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 2019אוגוסט  29
 כ"ח אב תשע"ט

 
 

  לביטוח רכוש וחבויות של המועצה 19/2019מכרז 
 הבהרות - 1הודעה מספר 

 
 מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז. .1

המועצה משיבה לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכרז באשר לשאלות הנוגעות  .2

 נאי המכרז.לת

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות מסמכי  .3

 המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר  .4

 על ידם. מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים

 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .5

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה.  .6

 המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל .7

תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים 

 הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.   .8.1 .8

 .ל ידו.  לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו עהמציע . 8.2.

וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם השינויים . 8.3.

 בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 

. 

 בכבוד רב,  

 אלעד פרץ             
 גזבר המועצה                                                                                                                

 מועצה אזורית חוף אשקלון     
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  :להלן שאלות שנשאלו בהליך שאלות הברה ותשובות של המועצה
 

פרק וסעיף  מס"ד 
 רלוונטיים 

 תשובת המועצה שאלה 

האם ברשות המועצה תאגיד מים    1
 טיהור שפכים )מט"ש( ?ומכוני 

 
 

 הבהרה

חוק תאגידי המים אינו 
 חל על מועצות אזוריות.

המועצה האזורית חוף 
 תאשקלון הינה ספקי

מים כהגדרתה בחוק 
 .המים 

 5המועצה מספקת מים ל 
 .ישובים 20ישובים מתוך 

הישובים המים  שארל
מסופקים על ידי אגודות 

נתון זה . המים הקיימות
אלות נכון ליום מענה לש

 ההבהרה.

 טיהור שפכים:

המועצה סולקת את רוב 
השפכים שלה לתאגיד 

 .המים מי אשקלון 

בנוסף היא מתפעלת 
מספר מכוני טיהור 

 .קטנים

 
 3, סעיף  14עמ'  2

שינויים 
 הסתייגויות 

 :3.1סעיף 
המילים "... לא יובא  4שורה  

בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו 
 לותמבוט –כאילו לא נכתב כלל" 

המילים  "במידה והמועצה  6שורה 
תחליט לקבל את הצעת המציע יראו 

אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו 
 ללא שינוי  מבוטלות.  –כלל" 
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 מבוטל - 3.2סעיף 
 

 12, סעיף 28עמ'  3
הפרת חוזה 

ותרופות בשל 
הפרת /ביטול 

 החוזה 

המילים "לרבות  7, שורה 12.1סעיף 
ים הזכות לדרוש תשלום פיצוי

 100,000מוסכמים מראש בסך של 
 מבוטלות.  –₪ " 

 ללא שינוי 
, פרק נוסח 39עמ'  4

הביטוח, תנאים, 
שינויים, הרחבים 

ומפרטים לביטוח , 
 סעיף כללי 

סעיף ו' , תתווספנה המילים " לגבי 
תביעות שתוגשנה בארה"ב ו/או 

קנדה ו/או תביעות שתידונה 
בהתאם לחוק בארה"ב ו/או קנדה 

גבי אכיפה של פסקי דין ו/או ל
שמקורם בבתי משפט בארה"ב ו/או 

קנדה יחולו התנאים והחריגים 
 הבאים:

סייג זיהום שבפוליסה   .1
ישונה וייקרא: זיהום אוויר 
ו/או זיהום מים ו/או זיהום 

 קרקע.
כיסוי זה לא יחול בגין  .2

קנסות, פיצויי ענישה 
 ופיצויים לדוגמא.

הוצאות משפטיות סבירות  .3
תביעה לפיצוי להגנה בפני 

המתנהלת בפני בית משפט 
בארה"ב ו/או קנדה ו/או 

בהתאם לחוק בארה"ב ו/או 
קנדה, תחול אף מעבר 
לגבולות האחריות של 
הפוליסה , אך תיבחנה 

בהתאם להוצאות הנהוגות 
בבתי משפט בישראל 

 ובהתאם לדין הישראלי. 

 
 

 ללא שינוי למעט:
 

 2מאושר סעיף 
)כיסוי זה לא יחול 

סות, פיצויי בגין קנ
ענישה ופיצויים 

 לדוגמא.( .
 
