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נוסח השאלה/הבקשה לשינוי
האם אישור ניסיון תביעות שצורף למכרז משקף את כל ההשתתפויות
העצמיות הנדרשות במכרז?
לכל הפוליסות יתווסף סייג מגיפות )קורונה( לפי נוסח חברתנו בהתאמה
לביטוחי רכוש וחבויות
לכל הפוליסות יתווסף סייג סייבר לפי נוסח חברתנו בהתאמה לביטוחי
רכוש וחבויות
לנוסח המפרט יתווסף כי תוקף הצעתנו הינו ל 60-יום ממועד האחרון
להגשת הצעות מחיר למכרז
בביטוח אחריות מקצועית  ,חבות מוצר ונאמנות
תאריך רטרואקטיבי יהא – יום תחילת הביטוח בחברתנו
או כנדרש  ,כפוף להוכחת רצף ביטוחי
האם ברשות /בעלות המועצה אתרים לפינוי פסולת?
במידה וכן – מי הגורם האחראי לתפעולם ?
מי הגורם האחראי להפעלת הבריכה של המועצה?
באם ברשות המועצה קיימים כל האישורים הנדרשים על פי דרישות כל
דין/תקנה/צו מכל הגורמים הרלוונטיים ?
האם אצטדיון כדורגל ואתלטיקה 4 ,מגשי טניס ,מגרש ואולם כדורסל5 ,
מגרשי קטרגל ,מגרשים משולבים ועוד
בבעלות ובאחריות המועצה?
במידה וכן  ,באם ברשות המועצה קיימים כל האישורים הנדרשים על פי
דרישות כל דין/תקנה/צו מכל הגורמים הרלוונטיים ?
האם ברשות המועצה קיימת חברה כלכלית או חברה לפיתוח ?
במידה וכן
 .1מה תיאור הפעילות המדויקת שלה?
 .2מה מחזורי הפעילות שלה?
 .3האם מקימת ביטוח עצמאי?

האם בשטח המועצה נחלים ,נהרות ,אגמים או מקווה מים?
במידה וכן  ,אנו מבקשים לדעת מי הגורם האחראי בגינם וכן מי מטעם
המועצה אחראי על שלום הציבור באתרים אלה?
האם ברשות המועצה חברות שמירה?
האם ברשות המועצה חברות הסעות?
לפוליסות רכוש וצד שלישי – יתווסף סייג בניה הידועה בשם פל קל לפי
נוסח חברתנו.
בכל הפוליסות ירשם :
הכיסוי הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות כלשהם השייכים לתאגיד מים
ו/או למכון טיהור שפכים
)מט"ש(
לפוליסת רכוש יתווספו חריג פל קל ונוהל עבודות בחום בנוסח חברתנו
לפוליסת צד שלישי – יתווסף חריג פל קל
המילה "העתק" מוחלפת במילה "מקור"
שם המבוטח ייקרא :מועצה מקומית כפר תבור ו/או החברות העירוניות
ו/או עמותות בחסות המועצה )מוזיאון ,בית הקשיש ,מתנ"ס )למעט מה
שניתן לביטוח במסגרת החברה למתנ"סים(  ,מפעילי חוגים ו/או
משפחתונים )למעט הגובים דמי השתתפות בעצמם( ו/או המועצה הדתית

תשובת המועצה
חיובי
נתקבלה
נתקבלה
נסכים ל  90יום
נדחתה
אין ,הפינוי
על ידי קבלן
חיצוני
המתנ"ס/המועצה/
קבלן חיצוני
חיובי

