיה את 
הזכות לברירה ) 

אופציה ( כפי תנאי 
 1התשובה לסעיף 

 לעיל  

סעיף  26עמ'  5
12.1  

בסוף הסעיף תבוטלנה  
המילים "... לרבות הזכות 

לדרוש תשלום פיצויים  
של מוסכמים מראש בסך 

100,000  " ₪ 

 לא מאושר

סעיף  36עמ'  6
"תנאים, 
הרחבות 

ושינויים לכל 

אחרי המילים  3בשורה  .1
"... לרבות משרדי 

ממשלה" תתווספנה 

 מאושר כדלקמן:
 
אחרי  3בשורה  .1

המילים "... 
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הפוליסות 
  ',סעיף קטן ג

המילים "בגין מעשי 
 ומחדלי המבוטח" 

אחרי המילה  5בשורה  .2
"תאגידים" תתווספנה 

המילים "עירוניים, 
למעט תאגיד מים 

טיהור שפכים ומכון 
)מט"ש( ולמעט חברות 

 שמירה והסעות"
אחרי המילה   .3

"עמותות" תתווסף 
 המילה "עירוניות" 

לרבות משרדי 
יתווסף : ממשלה" 

"בכל הקשור 
בפעילות במסגרת 
פעילות במוסדות 

העירייה ו/או 
בפעילות מטעם 

העירייה ו/או 
בשליחות מטעם 

ייה ו/או העיר
בפעילות בגופים 

קשורים לעירייה 
ו/או בפעילות 
למען העירייה 
ו/או בפעילות 

בקשר לעירייה 
ו/או בפעילות 
משותפת עם 

 .העירייה בלבד"
לאחר המילה  .2

תאגידים  יתווסף:  
"עירוניים ו/או 

במשותף עם 
אחרים שהעירייה 

התחייבה 
 לבטחם" 

אחרי המילה  .3
"עמותות" יתווסף 
: קשורות לעירייה 

או באחריות ו/
ו/או העירייה 

שלעירייה יש 
 ו/או ןאחוזים בה

שהעירייה שותפה 
ו/או  ןבניהול

שהעירייה 
  ן.התחייבה לבטח

סעיף  36עמ'  7
"תנאים, 
הרחבות 

ושינויים לכל 
הפוליסות 

 ,סעיף קטן ה' 

אנו מבקשים לבטל את הסעיף 
 ה' 

קיימת  2016בנוסח ביט 
"הרחבה לחבות   4.12הרחבה 

 עובדי המבוטח" 

 לא מאושר
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 הסעיף מבוטל. סעיף ט'  37עמ'  8
מזמיני עבודה, כמו עירייה, 

למשל,  דורשים מספקי שירות 
שלהם ומקבלני משנה שלהם 

להתווסף לשם המבוטח 
בפוליסות שלהם  מהרבה 

סיבות טובות ונכונות. ולא 
עירייה "לנדב" רצוי לגוף כמו 

את הפוליסות שלו )רכוש 
וחבויות( ולשאת בתוצאות 
בהעלאת הפרמיה והחמרת 

 התנאים. 

 לא מאושר

המילים "...למעט מלגזות  סעיף יב' 37עמ'  9
שגילן מעל שנה" מוחלפות 

במילים "למעט מה שרשום 
אחרת לפי תנאי הפוליסה ביט 

או הוסכם במפורש בין  2016
 המבוטח למבטח" 

 

 מאושרלא 

בסוף הסעיף תתווספנה  סעיף יג'  37עמ'  10
 " 3.19המילים "לפי הרחבה 

 לא מאושר

סעיף  37עמ'  11
 יט' 

בסוף הסעיף תתווספנה 
המילים "הויתור לא יחול 

כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת 
 זדון" 

 מאושר

סעיף  38עמ'  12
 כא' 

 לא מאושר הסעיף מבוטל 

הסעיף תתווספנה בסוף  סעיף כו'  38עמ'  13
המילים "ובתנאי לא הוסתר 

  מידע במתכוון"

 לא מאושר .
למבטח יתווסף : "

הזכות לפעול על פי כל 
 " .דין

 
 
 
 

סעיף  38עמ'  14
 כז' 

אנו מציעים להחליף את נוסח 
 הסעיף בנוסח הבא:

אמור בנוסחי ה למרות"
הפוליסות המצורפים הרי בכל 
נושא בו נקבעו בחוק הסדרים 

למבוטח על פני אלה עדיפים 
הקבועים בפוליסות, יחולו לפי 
בחירת המבוטח בכל עת 
הוראות החוק ביחס לאותו 

 נושא.
 