 

 

, פרק נוסח 39עמ'  
הביטוח, תנאים, 

שינויים, הרחבים 
ומפרטים לביטוח , 

 סעיף כללי

לנוסח פוליסה לביטוח  –סעיף ד' 
אחריות מקצועית של איילון 

 יתווספו הסייגים : 2019מהדורה 
אובדן שימוש, עיכוב ואי  .א

עמידה בלוח הזמנים 
כם הנובעים מהלי

 פרוצדוראליים.  
אובדן ו/או נזק הקשור ו/או  .ב

הנובע ממתן/אי מתן רישוי 
עסקים ואכיפתם מכל סוג 

 שהוא

 ללא שינוי
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, פרק נוסח 39עמ'  5
הביטוח, תנאים, 

שינויים, הרחבים 
ומפרטים לביטוח, 

סעיף הגדרות, 
תנאים, הרחבות 

ושינויים לכל 
 הפוליסות

 סעיף ד' 
, המילים "מי שמקבל 2שורה 

 –שירותים מוניציפליים מהמועצה" 
 מבוטלות

אחרי המילים "...לרבות  4שורה 
משרדי הממשלה" תתוספנה 
המילים "בגין מעשי ומחדלי 

 המבוטח" 
אחרי המילים "מוסדות  5שורה 

וגופים שהמועצה החליטה לבטחם" 
תתווספנה המילים "כפוף לאישור 

 המבטח בכתב לפני קרות הנזק" 
ה המילים בסוף סעיף ד תתווספנ

"כל הנ"ל  בבעלות המועצה ו/או 
-שהמועצה משתתפת בתקציבם מ

 ואילך"  25%

 ללא שינוי למעט: 
 

בסעיף ג'  מבוטלות 
המילים : " מי שמקבל 
שירותים מוניציפאליים 

 מהמועצה ".
 

, פרק נוסח 40עמ'  6
הביטוח, תנאים, 

שינויים, הרחבים 
ומפרטים לביטוח, 

סעיף הגדרות, 
ת תנאים, הרחבו
ושינויים לכל 

 הפוליסות

, אחרי המילים 2סעיף ה', שורה 
"...הביטוח הורחב לשפותו" 

תתווספנה המילים "בגין מעשי 
 ומחדלי המבוטח" 

 
סעיף ו', המילים "חונכים"   

,"מתנדבים" הילדים והתלמידים 
הלומדים או מתחנכים במוסדות 

 -השונים שבאחריות המועצה"
מבוטלות. ואחרי המילה 

ים" תתווספנה המילים "מדריכ
 "עובדי המועצה" .  

 
 מבוטל -סעיף י

 
המילים ""שגילן  1שורה  –סעיף יג' 

 מבוטלות –מעל שנה " 
 

 –המילה "כל"  1שורה  –סעיף טו' 
 מבוטלת

ובסוף הסעיף תתווספנה המילים 
 " 2016מנוסח ביט  3.12"לפי הרחבה 

 
המילים "...רק  1שורה  –סעיף טז' 

ו אי תשלום במקרה של מרמה א
 –פרמיות על ידי המבוטח" 

 מבוטלות 

 ללא שינוי
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תתוספנה המילים  –סעיף יח 
ובתנאי כי אין בביטול הסעיף לגרוע 

מחובת זהירות של המבוטח ו/או 
מזכויות המבטח על פי הפוליסה 

 ו/או על פי כל דין. 
, פרק נוסח 41עמ'  7

הביטוח, תנאים, 
שינויים, הרחבים 

ומפרטים לביטוח, 
עיף הגדרות, ס

תנאים, הרחבות 
ושינויים לכל 

 הפוליסות

 מבוטל  –סעיף כז' 
 

בסוף הסעיף תתווספנה  –סעיף לב' 
המילים "למעט אם הוסתר מידע 

 במתכוון" 
 

בסוף הסעיף תתוספנה  –סעיף לה' 
 המילים "למעט בביטוחי חבויות" 

 ללא שינוי

, פרק  43עמ'  8
מפרט לביטוח אש 

 מורחב ,
ת סעיף השתתפו

 עצמית 

 הסעיף ייקרא:
מסכום  10% –רעידת אדמה 

מקס' ₪  40,000הביטוח לאתר מינ' 
5,000,000  ₪ 
למתקנים, מבנים  –נזקי טבע 

מהנזק  5% –ותשתיות בחופי רחצה 
 לאתר ₪   1,000,000מינ'      

מהנזק  5% -נזקי טבע לרכוש אחר 
₪  200,000מקס' ₪  20,000מינ' 

 לאתר
גלי רציף )אתר פירושו שטח מע

 מטר( 500ברדיוס 
 ₪  30,000 –כל נזק אחר 

 
 ללא שינוי למעט: 

 
 השתתפות עצמית 

מתגמולי  5% –נזקי טבע 
₪   20,000הביטוח  מינ' 

