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מכרז פומבי מספר  22/ 2020לעריכת ביטוחי המועצה
.1

המועצה מכריזה בזה על קבלת הצעות לעריכת ביטוחי מועצה מקומית גדרה לשנים 2020/21
(עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות  ,ובסה"כ  5שנים) בכפוף לאישור המבטחת.

.2

רשאים להשתתף במכרז:
א.

חברות ביטוח.

ב.

בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי הביטוח לגביהם מוגשת
ההצעה (להלן "מורשה לוידס").

ג.

סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
 אשר להם רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. אשר להם נסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות בין השנים . 2015-19 אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10מיליון ₪לפחות בתקופת  12החדשים שקדמו להגשת ההצעה.

.3

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות המועצה בשעות העבודה המקובלות תמורת תשלום
של  ₪ 1,500אשר לא יוחזרו.

.4

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר רמי אומיד ,גזבר המועצה בשעות העבודה
המקובלות בטלפון .08-8593530

.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ,בסך ( ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף
 ,)₪אשר תערך לבקשתו ותהיה בתוקף עד ליום .31.03.2021
אם צורף למכרז נוסח ערבות  ,על הערבות להיות בנוסח שצורף למסמכי המכרז.

.6

ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז ,תימסרנה
במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בבניין המועצה ,לא יאוחר מתאריך 05.11.2020
בשעה .12:00

.7

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.8

להלן ריכוז התאריכים למכרז:
פעילות
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשות
המועד האחרון להגשת הצעות
מוועד תחילת הביטוחים

תאריך
22.10.2020
05.11.2020
1.12.2020

יואל גמליאל
___________
ראש המועצה
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תנאים למכרז ביטוחים
.1

תנאים כלליים למכרז ביטוחים
1.1

רשאים להגיש הצעותיהם למכרז זה:
א.

חברות ביטוח.

ב.

בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי הביטוח
לגביהם מוגשת ההצעה (להלן "מורשה לוידס").

ג.

סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
 אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. אשר להם נסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות בין השנים .2015-19 אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10.0מיליוןש"ח לפחות בתקופת  12החדשים שקדמו להגשת ההצעה.

1.2

היה המציע מורשה לוידס:
א.

יהא עליו להמציא ,ביחד עם הצעתו ,אישור מאת הסינדיקט המוביל
( ) Leaderבלוידס אשר בשמו מוגשת ההצעה ,לענפי הביטוח הרלוונטיים,
כי ההצעה מאושרת על ידי הסינדיקט ,וכן אישור מטעם הסינדיקט לעניין
הגוף המוסמך בישראל לקבלת תביעות וכתבי בית דין בישראל( .משרד עו"ד
או גוף מוסמך אחר).

ב.

הסינדיקט ו/או הסינדיקטים שבשמם מוגשת ההצעה כאמור מדורגים -A
ומעלה ( Aמינוס ומעלה) על פי דירוג  S&Pאו .A.M.BEST

ג.

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על דירוג האיכות שניתן לסינדיקט
ו/או סינדיקטים בשמם מוגשת ההצעה כאמור ,התקף במועד האחרון
להגשת הצעות למכרז.

ד.

יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
()1

אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות).

()2

צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח
הכלולים במכרז.

()3

אישור רו"ח או חברת הביטוח על היקף הפרמיות בביטוח אלמנטרי
בתקופת  12החדשים שקדמו להגשת ההצעה בהיקף שלא יפחת
מהמפורט בסעיף  1.1ג' לעיל.

()4

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על כך שהינו בעל רישיון
תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי
הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה.

הרשות תהיה רשאית לפסול כל הצעה שאינה מקיימת את הדרישות הנ"ל.
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היה המציע סוכן ביטוח:
א.
ב.
ג.

יהא עליו להמציא ,ביחד עם הצעתו ,אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת
ההצעה בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה ,כי הוא מורשה לייצגה וכי
החברה מסכימה לתנאים המוצעים.
יהא הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת ,תפסלנה כל ההצעות שהוגשו
על ידו .למעט הצעה שתוגש בהתאם למפורט בסעיף  1.4שלהלן.
יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות).
()1
צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח
()2
הכלולים במכרז.
אישור רו"ח או חברת הביטוח על קיום תנאי סעיף .1.1ג לעיל.
()3

הרשות תהיה רשאית לפסול כל הצעה שאינה מקיימת את הדרישות הנ"ל.
1.4

על אף האמור בסעיף  1.3ב לעיל ,מורשה לוידס יהיה רשאי להגיש הצעה בשם
סינדיקט לוידס בענפי הביטוח לגביהם הינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל
כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א
–  ,1981והצעה משלימה בשם חברת ביטוח בישראל ,בהיותו סוכן ביטוח לגבי יתר
ענפי הביטוח הכלולים במכרז .במקרה כאמור יהיה עליו להציג את כל האישורים
הנדרשים הן ממורשה לוידס והן מסוכן ביטוח.