 אפשרי
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סעיף  38עמ'   15
 כח 

 הסעיף מבוטל
ביחס לביטוח רכוש יש השבה 

לקדמות לפי תנאי הפוליסה 
 ביט

ביחד לחבויות לא ניתן לאשר 
השבה לקדמות של גבולות 

 האחריות. 

הבקשה לא 
 מאושרת .

לסעיף יתווסף : " 
קימום הסכומים 

יהיה בתמורה 
לפרמיה נוספת 

יחסית לתקופת 
 הביטוח שנותרה.

לעניין חבויות , 
הקימום יהיה רק 

לאחר תשלום 
 בפועל"

, מפרט 39עמ'  16
לביטוח אש, 

סעיף 
השתתפות 

 עצמית 

המילים "שבר שמשות  .1
"  800ושלטים 

 מבוטלות .

 
 10%נזקי טבע :  .2

₪  50,000מינ' מהנזק 
 ₪ , 500,000מקסימום 

מסכום  10%רעידת אדמה  
₪  40,000הביטוח לאתר מינ' 

 ₪  5,000,000מקסימום 
 ₪  50,000כל נזק אחר 

 לא מאושר .1

 לא מאושר .2

, מפרט 39עמ'  17
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
השלמה לכל  3

 הסיכונים 

₪ "  3,000,000הספרה "...
 1,000,000ת בספרה " מוחלפ

 " ₪ 

 לא מאושר

, מפרט 39עמ'  18
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
6  

אחרי המילה  1בשורה 
 "נגררים"

תתווספנה המילים "בעת 
אחסונם בלבד כנגד סיכוני אש 

 בלבד ובערכי שיפוי בלבד" 
אחרי המילים "...נמצא 
מחוץ" תתווסף המילה 

 "מבנים"
המילים "לחצרים גם וכן 

בהיותם במעבר וגם בהיותם 
באופן זמני אצל אחרים " 

 מבוטלות.

 לא מאושר

, מפרט 39עמ'   19
לביטוח אש, 

  הסעיף מבוטל
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סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
7 

קיימת הרחבה בפוליסה ביט 
  4סיפא  3.1סעיף 

 לא מאושר
 
 
 
 

, מפרט 39עמ'  20
לביטוח אש, 

שינויים, סעיף 
הרחבות 

ותוספות,      
 8סעיף 

 

המילה "הגבוהה" מוחלפת 
 במילה " הנמוך" 

 לא מאושר

, מפרט 39עמ'  21
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
9 

תתווספנה המילים 
 "  ₪ 75,000"מקסימום לפריט 

לסעיף יתווסף 
"מקסימום לפריט 

אלא אם ₪ ,  50,000
נמסרה הערכה 

 ספציפית לפריט".

, מפרט 39עמ'  22
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
10 

אחרי המילים "...עד לסך 
תתווספנה ₪ "  400,000

  3.12המילים לפי הרחבה 

 לא מאושר

, מפרט 39עמ'  23
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
13  

המילה "...הגבוה" מוחלפת 
  "הנמוך"במילה 

הסעיף מבוטל 
  :ובמקומו ירשם

הביטוח כולל "
הוצאות מיוחדות 
שהוציא המבוטח 

לאחר נזק עד לסך 
 מהנזק". 10%

, מפרט 39עמ'  24
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
14  

אחרי המילים "...לאחר נזק 
 עד"