 ₪  200,000מקס' 
 10%רעידת אדמה: 

מסכום הביטוח לאתר 
מקס' ₪  40,000מינ' 

5,000,000  ₪ 
 

, פרק  43עמ'  9
מפרט לביטוח אש 

 מורחב ,
נויים, סעיף שי

 הרחבות ותוספות 

פריצה נזק ראשון רשום  – 2סעיף 
ואילו בטבלת הצעת ₪ "  250,000"

 ₪ " 700,000המחיר רשום "
 

₪ "  3,000,000הספרה " – 3סעיף 
 ₪ "  1,000,000מוחלפת בספרה "

 
המילים "...וגם מחוץ  6סעיף 

למחסני המועצה לרבות בהיותם 
מבוטלות ומחלפות  –במעבר" 

נגד סיכוני אש בלבד, במילים "כ
בערכי שיפוי בלבד ובעת אחסונם 

 בלבד" 
 

אחרי המילה    1שורה  – 7סעיף 
"רוכש" תתווספנה המילים 

 "שמטבעו " 
 

 ללא שינוי למעט: 
 

סעיף פריצה יהיה 
700,000  ₪ 
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בסוף הסעיף תתווספנה  – 8סעיף 
המילים "ובתנאי כי נשארו סימנים 

המעידים על כניסה ו/או יציאה בכח 
 ובאלימות" 

 
אחר המילים "גניבת  – 9סעיף 
ת רכוש" תתוספנה המילים "עד יחיד

 ₪  "  200,000לסך  
 

המילה "גבוהה"  2שורה  – 10סעיף 
 מבוטלת ומוחלפת במילה "הנמוך" 

, פרק  43עמ'  10
מפרט לביטוח אש 

 מורחב ,
סעיף שינויים, 

 הרחבות ותוספות

 מבוטל – 20סעיף 
 

המילים  3שורה  – 21סעיף 
"השתתפות עצמית לסעיף זה תהיה 

 מבוטלות  –" 800
 

בסוף הסעיף אחרי   – 22סעיף 
המילה "לאירוע"  תתוספנה המילים 

 "וסה"כ לתקופת הביטוח" 

 ללא שינוי

, פרק 44עמ'  11
 "מפרט לביטוח

אש מורחב" סעיף 
"שינויים , 

 הרחבים ותוספות" 

          לפוליסת רכוש יתווסף:                    
למען הסר ספק בהמשך לאמור 

)הסיכונים המבוטחים(   2.6בסעיף 
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 גורם הנזק אינו פגיעה 
ומית ובלתי צפויה. חיצונית פתא

)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   3.20הסיכונים הרחבה 
הסיכונים  המבוטחים לא יחול על 

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

למען הסר כל ספק כל הנ"ל בהתאם 
 יחול על צנרת של בריכות שחיה.  

  

 שינויללא 
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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 
או קריסת  מערכות לקריסתם ו/

)חשמל, מים, ביוב וכו'(   ו/או 
קריסת קירות תומכים לסוגיהם 

 ביחס לתשתיות. 
 
למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוי  

השלמה לכל    3.20לפי הרחבה 
הסיכונים לא יחול על רכוש שגילו 

שנה למעט עם האירוע נגרם  25מעל 
ע"י פגיעה חיצונית, תאונתית ובלתי 

 צפויה. 
 

מפרט  45עמ'  12
לביטוח אחריות 
מעבידים , סעיף 

 השתתפות עצמית 

₪  12,000מחלת מקצוע   1סעיף 
 תתוספנה המילים "לכל נפגע" 

 מאושר

מפרט  45עמ'  13
לביטוח אחריות 
מעבידים , סעיף 

שינויים והרחבות, 
  2סעיף 

 מבוטל . – 2סעיף 
לא ניתן לבצע השבה לקדמות 

 בביטוחי חבויות. 

לא תהיה השבה 
לקדמות בביטוח צד 

שלישי , מעבידים 
ואחריות מקצועית אלא 

 אם אושר על ידי המבטח 
, מפרט 46עמ'  14

לביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי, 

סעיף שינויים 
 והרחבות

בסוף הסעיף תתוספנה  –סעיף ב' 
המילים "שהינו תוצאה ישירה של 

 הנזק" 
 

בסוף הסעיף תתווספנה  -סעיף ג'
 המילים

₪  1,000,000"עד לסך                
 למקרה 

ולתקופה כלול בגבולות                
 האחריות
 לעיל.                