1.5

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.

1.6

הרשות תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה לפסול כל הצעה שאינה עונה
על הנדרש על פי מכרז זה.

1.7

הרשות תהיה רשאית לערוך את כל הביטוחים ,או את חלקם כראות עיניה.

1.8

שאלות הבהרה –
 1.8.1המציעים רשאים למסור למועצה שאלות או בקשות להבהרות והסברים
(ככל ודרושים) באמצעות מייל Rami.Omid@gedera.muni.il
למר רמי אומיד ,גזבר המועצה ,עד יום  22.10.2020בשעה  .12:00יש לוודא
קבלת המייל באמצעות קבלת מייל אישור.
רק הודעות/תשובות בכתב של הרשות שימסרו למציעים ,יחייבו את הרשות
ויהוו חלק ממסמכי המכרז.
1.8.2

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז ,ואת פרטיו של הפונה לצורך
קבלת תשובה.
ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רכשי חוברת המכרז והיא
תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.8.3

להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

1.8.4

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  MS-Wordבלבד.
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1.8.5

יודגש כי הרשות לא מתחייבת לענות על שאלות הבהרה  ,אלא אם נשלחו
לנציג הרשות  ,בפורמט ובמבנה המוכתבים לעיל.

1.8.6

כן יודגש ,כי הרשות אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

1.8.7

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר
אלקטרוני ,מספר פקס ומספר טלפון.

1.8.8

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף
שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה את הרשות.

1.9

הרשות רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל
רוכשי מסמכי המכרז באמצעות דוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

1.10

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך ( ₪ 25,000עשרים
וחמישה אלף  )₪אשר תערך לבקשת המציע ,המשתתף במכרז ואשר תהיה בתוקף עד
.31.03.2021
הרשות תהיה רשאית לממש את הערבות בכל עת וללא הודעה מראש ,אם המציע
אינו יכול לעמוד בתנאי הצעתו במלואם.
אם צורף למכרז נוסח ערבות ,על הערבות להיות בנוסח שצורף.

1.11

1.12

על המציע לפרט הצעותיו בדבר שיעור הפרמיות( ,בפרט יפורטו שיעורי הפרמיות
בביטוח רכוש ,ביטוח חבות מעבידים ,כספים  ,שבר מכני ,וציוד עיבוד נתונים ) ,גובה
הפרמיות ,הדמים ,ההנחות והחזר העמלות בקשר עם כל אחד מן הביטוחים הנזכרים
במכרז( .שעור וסכום)
הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי הרשות  ,על בסיס פרמיה שנתית במזומן,
בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת
ההצעות.
א .ההצעה תוגש על טופס המכרז במלואו וכל דפי המכרז יהיו חתומים על ידי
המציע.
ב .ההצעה החתומה תוכנס למעטפה סגורה עליה ירשם "מכרז לביטוחי מועצה
מקומית גדרה מס' ."22/2020
ג .ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז,
תימסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בבניין הרשות ,לא יאוחר
מתאריך  05.11.2020בשעה .12:00

1.13

ההצעה תוגש על בסיס תשלום הפרמיות במזומן .מזומן יחשב  5תשלומים חודשיים
שווים ורצופים החל מתום החודש בו יכנס הבטוח לתוקף או  30יום מהיום בו
התקבלו הפוליסות בגזברות הרשות על פי המאוחר מבניהם .על התשלומים כאמור
לא יחולו דמי אשראי או כל תוספת אחרת בגין תשלום דמי הביטוח בתשלומים.

1.14

שינויים ,תיקונים ובחירת ההצעה הזוכה:
 1.14.1אסור למציע למחוק ,לתקן ,לגרוע ,להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז,
ההסכם ונספחיהם ,או כל תנאי מתנאיהם ו/או להתנות הצעתו בכל תנאי
שהוא ,בין בגוף המסמכים הנ"ל ובין מחוצה להם ,במסמכים נוספים
כלשהם ובכל דרך שהיא.
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 1.14.2הרשות רשאית לראות כל שינוי ,מחיקה ,גריעה או הוספה ,או הוספת תנאי,
שיעשו כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ,ותהיה רשאית
לפסול הצעה כזו ,ו/או להתעלם מן ההסתייגויות .אין האמור לעיל חל לגבי
הצעת המציע אשר תיכתב בגוף מסמכי המכרז אך ורק במקומות שנועדו
לשם כך ,אך גם באשר להן  -לא יותר תיקונן ושינוין לאחר הגשת ההצעה.
 1.14.3כל שינוי אחר או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או הסתייגות ביחס אליהם,
בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך
אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 1.14.4הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ולפי הצורך ,לפנות למציעים במכרז
לצורך בירור פרטי הצעתם ,התאמת ההצעה לדרישות מפרט הביטוחים
ובירור פרטים על המציע כישוריו וניסיונו.
 1.14.5הרשות לא תנהל מו"מ כספי עם המציעים ,למעט הזוכה במכרז לאחר
זכייתו.
בהגשת הצעה למכרז יש משום הסכמה של המשתתף לאמור בסעיף זה הן ביחס
לעצמו והן ביחס למשתתפים אחרים.
1.15

1.16

תקופת הביטוח-:
א.