 10%תתווספנה המילים "עד 
-מהנזק ולא יותר מ

1,2000,000  " ₪ 
 

 לא מאושר

, מפרט 39עמ'  25
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
15 

אחרי המילים "...מכל סוג 
שהוא עד" תתווספנה המילים 

מהנזק ולא יותר                         10%"
 ₪ " 3,000,000 -מ

 לא מאושר

, מפרט 40מ' ע 26
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

המילים "...ונזקים 
תוצאתיים" מוחלפות במילים 

" דמי שכירות חלופיים לפי 
 " 3.13הרחבה 

 לא מאושר
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ותוספות, סעיף 
18 

, מפרט 40עמ'  27
לביטוח אש, 

סעיף שינויים, 
הרחבות 

ותוספות, סעיף 
19  

המילים "...השתתפות עצמית 
" 800 בסעיף זה תהיה

 מבוטלות

 
 לא מאושר

פרק  40עמ'  28
 "מפרט לביטוח

אש מורחב" 
סעיף "שינויים 

, הרחבים 
ותוספות", 

יתווסף סעי ף 
20  

 לפוליסת רכו/ש יתווסף  : 
למען הסר ספק בהמשך  

סיכונים ה)  2.6לאמור בסעיף 
 מבוטחים( נזקי   נוזליםה
והתבקעות, הפוליסה אינה   

מכסה נזקים לצנרת עצמה 
          ו/או הוצאות להחלפת  חלקי  

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

מהנוזלים/התבקעות הצנרת 
כאשר גורם הנזק אינו פגיעה 

חיצונית פתאומית ובלתי 
אירוע   צפויה. )למען הסר ספק

נזקי טבע ו/או רעידת אדמה 
כפגיעה חיצונית  ייחשב

פתאומית ובלתי צפויה( 
מובהר בזאת כי נזקים עקב  

התבלות וחלודה  אינם 
מכוסים. כמו כן ולמען הסר 
ספק השלמה לכל הסיכונים 

מפרק הסיכונים   3.20הרחבה 
לא יחול על          המבוטחים 

צנרת  ביוב  ו/או ניקוז ו/או 
 צנרת מים.

למען הסר כל ספק כל הנ"ל 
ל על צנרת של בהתאם יחו

 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 מאירוע חיצוני, 
תאונתי  ובלתי צפוי שגרם 

לקריסתם ו/או קריסת  
מערכות )חשמל, מים, ביוב 

וכו'(   ו/או קריסת קירות 
ומכים לסוגיהם ביחס ת

 לתשתיות. 
למען הסר כל ספק הכיסוי  

   3.20הביטוי לפי הרחבה 
השלמה לכל הסיכונים לא 

 לא מאושר
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 25יחול על רכוש שגילו מעל 
שנה למעט עם האירוע נגרם 

ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית 
  ובלתי צפויה.

 
פרק  41עמ'  29

 מפרט לביטוח
אחריות 
 מעבידים

סעיף 
השתתפות 

 עצמית 

ובגין עובדי קרן השתתפות 
 לפיתוח דימונה 

מחלות  – 1סעיף  .1
לכל ₪  20,000-מקצוע 

 נפגע

תאונות  – 2סעיף  .2
₪  20,000 –עבודה 
  עלאירו

 לא מאושר

פרק  41עמ'  30
 מפרט לביטוח

אחריות 
עבידים סעיף 

שינויים 
והרחבות לשתי 

הפוליסה      
 סעיף א

 

 מבוטל  –סעיף א' 
 

 אושרמ

פרק  41עמ'  31
 מפרט לביטוח

אחריות 
עבידים סעיף 

שינויים 
והרחבות לשתי 
הפוליסה סעיף 

 ד
 

 מבוטל  –סעיף ד' 
 

 לא מאושר
 ומעודכן כדלקמן :" 

גבולות האחריות 
יוחזרו לקדמותם 

לאחר תשלום בפועל . 
המבוטח ישלם פרמיה 

נוספת יחסית 
לתקופת הביטוח 

 שנותרה.
פרק  41עמ'  32

 לביטוחמפרט 
אחריות 

עבידים סעיף 
שינויים 

והרחבות לשתי 
הפוליסה סעיף 

 ו 

בסוף הסעיף תתווספנה 
 המילים 

"השייכים למבוטח ובתנאי כי 
ערך העבודה אינו עולה ע"ס 

200,0000 " ₪ 

 לא מאושר

פרק  43עמ'  33
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

 צד שלישי 
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף ב 

מידע חיתומי אנו מבקשים 
בקשר ל"אגם וסירות שאינן 

 מונעות בכוח מכני"

בשטח השיפוט של 
העיר יש אגם ובו 

מופעלות סירות ללא 
 כוח מכני .
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פרק  43עמ'  34
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

 צד שלישי 
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף ד  

הסעיף מבוטל. נזק גרר על פי 
 תנאי הפוליסה בלבד. 