 
המילים  "...זה  3שורה  –סעיף ד' 

 – 6, 5,  4כלפי זה" מבוטלות. שורות 
 מבוטלות.

 
 –המילה "גם"  2שורה  –סעיף ה' 
 מבוטלת

 ללא שינוי
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 מבוטלת.  –המילה  "לא"  4שורה  
 

 מבוטל –סעיף ו' 
 

 מבוטל –סעיף ז' 
 

מבוטל. קיימת הרחבה  –סעיף ט' 
 מתאימה בביטוח אחריות מעבידים. 

 
המילים  2שורה  –סעיף י' 

 "...המקומיים
לרבות שיפוט מקומי"                   

 מבוטלות
ומוחלפות במילים "של                   

 מדינת 
 לי" ישראל ושיפוט ישרא                 

 
 מבוטל  -סעיף יא' 

 
המילים  – 1שורה     -סעיף ו' 

 "מתנדבים, 
 –תלמידים ומלווים"                   

 מבוטלות
 המילים "ו/או  – 2שורה                   
בחו"ל" וכן ""לימודים                  

 או 
 מבוטלות  -השתלמות או"                 

רט , מפ47עמ'  15
לביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי, 

סעיף שינויים 
 והרחבות 

בסוף הסעיף  2שורה   -סעיף ח' 
 המילים  

  –"ובוטח על ידי בעליו"                  
 מבוטלות.                 

 
בסוף הסעיף תתווספנה    -סעיף י' 
 המילים

" ביחס לנזקי גוף ולמעט                  
 פיקוח 
 הנדסי"                  

 
מבוטל. סייג קרינה  –סעיף יא' 

הינו סייג  –ושדות אלקטרומגנטיים 
 חוזי. 

 ללא שינוי למעט :
 

 מבוטל -סעיף יא 

, מפרט 47עמ'  16
לביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי, 

המבטחת לא  –יתווסף סעיף יג' 
תטפל בתביעות המוגשות נגד 

י והמוערכות המבוטח ע"י צד שליש

 מאושר נוסח כדלקמן : 
המבטח לא יטפל 

בתביעות המוגשות על 
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סעיף שינויים 
 והרחבות

על ידה בסכום הנמוך מהשתתפות 
 עצמית הנקובה בפוליסה. 

 
 
 
 
 
 

ידי צד שלישי שסכומן 
הנו פחות מסך 

 ההשתתפות העצמית 

, מפרט 48עמ'  17
לביטוח אחריות 

 מקצועית 

אחרי המילה "המועצה"  – 1סעיף 
 בגין" תתווסף המילה "

 
בסוף הסעיף תתווספנה   – 2סעיף 

המילים "במקצועות המפורטים" 
וכן יתווסף פירוט מקצועות לפי 

 בחירת והחלטת המבוטח
אנו מציעים כפי שמופיע בפוליסה     

הקיימת : עורכי דין, פסיכולוגים, 
וטרינרים, עובדים סוציאליים, 

מטפלים בקשישים ו/או בעלי 
יעודיים, מוגבלויות ו/או בחולים ס

חשמלאים, מצילים, חובשים, 
ממונה על בטיחות, תברואן, 

מדבירים )למעט ריסוס אווירי 
 וחקלאי(

ועובדים אחרים המפעילים ידע 
מקצועי המחייב הסמכה ורישוי 

 כדין. 
 

בסוף הסעיף תתווספנה  – 3סעיף 
המילים "בגין מעשי ומחדלי 

 המועצה"
 

בסוף הסעיף תתווספנה  – 4סעיף 
בגין מעשי ומחדלי המילים "
 המועצה"

 
 מבוטל  – 5סעיף 

 
 מבוטל – 6סעיף 

 
מבוטל ומוחלף בנוסח   – 7סעיף 
 הבא:

 –"תקופת דווח מוארכת לפורשים 
כל עוד פוליסה זאת או פוליסת 

 ללא שינוי
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החידוש של פוליסה זאת בתוקף, או 
שנים ממועד הפרישה, התקופה  7

 הקצרה מבין השניים"
 

, מפרט 49עמ'  18
לביטוח אחריות 

 מקצועית 
הנדסה וועדה 
 לתכנון ובניה 

 

 סעיף השתתפות עצמית 
מוחלפת ₪ "  55,000הספרה "
 ₪ "  75,000בספרה "

או לחלופין, אנו מבקשים לקבל 
פירוט תביעות בתחום זה שהערכתן 

-ונמוכה מ₪  55,000-גבוהה מ
75,000  . ₪ 

 ללא שינוי

, מפרט 49עמ'  19
אחריות  לביטוח

 מקצועית 
הנדסה וועדה 

לתכנון ובניה , 
 סעיף המבוטחים 

 