הביטוחים יכנסו לתוקף במועד שיקבע בהודעה בכתב של המבוטח ,אך לא
לפני  1.12.2020לגבי כל הביטוחים המפורטים בהודעה ויישארו בתוקף
מלא ,בכפוף לזכויות ביטול הביטוחים של כל צד במשך  12חודשים מלאים.
או כל תקופה אחרת שתוסכם בין הצדדים .להלן "תקופת הביטוח
הראשונה".

ב.

בתום "תקופת הביטוח הראשונה" ובכפוף להסכמת המבטחים להאריך את
הביטוחים ,תהיה הרשות רשאית להאריך את תוקף הביטוחים ל  4תקופות
נוספות של שנה אחת בכל פעם ,עד לתקופה כוללת בת חמש שנים בסה"כ,
בהודעה בכתב שתימסר למבטחים .בתקופות ההארכה יחולו כל התנאים
המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה" עד כמה שלא
שונו בהסכמת הצדדים.

על פי דרישת הרשות יבוטח חלק מן הרכוש ו/או חבויות המתייחסות לאתרים
מסוימים בפוליסות נפרדות ,ללא שינוי בתנאי הביטוח החלים על אותו תחום ביטוח,
כאילו היה מבוטח בפוליסה אחת.

1.17

1.18

א.

על הזוכה במכרז לבקר ברשות בהתאם לצורך ולדרישת הרשות לצורך
טיפול בנושאי הביטוח וכן להגיש דו"ח בכתב אחת לשלשה חדשים שבו
יפורטו כל הפעולות שבוצעו ע"י המבטח ו/או סוכן הביטוח עבור הרשות
וכל התוצאות של אותן פעולות.

ב.

הייתה הזוכה במכרז חברת ביטוח ,תמנה על פי דרישת הרשות וככל
שהרשות תרצה בכך ,סוכן ביטוח מטעמה ועל חשבונה של חברת הביטוח,
הממלא אחר התנאים הנדרשים מסוכן ביטוח כמפורט בסעיף ( 1.1ב) לעיל,
ובתנאי שסוכן הביטוח שימונה יאושר על ידי הרשות .סוכן הביטוח שימונה
יהיה בקשר ישיר עם הרשות ,יטפל באופן שוטף בביטוחי הרשות ,ויבקר
ברשות כאמור בס"ק (א) לעיל .הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי לדרוש כי יבוטל מינויו של סוכן הביטוח או שסוכן הביטוח יוחלף
באחר וחברת הביטוח תהיה חייבת לנהוג לפי דרישה זאת של הרשות.

על המציע לחתום על כל טופס והצהרה שצורפו למכרז ועליהם נדרשת חתימתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר
מועצה מקומית גדרה.
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 .2תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים
2.1

נזק ראשון:
בכל מקום בו נאמר כי הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "נזק ראשון" ,יפורש הדבר כי
אחריות המבטח אינה עולה על סכום הנזק הראשון לכל מקרה ביטוח ,ללא כפיפות
לתנאי בטוח חסר בפוליסה ו/או על פי דין.

2.2

המבטחים מוותרים על כל זכות תחלוף ו/או חזרה בתביעה ו/או תביעה להשתתפות
בנטל החיוב לפי סעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א –  ,1981המוענקת להם
במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח כנגד המפורטים להלן
ו/או מבטחיהם ,לפי הענין:
א.

עובדי המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת "מבוטח".

ב.

חברות בנות ,שלובות וקשורות למבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח.

ג.

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות.

ד.

מדינת ישראל ,משרד החינוך בגין נזקים הנובעים ממעורבות המדינה
בתקצוב ותפעול מוסדות חינוך.

ה.

גופים אשר המבוטח ויתר על זכותו לתבוע מהם פיצוי בכתב ,לפני
קרות מקרה הביטוח.

כל הנ"ל בתנאי שביטול התחלוף ו/או החזרה בתביעה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בכוונת זדון.
2.3

המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע בדבר עסוק המבוטחים ,תיאור
החצרים ,אופי הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לעניין והם מוותרים על כל טענה
שיש להם או שהיתה להם או שיכולה היתה להיות להם בקשר לכך ובתנאי כי לא
הוסתר מידע במתכוון .

2.4

הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים של המבוטח,
יעשו בהסכמה בין המבטחים והמבוטח.