אין

אין
אין
אין
נתקבלה
נתקבלה

נתקבלה
נתקבלה
נדחתה
נדחתה
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הסיכונים
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עמ'  14סעיף
השתתפויות
עצמיות
עמ' 14
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עמ'  14ביטוח
רכוש
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ו/או כל גוף משפטי אחר ו/או כל אדם שיש לרשות שליטה בו ו/או בעלות
עליו ו/או גוף משפפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו מ 25%-ואילך
.
סעיף שם המבוטח  -כמפורט בסעיף 17לעיל
היקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח אש מורחב ואובדן
תוצאתי ביט 2016
בסוף הסיפא המתחילה במילים "כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק
ראשון.....והמסתיימת במילים "...בהכנת תביעות עד לסך  ₪ 400,000על
בסיס נזק ראשון " תתוספנה המילים "לפי הרחבה  3.12מנוסח ביט "2016
שורה " , 1אתרים משוחזרים" – אנו מבקשים מידע חיתומי מלא ביחס
לאתרים משוחזרים – על מנת לגבש הצעת מחיר מתאימה לרכוש זה.
שורה  ,5אחרי המילים "מתקני תאורה" תתוספנה המילים "השייכים
למבנים אלה"
והמילים "גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים" – מבוטלות ומועברות
לסעיף תשתיות מוניציפליות מטה.
אחרי המילים "כולל פסלים מעוצבים בכיכרות הישוב"
תתוספנה המילים "ובתנאי כי נכללו בסכום ביטוח התכולה" למען הסר
ספק הרחבה  3.20כל הסיכונים לא תחול על פסלים המוצבים מחוץ
למבנים האסיביים.
המילה "לרבות" – מוחלפת במילה "כולל"
המילה "ביוב" – מוחלפת במילה "ניקוז" )בגין מערכת הביוב אחראי
תאגיד המים המקומי.

נדחתה
נדחתה
נדחתה
שורה  :1נדחתה
שורה  :5נדחתה
גשרים :נתקבלה
נדחתה
רוב הפסלים בחוץ
נדחתה

המילים "הכיסוי חל גם בעת העברה ,כולל גניבה  .לגבי כיסוי גניבה/פריצה
מחוץ לחצרי המבוטח הכיסוי מוגבל ל 500,000-ש"ח למקרה"  -מבוטלות
כיסוי רכוש בהעברה וכיסוי פריצה ,ניתן לרכוש במסגרת הפוליסות
הקיימות .הרחבה כל הסיכונים משמעותה
"השלמה כל הסיכונים – הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אובדן או
נזק פיזי פתאומי ובלתי צפי מראש הנגרם לרכוש המבוטח ,מסיבה כלשהי
שלא נכללה בסיכונים המבוטחים בהרחבות לפי זה )רכוש( "
נדחתה
סעיף נזקי טבע – המילים "כולל פינוי הפסולת" – מבוטלות
המילים "שוד או פריצה –  , ₪ 15,000כה"ס –  – " ₪ 15,000מבוטלות
ומוחלפות במילים "שוד ו/או פריצה –  , " ₪ 50,000כה"ס – " ₪ 50,000
נדחתה
אנו מבקשים לקבל נתון של סכום ביטוח מקסימלי למקום אחד) .הנתון
חשוב ביותר לרכישת ביטוח מתאים(
נתקבלה
לפוליסה לביטוח אש מורחב ,יתווסף סעיף כדלקמן:
למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף ) 2.6הסיכונים 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 גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית 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 הסיכונים הרחבה  3.20מפרק
הסיכונים 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 מאירוע חיצוני,
נדחתה
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עמ'  15ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי ,
סעיף שם
המבוטח
עמ'  15ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי,
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סעיף
השתתפות
עצמית
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אחריות כלפי
צד שלישי,
סעיף הרחבות
לפוליסה
עמ'  15ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי,
סעיף הרחבות
לפוליסה
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עמ'  15ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי,
סעיף הרחבות
לפוליסה
עמ'  15ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי
עמ'  16ביטוח
חבות
מעבידים
עמ'  16ביטוח
חבות
מעבידים
עמ'  16ביטוח
חבות
מעבידים,
סעיף
השתתפות
עצמית
עמ' 17
אחריות
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תאונתי ובלתי צפוי שגרם לקריסתם ו/או קריסת מערכות )חשמל ,מים,
ביוב וכו'( ו/או קריסת קירות תומכים לסוגיהם ביחס לתשתיות.
למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוי לפי הרחבה  3.20השלמה לכל
הסיכונים לא יחול על רכוש שגילו מעל  25שנה למעט עם האירוע נגרם ע"י
פגיעה חיצונית ,תאונתית ובלתי צפויה.
כמפורט בסעיף  18לעיל

נדחתה

היקף הכיסוי יהיה על בסיס פוליסה לביטוח צד שלישי ביט 2016

נתקבלה

הסעיף ייקרא:
המבטח לא יהיה אחראי עבור  ₪ 100,000ראשונים כל אובדן ו/או נזק
הקשור ו/או הנובע מתשתיות ו/או מנזקי טבע ,ועבור  ₪ 75,000ראשונים
מכל נזק אחר.