 מבוטל – 3סעיף 
 

מבוטל ומוחלף בנוסח  – 4סעיף 
 הבא:

 –"תקופת דווח מוארכת לפורשים 
כל עוד פוליסה זאת או פוליסת 
החידוש של פוליסה זאת בתוקף, או 

שנים ממועד הפרישה, התקופה  7
 הקצרה מבין השניים"

 
וספנה המילים "בגין תת – 5סעיף 

 לעיל "  2וכן  1המפורטים בסעיפים 
 

 ללא שינוי

, מפרט 50עמ'  20
לביטוח אחריות 

 מקצועית ,
תוספות, הרחבות 

ושינויים לשתי 
 הפוליסות הנ"ל 

המילים "במפרט  3שורה  –סעיף ב' 
וללא כל התנאה בגין ביטוח קודם" 

מבוטלות ומוחלפות במילה  –
 "בפוליסה" 

 
"אחרי המילה   1שורה  – 1סעיף ג' 

"...סודיות" תתווספנה המילים 
 "בתום לב"

אחרי המלים "...הגנת  2שורה 
פרטיות" תתווספנה המילים "בתום 

 לב" 
 

 מבוטל – 2סעיף ג' 
 

המילים "אלא  2שורה  – 3סעיף ג' 
אם הוסכם אחרת בכתב ומראש 

 מבוטלות –בטרם מקרה ביטוח" 
 

 מבוטל – 4סעיף ג' 
 

 ללא שינוי למעט :
 

 12תקופת הגילוי תהה 
 חודשים.
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 מבוטל – 6סעיף ג' 
 

מבוטל, היום ניתן  – 7סעיף ג' 
לרכוש ביטוח יעודי  סייבר , המעניק 

 כיסוי הולם
 

המילים "ונזק תוצאתי"  – 8סעיף ג' 
 מבוטלות –
 

 מבוטל –סעיף ה' 
 

המילים "...עד  2שורה  –סעיף ו 
שלוש שנים " מבוטלות ומוחלפות 

 חודש"  12במילים "עד 
 

 מבוטל –סעיף ז' 
 

 טלמבו –סעיף ח' 
, מפרט 51עמ'  21

לביטוח אחריות 
 מקצועית ,

תוספות, הרחבות 
ושינויים לשתי 
 הפוליסות הנ"ל

המילים "שלוש  2שורה  –סעיף יא 
שנים" מבוטלות ומוחלפות במילים 

 חודש"  12"
 

 מבוטל -סעיף יב' 

 ללא שינוי למעט :
 

 12 תקופת הגילוי תהה
 חודשים

מפרט  – 52עמ'  22
 לביטוח כספים 

 לא נרשם סעיף ביטוח כספים
 

מצורפת טבלת הצעות 
מחיר עם עדכון לגבי 

 ביטוח כספים 
מפרט  -53עמ'  23

לביטוח אחריות 
 מקצועית 

 מבוטל , כפול
 לעיל 48ראו עמ' 

אם נרשם רישום כפול . 
 אחד מיותר ומבוטל

מפרט  -53עמ'  24
 לביטוח אחריות

 מקצועית

 מבוטל , כפול
 לעיל 49ראו עמ' 

 
 

אם נרשם רישום כפול . 
 אחד מיותר ומבוטל

  56וכן עמ'  55עמ'   25
תוספות ושינויים 
 לשתי הפוליסות 

אם נרשם רישום כפול .  לעיל  51וכן  50מבוטלים , ראו עמ' 
 אחד מיותר ומבוטל

 
סעיף  שאלה/בקשה להבהרה מס"ד

ומספר 
 עמוד

 תשובה

קש אישורכם לנייד פרמיות בין נב 1
ענפי הביטוח השונים ובלבד 

 ללא שינוי כללי
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שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא 
 ישתנה.

הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש  2
וחבויות כלשהם השייכים לתאגיד 

 מים ו/או מכון טיהור שפכים )מט"ש(

 ללא שינוי כללי
 
 
 
 
 

 הבהרה
חוק תאגידי המים אינו חל על 

 ות אזוריות.מועצ

המועצה האזורית חוף אשקלון 
הינה ספקית מים כהגדרתה בחוק 

 המים .

נכון ליום פרסום המכרז, המועצה 
 20ישובים מתוך  5מספקת מים ל 

ישובים. לשאר הישובים המים 
מסופקים על ידי אגודות המים 

 הקיימות.