2.5

למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים
עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות ,יחולו לפי בחירת המבוטח בכל עת
הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

2.6

המציע מתחייב בזה כי על פי בקשה בכתב מאת הרשות יאריך את תקופת הביטוח ב-
 60יום נוספים לאחר מועד סיום הביטוח ללא שינוי בתנאי הביטוח ובתמורה
לתשלום פרמיה יחסית (פרורטה) לתקופת ההארכה האמורה.

2.7

מוסכם כי ידוע למציע כי המבוטח קשור במערכת הסכמים ונהלים לקבלת שירותים
ורכישת מוצרים ,ומוסכם כי סילוק תביעות יעשה על בסיס המערכת הנ"ל עד כמה
שניתן.

2.8

ביטול הביטוח ע"י המבטח :מוסכם ומוצהר כי למרות הנאמר בכל פוליסה בדבר
זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא ,לא יהיה לביטול על ידי
המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות 60
יום לפני אותו מועד.
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2.9

ביטול הביטוח על ידי המבוטח :מוסכם ומוצהר כי בנגוד לאמור בכל פוליסה
במקרה שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך תקופת
הביטוח ,יהיה חייב בתשלום פרמיה לפי חשוב יחסי עבור התקופה בה היו
הביטוחים המבוטלים בתוקף.

2.10

על פי בקשת המבוטח יעביר המבטח למבוטח מעל ההשתתפות העצמית ובניכוי
שיבובים) וכן פירוט של הערכה הכספית הכוללת של התביעות התלויות בתביעות
הפתוחות ( בניכוי השתתפויות עצמיות ושיבובים ) לכל תקופת ביטוח לפי שנות
חיתום  ,בכל אחת מהפוליסות בנפרד ,תוך ציון מספר התביעות לגבי כל שנה וסוג
הפוליסות  ,תוך  15יום ממועד פנייתו של המבוטח .ככל שנתוני ניסיון התביעות
התלויות יכללו הערכת סכומי נזק בגין מקרים שקרו אך טרם דווחו (.)IBNR
הערכות אילו יצוינו בנפרד מהערכות התביעות התלויות והמשולמות .הדוחות יכללו
תיארוך של מועד הנפקת הדו"ח וציון המטבע בו נערך הדו"ח.

2.11

תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו לרשות ו/או למי שהרשות תורה
בכתב ,ולעניין זה המבטח מוותר על טענה של העדר זיקת ביטוח של הרשות אם
קימת זיקת ביטוח למי מהגופים הנכללים בהגדרת ה"מבוטח".

2.12

מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור המבוטח
לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות ,לא יהיה
בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים
האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.

2.13

מוסכם בזאת כי בפוליסות לא יחול כל חריג המתייחס לרשלנות רבתי  /רשלנות
חמורה וכיו"ב .אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי דין.

2.14

הגדרת המונח "אתר" לצורך ביטוח "תשתית" – שטח מעגלי שרדיוסו  500מטר
ומרכזו בנקודה שתבחר על ידי המבוטח.

2.15

בכל מקום בפוליסות שבו נזכרת "ידיעת המבוטח" היא תחשב כידיעת אחד מאלה
בלבד :ראש הרשות ,מנכ"ל הרשות ,גזבר הרשות ,מהנדס הרשות ,היועץ המשפטי
לרשות.

2.16

די בחתימת הרשות לבדה על שטרי קבלה וסילוקין לצורך תשלום תביעות בגין מקרה
ביטוח המבבוטחים על פי הפוליסות הנכללות במפרט.

2.17

בכל מקרה ביטוח אשר לפיו חלה על המבוטח (במפורש ו/או לכאורה) יותר
מהשתתפות עצמית אחת ,אם בפוליסות רכוש שונות אצל אותו מבטח או באותה
פוליסה בסוגי כיסוי שונים ,תחול על המבוטח השתתפות עצמית אחת הגבוהה
מביניהן .לצורך חישוב ההשתתפות העצמית המבוטח יהיה רשאי לוותר על תביעה
בגין סוג נזק מסוים שהנזק בגינו נמוך מההשתתפות העצמית ו/או על פי שיקול
דעתו.

2.18

פוליסת אחריות כלפי צד שלישי  -תביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוטח תטופלנה
על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעמו ,אם סכומן ו/או הערכת הסיכון בגינן נמוכה
מסכום ההשתתפות העצמית .ככל שסכומי התביעה  +הוצאות הטיפול בה ,אשר
טופלו על ידי המבוטח או מי מטעמו עלו בסופו של יום על סכום ההשתתפות העצמית
ישלם המבטח למבוטח או לצד ג' את הסכומים מעל ההשתתפות העצמית ,בכפוף
לתנאי הפוליסה.
למרות האמור לעיל  ,רשאי המבוטח להעביר לטיפול המבטח מספר תביעות בשנה
(לא יעלה על  )10בהתאם לשיקול דעתו של המבוטח והנ"ל יטופלו על ידי המבטח.