 לא מאושר

פרק  43מ' ע 35
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף ה'

בסוף הסעיף תתווספנה 
 1,000,000המילים "עד לסך 

למקרה ולתקופה כלול ₪ 
 בגבולות האחריות לעיל" 

 לא מאושר

פרק  43עמ'  36
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף ו'

סעיף ו מבוטל. לא ניתן 
לתמחר הרחבה זו ומה גם 

שלמבוטח אין שום שליטה על 
חבויות האוכלוסיה שלגביה 

 נדרשת הרחבה זו. 

 לא מאושר

פרק  43עמ'  37
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף ז' 

 הסעיף מבוטל
כיסוי להרחבה זו ניתן 

 במסגרת 
בפוליסה  הרחבה לחבות מוצר

 לביטוח אחריות מקצועית
בפוליסה צד  3.3.1נוסח הסייג 

 ללא שינוי –שלישי 

 לא מאושר

פרק  43עמ'  38
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף  ח

בסוף הסעיף תתווספנה 
 המילים 
ניתן לכיסוי  שלא"ובתנאי 

תחת פוליסה לביטוח רכוש של 
 המבוטח" 

 אושרלא מ

פרק  43עמ'  39
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף  י

בסוף הסעיף תתווספנה 
 " 3.1המילים "כפוף להרחבה 

 מאושר

פרק  43עמ'  40
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף  יא

המילים ""יחולו  2בשורה 
הדינים והחוקים המקומיים 

לרבות שיפוט מקומי" 
 מבוטלות 

וכן בסוף הסעיף תתווספנה 
 "  4.1המילים "לפי הרחבה 

 לא מאושר
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פרק  43עמ'  41
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

צד שלישי  
סעיף שינויים 

 והרחבות 
 סעיף  יב 

 הסעיף מבוטל
קיימת כבר הרחבה בסעיף ה' 

 לעיל

 לא מאושר

פרק "מפרט  42
לביטוח 

אחריות כלפי 
צד שלישי סעיף 

שינויים 
והרחבות סעיף 

18 

  18אין סעיף  אנו מבקשים לבטל את הסעיף

פרק  43עמ'  43
"מפרט לביטוח 

אחריות כלפי 
 צד שלישי 

סעיף שינויים 
 והרחבות 

 סעיף ד'

אנו מבקשים לבטל את 
המילים "או אחרים" בסוף 

 הסעיף

 לא מאושר

פרק  43עמ'  44
"מפרט לביטוח 
אחריות כפי צד 

 שלישי ל
סעיף שינויים 

 והרחבות 
סעיף  ח' בסוף 

 העמוד 

המילים "מתנדבים,  1בשורה 
 תלמידים ומלווים" מבוטלות. 

 לא מאושר

פרק  44עמ'  45
"מפרט לביטוח 

אחריות כלפי 
 צד שלישי 

סעיף שינויים 
 והרחבות 

 סעיף י

המילים "...ובוטח  2בשורה 
 על ידי בעליו" מבוטלות 

 לא מאושר

פרק  44עמ'  46
"מפרט לביטוח 

אחריות כלפי 
 צד שלישי 

סעיף שינויים 
 והרחבות 
 סעיף יג' 

 הסעיף מבוטל
 סייג זיהום הינו סייג חוזי 

 

 לא מאושר

פרק  44עמ'  47
מפרט לביטוח 
אחריות כלפי 

 צד שלישי

 יתווספו הסעיפים: 
 טיפול בתביעות  

איילון לא תטפל בתביעות 
אשר מוערכות בסכום שהיינו 

מתחת לסכום ההשתתפות 
העצמית. אנו נשמח לעזור 

 לא מאושר.
 

העירייה תבחן את 
התביעות המוגשות 

כלפיה . אם העירייה 
תהיה סבורה שסך 



16 

 

בקביעת גוף משפטי )אם 
יידרש כזה( לטיפול שוטף 

 בנושא.
כחוק בכל מקרה של תשלום 

פשרה אנו נודיעכם מראש 
 ונבקש הסכמתכם.