נדחתה

סעיף  – 1בסוף הסעיף תתוספנה המילים "שלא ניתן לבטחן בביטוח
עבודות קבלניות ולפי הרחבה  4.5מנוסח ביט "2016

סעיף  – 2אנו מבקשים לוודא כי ברשות המועצה קיים מטווח .
וכן בסוף הסעיף תתוספנה המילים "כפוף כי המועצה מחזיקה בכל
האישורים תקיפים ועדכניים הנדרשים על פי דרישות כל דין/תקנה /צו
ומקיימת את תנאיהם ובתנאי כי פעילות כלשהיא מתקיימת בכפוף
לדרישות כל דין/תקנה/צו וברשות המבוטח קיימים כל האישורים מכל
הגורמים הרלונטיים והמצאתם למבטח בכל עת שידרש
סעיף  – 3שורה  2המילה "וכו"  -מבוטלת

יתווסף הסעיף:
איילון לא תטפל בתביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוטח והמוערכות על
ידי חברתנו בסכום נמוך מהשתתפות עצמית הנקובה בפוליסה.
היקף הכיסוי יהיה לפי נוסח פוליסה לביטוח חבות מעבידים נוסח ביט
2016

נדחתה

אין

נדחתה

נתקבלה
נתקבלה

סעיף שם המבוטח – כמפורט בסעיף  18לעיל

נדחתה

הסעיף ייקרא :בגין תאונות עבודה –  ₪ 20,000לאירוע
מחלות מקצוע –  ₪ 20,000לכל נפגע"

נדחתה

היקף הכיסוי יהיה לפי נוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של איילון
מהדורה  2019כי לא קיים נוסח ביט

נתקבלה
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מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות

לביטוח אחריות מקצועית
לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית יתווספו הסייגים הנוספים
המפורטים להלן:
א .אובדן שימוש ,עיכוב ואי עמידה בלוח הזמנים הנובעים
מהליכם פרוצדוראליים.
ב .אובדן ו/או נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי מתן רישוי
עסקים ואכיפתם מכל סוג שהוא.

עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ' 17
אחריות
מקצועית של
בעלי מקצוע
ברשות
עמ'  18חבות
מוצר
עמ'  18חבות
מוצר
עמ'  18חבות
מוצר
עמ'  19ביטוח
כספים
עמ'  19ביטוח
כספים
עמ'  19ביטוח
כספים

סעיף שם המבוטח – יהיה כמפורט בסעיף  18לעיל

נדחתה

סיפא  2תקרא :כל מי נכלל בהגדרת "המבוטח" בגין כל אחד מבעלי
המקצוע המפורטים מטה בגינם נערך הביטוח שהינם עובדי הרשות ,בגין
מעשה או מחדל מקצועיים שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח

נתקבלה

סיפא  3שורה  1המילה "...שונים" – מבוטלת
ובסוף הסעיף תתוספנה המילים "למען הסר ספק הכיסוי הביטוחי לא
יחול על מהנדס המועצה ומחלקת ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה על כל
פעילויותיהם "

נתקבלה

סייג 5א – זיהום יוחלף בנוסח הבא:
נזק כתוצאה מזיהום
פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של המבוטח בגין או בקשר עם :
נזק בגין זיהום אוויר או זיכום מים או זיהום קרקע ,למעט זיהום שהינו
תוצאה של אירוע תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי
הרחבת תקופת גילוי תהא לפי 2.9

נתקבלה

נתקבלה

סעיף השתתפות עצמית ייקרא ₪ 50,000 :

נדחתה
האקסס לא ישונה

שם המבוטח – כמפורט בסעיף  18לעיל

נדחתה

היקף הכיסוי יהא לפי נוסח פוליסה לביטוח אחריות מוצר ביט 2016

נתקבלה

סעיף השתתפות עצמית ייקרא ₪ 50,000 :

נדחתה

סעיף שם המבוטח – כמורט בסעיף  17לעיל

נדחתה

סעיף מקום המצא הכספים ,שורה  , 1אחרי המילים "משרדי המבוטח",
תתוספנה המילים "משרדי מוסדות חינוך"
סעיף היקף הכיסוי :
סיפא  - 1הכיסוי הביטוחי יהא לפי נוסח פוליסה לביטוח כל הסיכונים –
כספים ביט 2016
סיפא  – 2כל הסיפא מבוטלת  .הכיסוי יחול לפי הרחבה  3.3מנוסח ביט
2016