2.19

המבוטח ינקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח מכוסים.
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2.20

הוציא המבוטח או העובד המבוטח הוצאות משפט ,יקדים המבטח על פי בקשתו של
המבוטח תשלום הוצאות משפט סבירות בגין תביעה שהוגשה נגדו.

2.21

חריג פלקל יהיה בנוסח שלהלן:
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המבוטח
שם המבוטח לעניין מכרז זה יכלול את הגופים הבאים:
3.1

מועצה מקומית גדרה (במכרז זה" :הרשות").

3.2

הספרייה העירונית על שם פרנקלטל גדרה.

3.3

חברות עירוניות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות של הרשות בין אם הוקמו
לפני תקופת הביטוח או אחריה.

3.4

עמותות אשר מקיימות את התנאים החילופיים הבאים:
3.4.1

מחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים על ידי הרשות ובהם יו"ר
העמותה ו/או גזבר העמותה.

3.4.2

מחצית או יותר מתקציב העמותה ממומן על ידי הרשות.

3.5

גופים משפטיים שלרשות יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם (לגבי ביטוחים בהיקף
כיסוי ותנאים בהם מחויבת הרשות).

3.6

מרכזי תרבות נוער וספורט( .מתנ"ס).

3.7

גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים שאינם "ברי רישום".

3.8

המגבית המאוחדת לישראל ו/או חברת מוסדות חינוך בע"מ ו/או הסוכנות היהודית,
לגבי מבני מוסדות חינוך אשר הוקמו במימונם המלא או החלקי ,לפי זיקתם.

3.9

רח"ל (הג"א ומל"ח ופס"ח) במידה בה חייבת הרשות על פי כל דין לבטחם ו/או את
ציודן.

3.10

הועדה המקומית לתכנון ובניה (למעט בביטוח אחריות מקצועית).

3.11

עובדי הרשות  ,ראש הרשות וסגניו  ,חברי מועצת הרשות .

כל הנ"ל על פי זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות שנערכו
על ידם ו/או עבורם.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח מבוטח בפוליסה ספציפית ,בענף ביטוח מסוים
יחולו הביטוחים המפורטים במכרז זה ,לפי הענין ,מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות
ספציפיות ותחול חובת תשלום תגמולי הביטוח על פיהן לאחר שגבולות האחריות ו/או סכומי
הביטוח על פי אותן פוליסות ספציפיות ימוצו וזאת בתנאי שבפוליסות שהוצאו על ידי מבטחי
אותם גופים יקבע על ידי המבטחים כי הפוליסות הינן ראשוניות ביחס לביטוחי הרשות .
אולם האמור לא יחול אם נקבע אחרת על פי דין או על פי חוזה אשר הרשות הינה צד לו.
הרשות תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים
בהגדרות המבוטח דלעיל ,בהודעה בכתב שתימסר למבטח טרם קרות מקרה הביטוח.
.4

המציע לא יעשה שימוש במסמכי מכרז זה ,כולם או מקצתם שלא לצורך מכרז זה,
ללא אישור מראש ובכתב מהרשות.
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מפרט ביטוחים 2020/21

תנאים מיוחדים לעניין מבנים לרבות מבנים ששופצו ומבנים בשטחים פתוחים שהוקמו
במימון מפעל הפיס:
ביטוח הרכוש

.5.1

יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי מפעל הפיס ו/או כלפי מי
מהבאים מטעמו ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

.5.2

הביטוח מורחב לכלול את מפעל הפיס בשם המבוטח בגין אחריות שעלולה להיות
מוטלת על מפעל הפיס עקב מעשה ו/או מחדל של הרשות המקומית ו/או של מי
מהבאים מטעמה ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ביטוח אחריות מעבידים

.5.3

מורחב לשפות את מפעל הפיס ו/או מי מטעמו היה ונטען ,לעניין קרות תאונות עבודה
ו/או מחלה מקצועית כלשהי ,כי מפעל הפיס ו/או מי מטעמו נושאים בחובות מעביד
כלשהן כלפי מי מעובדיה של הרשות המקומית.
.5.4

.6

הפוליסות הנ"ל יהיו קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי מפעל הפיס והמבטח מוותר
על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מפעל הפיס .כמו כן ,אי קיום תנאי
הפוליסות והתניותיהן בתום לב על ידי הרשות המקומית ו/או על ידי מי מטעמה לא
תגרע מזכות מפעל הפיס לקבלת שיפוי על-פי הפוליסה/ות.

הגנה וייצוג משפטי
יובהר כי העלאת טענה כנגד המבוטח על ידי תובע התואמת ,על פניה אחד או יותר מן
הסייגים המפורטים בפוליסה/ות ,לא תשלול את זכותו של המבוטח להגנה וייצוג משפטי
בכפוף לכך שאם יקבע על ידי בית משפט בפסק דין סופי כי הנסיבות המוחרגות בפוליסה אכן
מתקיימות ,יחזיר המבוטח למבטח את הוצאות ההגנה/ייצוג.