הינכם מצהירים כי מתן 
לא הסכמתכם לא יתעכב ל

 סיבה סבירה.
בכל מקרה בו נבקש מכם את 

ההשתתפות העצמית אנו 
נספק לכ תדפיס ממחשב 

החברה המפרט את 
הוצאותינו. תדפיס זה ייחתם 

בחותמת החברה וחתימה 
אישית וישמש כהוכחה סופית 

 להיקף הוצאות החברה. 
 
 
 
 
 
 

התביעה לא תעבור 
את הסכום שהיינו 

מתחת לסכום 
ההשתתפות העצמית 

אזי זכותה של 
העירייה לא להעביר 

את התביעה למבטח . 
אולם מובהר ומוסכם 

בזאת על המבטח כי 
כי בכל אם יתברר 

זאת התביעה עברה 
ת את סכום ההשתתפו

העצמית , אזי 
התביעה תטופל על ידי 

 המבטח .

פרק  45עמ'  48
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
השתתפות 

 עצמית 

 לא מאושר ₪  50,000השתתפות עצמית :  

פרק  45עמ'  49
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף גבול 
 טריטוריאלי 

הגדרת גבולות טריטוריאליים 
ושיפוט לפי נוסח פוליסה 

לביטוח אחריות מקצועית של 
 המצ"ב  2019איילון מהדורה 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  50
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף תאריך 
 רטרואקטיבי 

תתווספנה המילים " יום 
תחילת הביטוח בחברתנו או 

כנדרש כפוף להוכחת קיום 
 רצף ביטוחי" 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  51
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

  1סעיף  

 תתווסף המילה  "בגין "
 

 לא מאושר
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פרק  45עמ'  52
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

 2סעיף  

בסוף הסעיף תתווספנה 
 המילים

"במקצועות המפורטים  
 מטה:

 
אי לכך יש להעביר במסגרת 
התשובות פירוט המקצעות 

 חי. בגינם נדרש כיסוי ביטו

 לא מאושר

פרק  45עמ'   53
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

  4סעיף  

 הסעיף מבוטל
 לא יחול כיסוי ביטוחי כלשהו 
בגין אחריות מקצועית לצוות 

 הרפואי גם לא לרופאים, 
גם לא במסגרת הפעלת מוקד 

 רפואי.
  

 לא מאושר

פרק  45עמ'  54
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

 5סעיף  
 
 
 

בסוף הסעיף תתווספנה 
 המילים 

  "בגין מעשי ומחדלי המבוטח"

 לא מאושר

פרק  45עמ'  55
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

 6סעיף  

 מבוטל. – 6סעיף 
חברי המליאה זה תפקיד ולא 

מקצוע, לכן הכיסוי בגינם 
במסגרת פוליסה נושאי 

 משרה. 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  56
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

סעיף 
המבוטחים 

 7סעיף  

בסוף הסעיף תתווספנה 
 המילים 

 "בגין מעשי ומחדלי המבוטח" 

בסוף הסעיף 
 תתווספנה המילים:

 " ע"י המבטח" 

פרק  45עמ'  57
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית 

 

האם בעירייה קיימת וועדה 
 לתכנון ובניה?

האם קיים ביטוח במידה וכן, 
  נפרד בגינה?

וועדה מחלקת הנדסה 
של  לתכנון ובניה

 העירייה מבוטחים 
בפוליסה לביטוח 

אחריות מקצועית 
שאינה מהווה חלק 

 ממכרז זה.
פרק  45עמ'  58

 מפרט לביטוח
הסיפא המתחילה במילים " 

הכיסוי הביטוחי על פי ביטוח 
זה הינו מעל לכל ביטוח 

 לא מאושר
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אחריות 
 מקצועית 

 

. ומסתיימת במילים אחר..
 –....אלא אם הוסכם אחרת" 

 מבוטלת 
פרק  45עמ'  59

 מפרט לביטוח
אחריות 

 מקצועית 
 

המתחילה במילים  2הסייפא 
"הכיסוי הביטוחי על פי 
פוליסה חל גם על בעלי 
מקצועות ... ומסתיימת 
במילים לרבות עזבונם 

 ויורשיהם" תוחלף בנוסח:
לפורשים תקופת דווח מוארכת 

כל עוד פוליסה זאת או  –
פוליסת החידוש של פוליסה 

שנים ממועד  7זאת בתוקף, או 
הפרישה, התקופה הקצרה 

 .מבין השניים

 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  60
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