 :טיהור שפכים

המועצה סולקת את רוב השפכים 
 לון .שלה לתאגיד המים מי אשק

בנוסף היא מתפעלת מספר מכוני 
 טיהור קטנים.

 
נבקש אישורכם כי הכיסוי הבטוחי  4

לא יחול על קריסת מערכות )מים, 
חשמל, ביוב( וקירות תומכים 

לסוגיהם אלא כתוצאה מאירוע 
 תאונתי חיצוני בלבד.

 ללא שינוי כללי

 60אחרי המילים "ועד לסה"כ  5
חודשים" נבקש להוסיף "בהתאם 

בסעיף תקופת  3.13עיף לס
 ההתקשרות"

 5עמ' 
 1.1סעיף 

 מאושר
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נבקש למחוק את המילים "לא יובא  6
החשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו 

כאילו לא נכתב כלל והוא אף" וכן את 
המילים: " במידה והמועצה  תחליט 
לקבל את  הצעת המציע יראה הדבר 

 כאילו שינויים אלה לא נעשו כלל".

 13עמ' 
 1.10סעיף 

 14וכן עמ' 
 3.1סעיף 

 ללא שינוי

 14עמ'  נבקש לבטל את הסעיף  7
 3.2סעיף 

 ללא שינוי

נבקש למחוק את הסעיף והנספח  8
לאור העובדה כי בחברה עובדים 

רבים וכי מדובר במוסד פיננסי שבו 
ההוראות לשמירת סודיות הן 

 מהמחמירות. 
כמו כן בחברת הביטוח עובדים רבים 

 ם כ"א על טופס זה.ולא ניתן להחתי

 26עמ' 
 9סעיף 

וכן עמ' 
32 ,33 

התחייבות 
לשמירת 

 סודיות

 
לחוזה  9הבקשה לענין סעיף 

מתקבלת במובן זה שבטל הצורך 
לחתום על טופס התחייבות 

לשמירת סודיות 
 9.1יבוטלו סעיף   ובהתאמה,

. 9.3כולו וכן סעיף  -9.2סיפא, 
יתר הוראות הסעיף יעמדו בעינם 

. 
 
 

 מבוטל . 7נספח 
אין משום האישור וויתור על פי 

 הוראות החוק והדין. 
 
 

לחוזה  8למען הסר ספק סעיף 
 "ניגוד עניינים" בתוקף .

 
 18בטבלת המסמכים ) עמוד 

במכרז (  מבוטלת השורה לעניין 
 7נספח 

 
 נבקש לשנות כדלקמן: 9

למחוק את המילים "מי  .1
שמקבל שירותים 

 מוניציפאלים מהמועצה"
לים "מוסדות אחרי המי .2

וגופים הקשורים למועצה" 
וכן לאחר המילים "עמותות, 

אגודות" נבקש להוסיף 

 39עמ' 
הגדרות, 

תנאים 
הרחבות 

לשינויים 
 –סעיף ד' 

 ללא שינוי למעט: 
 

בסעיף ג'  מבוטלות המילים : " מי 
שמקבל שירותים מוניציפאליים 

 מהמועצה ".
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:"שהמועצה שותפה בשיעור 
לפחות בניהולה ו/או  25%

 בתקציבה.
נבקש למחוק את המילים  .3

"מוסדות וגופים שהמועצה 
 החליטה לבטחם"

לאחר המילים "לרבות  .4
משרדי ממשלה" יתווסף: 

 "בגין מעשיה ומחדליה" 
 

שם 
 המבוטח

נבקש למחוק את סעיף ו' ולרשום  10
במקומו: "שם המבוטח כולל גם את 

עובדי המועצה ומתנדבים בעת 
כן תלמידים פעילותם עבור המועצה ו

בקשר עם פעילותם במוסד החינוכי 
 בו הם לומדים".

עמ' 
הגדרות70

, תנאים 
הרחבות 

לשינויים 
 סעיף ו'

 ללא שינוי

אחרי המילים "הוצאות להכנת  11
תביעה" נבקש להוסיף "למעט בגין 

 חוות דעת נגדית".