.7

אישור
א.

חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים
הכלליים האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט ,ולכל הערה
שתצוין על ידי המציע בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס ,תהיה בטלה ומבוטלת
והנוסח המקורי יהיה הקובע אלא אם ההערה אושרה על ידי הרשות/המבוטח .

ב.

בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי הרשות הננו מאשרים כי אם תודיע לנו הרשות
בכתב ,באמצעות פקס .או בהודעה בע"פ על עריכת הביטוחים באמצעותנו תוך שלשה
חדשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה ,ייכנס הביטוח לתוקף בתאריך
שיקבע בהודעה בהתאם לכל תנאי המכרז הזה.

_____________
חתימת המציע

______________
תאריך
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סכומי ביטוח וגבולות אחריות
 .1ר כ ו ש
סכומי ביטוח
 1.1מבנים
 1.2תכולה
 1.3הרחבה לכה"ס נ .ר.
 1.4תשתית מוניציפלית נ .ר.
 1.5פריצה נ .ר.
 1.6עצים וצמחי נוי נ.ר.
(למעט מקרה ביטוח הנובע מנזקי טבע)

₪
435,000,000
כלול בסכום המבנה
₪
1,000,000
₪
10,000,000
₪
600,000
₪
100,000

מקסימום

200,000

 1.8השתתפות עצמית (לאירוע)
 -רעידת אדמה

₪

 10%מסכום ביטוח לאתר,
₪
מינימום 50,000
מקסימום ₪ 5,000,000
 5%מהנזק
מינימום ₪ 50,000
מקסימום ( ₪ 200,000לאירוע)

 -נזקי טבע

 -נזקי טבע לתשתיות מוניציפלית

 10%מהנזק לאתר,
מינימום ₪ 100,000
מקסימום ( ₪ 400,000לאירוע)

 -כל נזק אחר

( ₪לאירוע)

50,000

 .2אחריות חוקית כלפי הציבור
 2.1גבולות אחריות
20,000,000
40,000,000

 מקרה -תקופה

₪
₪

 2.2השתתפות עצמית ( לאירוע )
-

כל נזק
נזק רכוש הנובע /קשור לשיטפון והצפה (לאירוע)

50,000
100,000

₪
₪

 .3אחריות מקצועית ומוצר (כולל מחלקת מהנדס הרשות והועדה המקומית לתכנון ובניה)
 3.1גבול אחריות – אחריות מקצועית כללית
 תובע ,מקרה תקופה -אחריות מוצר לתובע ,למקרה ולתקופה*

*גבולות האחריות משותפים עם ביטוח אחריות מקצועית כללית.

4,000,000
4,000,000
4,000,000

₪
₪
₪

 3.2גבול אחריות -אחריות מקצועית מחלקת המהנדס והועדה המקומית לתכנון ובניה
₪
8,000,000
תובע ,מקרה
₪
8,000,000
תקופה
 3.3השתתפות עצמית לאירוע
מקרה ביטוח הקשור למחלקת מהנדס המועצה
 -כל נזק

60,000
40,000

₪
₪
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 .4חבות מעבידים
 4.1שכר עבודה צפוי
 4.2גבול אחריות:
 מקרה -תקופה

40,000,000

₪

20,000,000
20,000,000

₪
₪

 4.3השתתפות עצמית
 תאונת עבודה (למקרה ביטוח) -מחלת מקצוע (לנפגע)

10,000
20,000

₪
₪

 .5כספים
 5.1מזומן ושיקים ומסמכים
בעלי ערך כספי ידוע

80,000

₪

 5.2השתתפות עצמית (למקרה)

6,000

₪

 .6נאמנות עובדים
 6.1גבול אחריות
 6.2השתתפות עצמית

(למקרה)

 6.3תאריך רטרואקטיבי

500,000

₪

20,000

₪

1.9.2010

 .7שבר מכני
 7.1גבול אחריות
 -סכום ציוד

150,000

 7.2השתתפות עצמית
 -כל נזק

15,000

₪

₪

 .8ביטוח ציוד אלקטרוני
 8.1גבול אחריות
 פרק  – 1רכוש פרק  - 2שחזור נתונים מורחב -פרק  – 3הוצאות תפעול נוספות

1,220,000
250,000
150,000

 8.2השתתפות עצמית (לאירוע)
 -פרק  + 1פרק 2

5,000

₪

500
 3ימי עבודה

₪

 פרק  - 1ציוד נייד -פרק 3

₪
₪
₪
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טופס פירוט הצעת פרמיות ביטוח לשנת 2020/21
סוג הביטוח
ביטוח רכוש
מבנים
תכולה
הרחבה לכה"ס
תשתית מוניציפלית
פריצה נ.ר
רעידת אדמה
נזקי טבע