נדחתה
סיפא  :1נתקבלה
סיפא  :2נדחתה

סיפא  , 4שורה  2המילים "...אף ללא " ...מבוטלות ומוחלפות במילים
"כפוף לקיום סימני פריצה ואלימות הגלויים לעין"
סעיף השתתפות עצמית  :הסעיף ייקרא ₪ 10,000

נדחתה

סעיף שם המבוטח – כמפורט בסעיף  18לעיל

נדחתה

היקף הכיסוי יהא:
ציוד אלקטרוני – לפי נוסח פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני ביט 2016
שבר מכני – לפי נוסח פוליסה לביטוח שבר מכני ביט 2016

אלקטרוני:
נתקבלה

52

עמ'  19ביטוח
כספים

53

עמ'  20ביטוח
שבר מכני
וציוד
אלקטרוני
עמ'  20ביטוח
שבר מכני
וציוד
אלקטרוני
עמ'  20ביטוח
שבר מכני
וציוד
אלקטרוני
עמ'  21ביטוח
תאונות
אישיות
עמ'  22ביטוח
נאמנות
עמ'  ,24סעיף
ה

59

עמ' 25

60

עמ'  , 25סעיף
שם המבוטח
עמ'  , 25סעיף
תקופת
הביטוח
עמ' 26
עמ'  , 26סעיף
תנאים
נוספים

64

תנאי תשלום מזומן – עד  6תשלומים קבועים ורצופים מיום תחילת הביטוח
בתשלומים – עד  8תשלומים צמודי מדד קבועים ורצופים
מיום תחילת הביטוח ובתוספת  3.5%דמי אשראי.
סעיף  8תקופת ההסכם.
עמ' – 28
הסעיף ייקרא :תקופת הסכם זה הינה לשנה אחת החל מ 1.3.2021-ועד
הסכם
ל. 28.2.2022-
לעריכת
ביטוח חבויות כפוף להסכמת המבטח המועצה תהיה רשאית להאריך את ההסכם לשתי
תקופות נוספות בנות שנה אחת ובסך הכל  ,שלוש שנות התקשרות
ורכוש
בתנאים כפפי שיסוכמו בין המבוטח למבטח.

54

55

56
57
58

61
62
63

65

סעיף השתתפות עצמית ייקרא:
ציוד אלקטרוני – ₪ 10,000
מחשבים ניידים – ₪ 750
שבר מכני –  20%מהנזק מינ' ₪ 20,000
היקף הכיסוי יהא לפי נוסח פוליסה לביטוח תאונות אישיות של איילון
מהדורה 2017

סיפא  :4נדחתה

מכני :נתקבלה
נדחתה

נתקבלה

היקף הכיסוי יהא לפי נוסח פוליסה לביטוח נאמנות ביט 2016

נתקבלה

שורה  1המילים "המנויים בסעיף  – "5אנא בדיקתכם ,על פניו נראה כי
טעות בזיהוי הסעיף

נדחתה

שורות  17ו , 18 -המילים " אירוע אחד מתמשך יחשב נזק אחד  ,כל עוד
הוא ממשיך להתקיים גם מעבר ל 72-שעות" – מבוטלות
מגבלת  72שעות נקבעה ע"י חוזי ביטוח משנה הקיימים במדינה ישראל.
סעיף שם המבוטח יהא כמפורט בסעיף  18לעיל

נתקבלה

סיפא  2תקרא :כפוף להסכמת המבטח ,הרשות תהא זכאית לחדש את
הביטוחים לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת בתנאים כפי שיסוכמו
בין המבוטח למבטח.
שורה  3מלמעלה ,הספרה " 90יום " מוחלפת בספרה " 60יום "
אחרי המילים "המציע הזוכה מוותר על זכות שיבוב כנגד" תתוספנה
המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון"
סעיף  3בסוף הסעיף תתוספנה המילים "ולפי תנאי ההתקשרות איתם אין
זכות חזרה בתביעה נגדם"

נדחתה
נדחתה
נדחתה
נתקבלה

נתקבלה
נתקבלה