 40עמ' 
 סעיף טו'

 מאושר

נבקש למחוק את המילים "רק  12
י תשלום במקרה של מרמה או א
 פרמיות ע"י המבוטח"

 40עמ' 
 סעיף טז'

 ללא שינוי

נבקש להוסיף "אולם אין בביטול  13
כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת 

 ומחובות המבוטח עפ"י דין"

 40עמ' 
 סעיף יח'

 ללא שינוי

 41עמ'  נבקש למחוק את הסעיף 14
 סעיף  כז'

 ללא שינוי 

 41עמ'  נבקש למחוק את הסעיף 15
 כט'סעיף 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף "למעט בביטוחי  16
 חבויות"

  41עמ' 
 סעיף לה'

 מאושר

 נבקש לתקן כדלקמן: 17
. להוסיף :נזקי טבע למתקנים, 1

 –מבנים ותשתיות לאורך חופי הים  
₪  500,000מהנזק מינימום  10%

לאתר, אתר משמעו שטח מעגלי 
מטר ומרכזו יקבע  500ברדיוס של 

 ע"י המבוטח.

 43עמ' 
השתתפות 

 עצמית

 ללא שינוי
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למחוק את ההשתתפות העצמית  .2
 לשמשות ושלטים.

 ₪ . 50,000. כל נזק אחר: 3
 היתר ללא שינוי

 –בסעיף נרשם סכום ביטוח לפריצה  18
. 700,000, בדף הריכוז נרשם 250,000
 מה נכון?

 43עמ' 
 2סעיף 

 ₪ 700,000סעיף פריצה יהיה 

לפריט נבקש להוסיף "מקסימום  19
50,000 ."₪ 

 43עמ' 
 11סעיף 

מוסכם בזאת שמקסימום לפריט 
אלא אם נמסרה ₪  50,000יהיה 

 למבטח הערכת שווי .
 44עמ'  נבקש למחוק את הסעיף. 20

 20סעיף 
 ללא שינוי

 23נבקש אישורכם להוסיף סעיף  21
כדלהלן: לעניין נזקי נוזלים: 

הפוליסה אינה מכסה נזקים לצנרת 
כל סוג ותאור לרבות עצמה )צנרת מ

צנרת ניקוז ו/או ביוב ו/או מים 
מוניציפאלית ו/או עירונית ו/או 

רגילה וסטנדרטית במבנה מכל סוג 
חלקי   שהוא ( והוצאות להחלפת

צנרת ו/או נזקי כל רכוש מבוטח מכל 
שאינו רכוש צד ג', שנפגע   סוג ותאור,

מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת 
אשר גורם לרבות הנוזלים עצמם, כ

הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית 
ובלתי צפויה. למען הסר ספק יובהר 

התבלות  כי נזקים לצנרת עקב
וחלודה ו/או נזקי בלאי ופגם טבעי 

אינם בבחינת פגיעה חיצונית ובלתי 
צפויה ועל כן אינם מכוסים, וכי כיסוי 

 3.20כל הסיכונים על פי סעיף 
 בהרחבות בתנאי הפוליסה לא יחול

על כיסוי זה. מאידך יובהר כי אירוע 
נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש 
בקשר לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית 

 פתאומית ובלתי צפויה.

 ללא שינוי  20עמ' 
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נבקש כי ההשתתפות העצמית  22
₪  20,000 –למחלת מקצוע  תהיה

 לתובע.
 

 45עמ' 
השתתפות 

 עצמית

השתתפות עצמית למחלת מקצוע 
 לתובע.₪  12,000תהיה 

 45עמ'  נבקש למחוק את הסעיפים. 23
סעיפים 

 א, ב

 מאושר ביטול סעיף ב' 

 46עמ'  נבקש למחוק את הסעיפים. 24
סעיפים ז'  

 יא'

 ללא שינוי

 47עמ'  נבקש למחוק את הסעיף. 25
סעיף ח' 

 וסעיף יא'

 ללא שינוי

נבקש להוסיף: "בגין נזקי גוף שאינם  26
 י".כתוצאה מפקוח הנדס

 47עמ' 
 סעיף י

 ללא שינוי

נבקש למחוק את הסעיף ולרשום  27
 במקומו :

"המבוטחים: בהתאם להגדרת 
 ."16הביטוח בסעיף ג' עמ' 

 48עמ' 
המבוטחי

 ם

 ללא שינוי

 נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: 28
חבותו של  –אחריות מקצועית 

המבוטח עפ"י כל דין בגין מעשה ו/או 
קים על מחדל של בעלי מקצוע המועס

 ידו במקצועות שלהלן:
עורכי דין, פסיכולוגים,  .1

וטרינרים, עובדים סוציאלים 
ועובדי רווחה, מדריכי ספורט 

, עובדי מחלקה טכנית, 
פקחים, פיזיוטרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, מצילים, 
 מדבירים, תברואנים.