תוספות 
ושינויים סעיף 

 א 

בסוף הסעיף המילים "וללא 
כל התנאה בגין ביטוח קודם" 

 מבוטלות 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  61
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

תוספות 
ושינויים      

  2סעיף ב 

 לא מאושר הסעיף מבוטל 

פרק  45עמ'  62
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

תוספות 
ושינויים      

  3סעיף ב 

 הסעיף ייקרא :
אחריות המבוטח בגין בעלי 

מקצוע במקצועות המפורטים 
המועסקים כקבלני  בלבד

 משנה.
הביטוח אינו מכסה את 

חבותם האישית של קבלני 
המשנה , אלא אם הוסכם 

אחרת בכתב ומראש בטרם 
 קרות מקרה הביטוח. 

 
 
 
 
 
 

 לא מאושר

פרק  45עמ'  63
 מפרט לביטוח

המילים "הונאה,  2בשורה 
מרמה, וחוסר תום לב" 

מוחלפות במילים "או מעילה 

 לא מאושר
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אחריות 
 מקצועית סעיף 

תוספות 
ושינויים      

 4סעיף ב 

באימון . הרחבה זו לא  תחול 
 על נושאי משרה. " 

פרק   46עמ'   64
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

תוספות 
ושינויים      

 6סעיף 

 הסעיף מבוטל . 
  סייג סייבר הינו סייג חוזי.

 מאושר

פרק   46  עמ' 65
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

סעיפים ג' וכן 
 ה' 

 הסעיפים מבוטלים 
בפוליסה לביטוח אחריות 

 מקצועית של איילון המצ"ב 
 בין היתר קיימות גם הרחבות:

הוצאות הגנה - 2.10
בהליכים פליליים 
 והליכים מנהליים

. תקופת גילוי  – 2.9
המילים "שישה חודשים " 

תוחלפנה במילים "שנים 
 עשר חודשים" 

 

 לא מאושר

פרק   46עמ'   66
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

 סעיף ד
 

 הסעיף מבוטל.
 

 לא מאושר

פרק   46עמ'   67
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

 סעיף ז

 ז' ייקרא:סעיף 
הביטוח הוא בגין אחריות 

ישירה של בעלי המקצוע 
במקצועות המפורטים ובגין 

אחריות שילוחית של המבוטח 
 בגינם וכן 

בגין עובדים חיצוניים 
במקצועות המפורטים בעת 

 עיסוקם עבור המבוטח בלבד. 

 לא מאושר

פרק   46עמ'   68
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 

בסוף הסעיף  תתווס, המילה 
 "בכתב" 

 לא מאושר
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ושינויים      
 סעיף ח

פרק   46עמ'   69
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

 סעיף ט

 הסעיף מבוטל
נוסח הסייג כלשונו בפוליסה 

 המצ"ב 

 לא מאושר

פרק   46עמ'   70
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

סעיפים  יא וכן 
 יב 

 הסעיפים  מבוטלים 
 64ראה את התשובה בסעיף 

   לעיל

 לא מאושר למעט :
במקום שלוש שנים 
יקרא : "שנה וללא 

תוספת פרמיה ובאופן 
אוטומטי מבלי צורך 

להוציא תוספת 
 ספציפית" . 

פרק   46עמ'   71
 מפרט לביטוח

אחריות 
 מקצועית סעיף 

 תוספות 
ושינויים      

 סעיף יג 

 הסעיף מבוטל.
 

 לא מאושר

מפרט  47עמ'  72
לביטוח תאונות 

 אישיות , סעיף
 המבוטחים 

קבטים מפעילי זיקוקי  3
 דינור

אנו מבקשים מידע מלא ביחס 
להסמכתם, קיום רשיון בר 

תוקף, אחסון תחמושת, וכל 
מידע אחר רלוונטי בקשר 

  להפעלת זיקוקי דינור.

ילי מפע 2יתוקן: 
זיקוקין בעלי רישיון 

להפעלת זיקוקין( 
העירייה עורכת מופעי 

זיקוקי דינור כפי 
המקובל בגופים 
 מוניציפאליים .