סכומי
ביטוח ב ₪
435,000,000
כלול בסכום המבנים
1,000,000
10,000,000
600,000
כלול
כלול

ביטוח צד ג'
מקרה
תקופה
אחריות מקצועית ומוצר
אחריות מקצועית:
מקרה
תקופה

4,000,000
4,000,000

אחריות מוצר (ג.א .משותף):
מקרה
תקופה

4,000,000
4,000,000

אחריות מקצועית הנדסית :
מקרה
תקופה
חבות מעבידים
שכר עבודה צפוי
גבול אחריות
כספים
מזומן ושיקים
נאמנות עובדים
גבול אחריות
שבר מכני
ציוד בארות ושאיבת מים
ציוד אלקטרוני
רכוש
שחזור נתונים מורחב
הוצאות תפעול נוספות
סה"כ ב₪ -

.1
.2

שעור
פרמיה 0
%

הנחה %

פרמיה נטו פרמיה
לתשלום
ב₪
ב₪

20,000,000
40,000,000

8,000,000
8,000,000
40,000,000
20,000,000
80,000
500,000
150,000
1,220,000
250,000
150,000

יש לחשב פרמיות שנתיות.
הפרמיות על בסיס מזומן תחושבנה שנית על ידי הרשות על פי הנתונים הרשומים בטופס הנ"ל
וחישוב זה יהיה הקובע לצורך קבלת החלטה על הזוכה.
_______________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת המציע

________________
שם המציע

___________________
טלפון
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____________________
דוא"ל

________________
כתובת
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כתב כיסוי

אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי אנו מבטחים את "המבוטח" בביטוחים המפורטים במפרט
הביטוחים המצ"ב ,בהתאם לתנאים הכלליים המפורטים לעיל ,ולתנאי הביטוח של כל ביטוח
המפורטים במפרט הביטוחים ולשינויים שהתקבלו ואושרו על ידי הרשות במסגרת התשובות לשאלות
ההבהרה.
כתב כיסוי זה יכנס לתוקף במועדים שיקבעו בהודעה בכתב של הרשות שתימסר לידנו אך לא לפני
 1.12.2020לגבי כל הביטוחים המפורטים בהודעה ויישאר בתוקף מלא ,בכפוף לזכויות ביטול
הביטוחים של כל צד ,בהתאם לכל התנאים הנזכרים ,עד תום תקופת הביטוח ב – 30.10.2021
(בחצות) ,ובכל תקופת הארכה שתוסכם לאחר מכן.
כתב כיסוי זה ,ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח של כל ביטוח כמפורט לעיל ,מהווים את
הפוליסות המלאות עבור הביטוחים המפורטים בו ,ותוקפם לא יפגע ,יוגבל או ייפגם במשך כל תקופת
הביטוח אם נחליט ,מסיבות טכניות או אחרות ,לערוך ולהוציא מסמכי ביטוח אחרים.
ולראיה באנו על החתום
______________

________________

תאריך

שם המציע

חתימה וחותמת המציע *

_____________________

כתובת המציע _____________________

* ה ע ר ה:

מספר טלפון _________

מספר פקס _________

חתימה על ידי מציע שהינו סוכן ביטוח תתקבל רק אם הסוכן צרף להצעתו
מכתב מאת חברת הביטוח כי הסוכן מורשה לייצגה ולחתום בשמה במכרז זה.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים.

.2

תיאור הרכוש המבוטח
מבנים מכל סוג ותאור לרבות סככות וצריפים וצמודותיהם לרבות מתקני חוץ (כולל
2.1
גנרטורים) ,מתקנים פוטו וולטאיים ככל ויש ,מתקני ספורט ומשחק ,לרבות
מקוואות ,בתי כנסת .
כל תכולת המבנים הנ"ל ומבנים אחרים בהם מנהלים המבוטחים פעילות לרבות
2.2
ציוד ומתקנים שאינם כלולים ברכוש המתואר בסעיף  2.1דלעיל ,ומבלי לגרוע
מכלליות המפורט לעיל גם בהימצאם מחוץ למבנים הנ"ל בכל מקום בשטח מדינת
ישראל.
כל הנ"ל רכוש המבוטחים ו/או מוחזק על ידם בפיקדון ,בשכירות או בחכירה או שהמבוטחים
אחראים עבורו מכח דין הסכם או מכל סיבה אחרת במקרה אבדן או נזק המבוטחים
בפוליסה זו( ,כולל רכוש הג"א ,פס"ח ומל"ח) ,בהימצאו בכל מקום בשטח מדינת ישראל
ובשטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטת צה"ל.
2.3