עובדים אחרים המפעילים  .2
ידע ספציפי שעיסוקם מחייב 

 רישוי עפ"י דין.
סה מורחבת לכסות גם הפולי .3

את אחריותם של בעלי 
 המקצוע עובדיו של המבוטח.

הפוליסה מורחבת לכסות את  .4
אחריותו של המבוטח בגין 

 ללא שינוי 48עמ'  
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נותני שירותים שאינם עובדי 
 המועצה במקצועות הנ"ל.

מובהר בזאת כי הכיסוי אינו  .5
כולל את מחלקת ההנדסה 

 והוועדה לתכנון ולבנייה.
להוסיף: "בהתאם  3בסעיף נבקש  29

 לתנאי אישור הביטוח".
 

 49עמ' 
סעיף 

המבוטחי
 ם

 ללא שינוי

 –נבקש להוסיף "אחריות מקצועית  30
חבותו של המבוטח עפ"י כל דין בגין 

מעשה ו/או מחדל של בעלי מקצוע 
המועסקים על ידו בהתאם לסעיפים 

 הנ"ל." 1-4

 ללא שינוי 49עמ' 

 50' עמ נבקש למחוק את הסעיף 31
 7, 6סעיף 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף " במקצועות  32
 המבוטחים הנ"ל".

 50עמ' 
, 3סעיפים 

9 . 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף "בכפוף לתנאי הרחבת  33
הגנה בהליכים פליליים , תנאי ביט 

2016" 

 50עמ' 
 סעיף ד'

 מאושר

במקום "שלש שנים" נבקש לרשום  35
 חודש". 12"

 50עמ' 
 סעיף ו'

 מאושר

במקום המילים "חל על כל" " נבקש  36
 לרשום "אינו מחריג".

 50עמ' 
 סעיף ח'

 מאושר

נבקש להוסיף: "מובהר בזאת כי  37
 הפוליסה אינה מכסה:

נזק כספי טהור )שאינו  .1
נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש( 

עקב אובדן ו/או נזק הקשור 
ו/או הנובע ממתן ו/או אי מתן 

, רישוי לעסקים ו/או אכיפתם
בגין מעשה ו/או מחדל שנעשה 
בכוונה ו/או פזיזות ו/או מתוך 
אי אכפתיות לתוצאת המעשה 

 או המחדל.
נזקים כספיים עקב אובדן  .2

שימוש, עיכוב ואי עמידה בלוח 

 ללא שינוי 51עמ' 
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הזמנים הנובעים מהליכים 
 פרוצידוראליים מתמשכים.

לא  2-ו 1למען הסר ספק חריגים 
יחולו מקום בו יוכח כי הרשות נקטה 

האכיפה העומדים  צעיבכל אמ
לרשותה כלפי החייבים ברישוי ו/או 

 שנקיטת צעדי האכיפה אינם
 .בסמכות הרשות בכלל

 
נבקש להסיר את הדפים זו כפילות  38

 .51- 48לעמודים 
אחריות 

 מקצועית
 - 53עמ' 

56 

 מאושר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
_____________     __________________      _________________ 
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 )כל הסכומים להלן הנם בשקלים חדשים(.    19/2019טבלת הצעת המחיר מכרז 

 טבלה זו מחליפה את הטבלה במכרז ) טבלה מעודכנת בהליך שאלות הבהרה(

 לא בעט ובכתב יד ברור.את ההצעה יש למ

 

 פוליסה או סוג
 כיסוי        

 סכום ביטוח  או
 גבול אחריות  

פרמיה לתשלום 
 בספרות 

 

 פרמיה לתשלום במילים
 

    אש מורחב 

   250,000,000 כל רכוש המועצה

   700,000 פריצה נזק ראשון 

 מעבידים 
 למקרה ולתקופה

 
 מ'  56שנתי:  שכר

 
20,000,000 

  

    

 צד שלישי
 למקרה ולתקופה

 

 
40,000,000 

 

  

    

 -אחריות מקצועית 
 מועצה

 למקרה ולתקופה

 
 

4,000,000 

  

 -אחריות מקצועית 
הנדסה וועדה מקומית 

 לתכנון ובניין 
 למקרה ולתקופה

 

4,000,000 
 
 

  

   100,000 כל הסיכונים כספים

   

 סה"כ לתשלום בשקלים חדשים
 תשלומים ( 5) בסיס מזומן עד  

 

  

 

    _____________  _________________         __________________ 

 שמות החותמים המוסמכים            חתימה וחותמת            תאריך          

 