מפרט  47עמ'  73
לביטוח תאונות 
אישיות , סעיף 

 התיישנות 

 הסעיף המתחיל במילים :
" מנין שנות תקופת 

ההתיישנות לגבי נכות ..... 
ומסתיים במילים או גוף אחר 

 מבוטל –שהוסמך לכך" 
 

 לא מאושר

מפרט  47עמ'  74
לביטוח תאונות 
 אישיות , סעיף 

 לפני אחרון  

הסעיף המתחיל במילים 
"בפוליסה מבוטל סייג בגין 

שימוש בתרופות שלא נרשמו 
ע"י רופא מוסמך ... 

והמסתיים במילים "... וכל 
 –גורם העוסק בהצלת נפשות" 

 מבוטל 

 לא מאושר

מפרט  47עמ'  75
לביטוח תאונות 
 אישיות , סעיף 

 אחרון 

 הסעיף מבוטל 
חברי מליאת העירייה 

 וקב"טים 
ם להשתתף לא יכולי

בהתפרעות, מהומות, שביתות 

 לא מאושר
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ומלחמה פסיבית וגם לא 
 בהתפוצצות.

מפרט  48עמ'   76
לביטוח כל 
הסיכונים 

כספים , סעיף 
שינויים 

והרחבות 
 בפוליסה

  1סעיף 

 לא מאושר הסעיף מבוטל 

מפרט  48עמ'  77
לביטוח כל 
הסיכונים 

כספים , סעיף 
שינויים 

והרחבות 
 בפוליסה
וכן  4 סעיפים

 8סעיף

 לא מאושר הסעיפים מבוטלים  

מפרט  48עמ'  78
לביטוח כל 
הסיכונים 

כספים , סעיף 
שינויים 

והרחבות 
 בפוליסה
וכן  6סעיפים 

 7סעיף

ביסח לשני הסעיפים הכיסוי 
מהנזק כלול  10%מוגבל לכדי 

 בסכום הביטוח. 

 לא מאושר

מפרט  49עמ'  79
לביטוח נאמנות 

עובדים, 
 סעיפים 

וכן  3וכן סעיף 2
וכן  4סעיף 
וכן     5סעיף

  6סעיף 

 לא מאושר הסעיפים מבוטלים. 

סיון יאישור נ 80
 –תביעות 

ביטוח חבות 
 מעבידים 

 
 

אנו מבקשים מידע ביחס 
וכן   2012לתביעה משנת 

 2016משנת 

אין בידי העירייה נכון 
למועד זה מידע בקשר 

 לתביעות אלו

אישור נסיון  81
תביעות צד 

 שלישי 

אנו מבקשים מידע על אירועי 
  2013תביעות לשנת חיתום 

אין בידי העירייה נכון 
למועד זה מידע בקשר 

 לתביעות אלו
אישור נסיון של  82

הראל חברה 
לביטוח 

 אנו מבקשים הסבר מה הקשר
בין המצוין באישור של ריכוז 

ירוט תביעות ובין הרשום בפ
תביעות. אין התאמה לא 

אלו מסמכים 
שהתקבלו מחברות 
הביטוח . אין בידי 

העירייה נכון למועד 
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,תביעות צד 
 שלישי

במספר תביעות, לא בסכום 
אשר שולם, וגם לא בשום 

 סכום /מספר אחר

זה מידע בקשר 
 לתביעות אלו

סיון יאישור נ 83
תביעות של 
מגדל חברה 

 לביטוח 

אנו מבקשים לדעת מה הסיבה 
סיון תביעות יכי לא צורף נ

 לענפי רכוש, כספים, נאמנות 

זה המידע שהתקבל 
לא מחברות הביטוח. 

 היו תביעות

סיון יאישור נ 84
תביעות של 

הראל חברה 
לביטוח תביעות 

 אש 

אנו מבקשים מידע על אירוע 
ששולם בגינו  2012בשנת 

1,363,973  ₪ 

בסעיף אש  54בעמוד 
 רשומה הסיבה

 

סיון יאישור נ 85
תביעות של 

מגדל , תביעות 
אחריות 

 מקצועית 

אנו מבקשים מידע על תביעה 
המוערכת  2016בשנת חיתום 

  ₪ 300,000בסך 

אין בידי העיריה נכון 
למועד זה מידע בקשר 

 לתביעה זו

 

      

      

 

 

 

 

 