.3

סכומי ביטוח
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

.4

תשתית מוניציפלית:
הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה תשתית מוניציפלית הכולל גם
(מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל) מקלטים שאינם בשימוש שוטף יעודי ,גדרות,
שערים מדרכות ,כבישים ,שבילים ,עצים וצמחים וצמחי נוי שנשתלו ו/או נטעו על
ידי הרשות המקומית בהתאם לרשום בסעיף  3.6להלן ,מעבירי מים ,מגרשי משחקים
וספורט ,עמודי חשמל וטלפון ,עמודי תאורה ,תמרורים ,רמזורים ,לוחות פרסום,
תחנות אוטובוס ,פסלי חוצות ,ורשתות עיליות ותת קרקעיות של צנרת ו/או קווי
חשמל ,מים ,ביוב ותקשורת ,מערכות השקיה ,גשרים ומעברים עיליים ותת קרקעיים
ומתקנים המוצבים בפארקים ציבוריים  .אחריות החברה לפי סעיף זה 10,000,000
 , ₪על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח חסר" .ערך התשתית אינו כלול בסכומי
הביטוח ,למעט סכום הנזק הראשון.

₪
435,000,000
מבנים (סעיף )2.1
₪
כלול בסכום המבנים
ותכולה (סעיף )2.2
₪
1,000,000
כה"ס (נ .ר).
₪
תשתית מוניציפלית (נ .ר( ).ס'  2.3לעיל) 10,000,000
₪
600,000
פריצה (נ .ר).
עצים וצמחי נוי (נ.ר( , ).למעט מקרה ביטוח הנובע מנזקי טבע)
 ₪למקרה ביטוח,
100,000
 ₪לכל שנת ביטוח
200,000
מקסימום לסעיף זה

מקסימום למקום
מקסימום למקום אחד

.5

40,000,000

₪

השתתפויות עצמיות לאירוע
 10%מסכום ביטוח לאתר,
₪
מינימום 30,000
מקסימום ( ₪ 5,000,000לאירוע)

 5.1רעידת אדמה
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 5.2נזקי טבע

 5%מהנזק ,
מינימום ₪ 50,000
מקסימום ( ₪ 200,000לאירוע)

5.3נזקי טבע לתשתיות מוניציפלית

 10%מהנזק לאתר,
מינימום ₪ 100,000
מקסימום ( ₪ 400,000לאירוע)

 5.4כל נזק אחר

.6

( ₪לאירוע)

50,000

היקף כיסוי:
על בסיס פוליסה לביטוח אש מורחב מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של המציע
ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים ובהרחבות
המפורטים להלן:

.7

הרחבות לפוליסה:
להלן רשימת סכומים וגבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון ,למקרה * ,על פי
ההרחבות הכלולות בפוליסת ביט וההרחבות הנוספות בסעיף  8להלן( .הסכומים הנ"ל
מחליפים את הסכומים הרשומים בגוף הפוליסה ככל והם מיטיבים עם המבוטח):
2,000,000
800,000
400,000

₪
₪
₪

7.1
7.2
7.3
7.4

רכוש מחוץ לחצרים
הוצאות שחזור מסמכים
הוצאות הכנת תביעה
נזק כתוצאה מנזק חשמלי ללוחות חשמל
גנרטורים ,שנאים ומתקני ups

₪

500,000

7.5

חפצי עובדים ,מתנדבים ואורחים

2,500

₪

7.6

הרחבה ל"כל הסיכונים" (* )D. I. C.

1,000,000

₪

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

שיפורים על פי דרישת רשויות (עד  15%מהנזק)
רכוש בהעברה
ספרים (למעט ספרי קודש) לכל כרך
התמוטטות מדפים
רכוש בהקמה ובהריסה (עבודות עד לסך)
מוצגים ותערוכות
ציוד מיוחד
הוצאות מיוחדות לאחר נזק

1,000,000
200,000
80
1,000,000
2,000,000
500,000
500,000
4,000,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

7.15
7.16
7.17

הוצאות שכר אדריכלים ואחרים
פריצה *
פינוי הריסות

עד  10%מהנזק
₪
600,000
₪
4,000,000

*הרחבות פריצה וכה"ס הינן למקרה וכפל הסכום לתקופת ביטוח שנתית.

כל הרחבות הכיסוי על בסיס נזק ראשון יחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסה ,וההשתתפות העצמית לא תקטין את גבול האחריות ולא "תנגוס" בו .בכל מקרה
גבול אחריות המבטח לגבי ההרחבות הנ"ל לא תפחת מגבול האחריות הסטנדרטי ככל שהוא
מצוין בתנאי ביט.
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שינויים ותוספות לנוסח פוליסת ביט:
8.1

פריצה ושוד (במקום הרחבה  3.1בפוליסת ביט):
פריצה  -גניבת רכוש מתוך מבנים ,מכל סוג ותאור ו/או מתוך מכולות או מתוך
חצרים מגודרים ו/או שמורים ,ובלבד שנשארו סימנים המעידים על שימוש בכוח
במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים ו/או החצרים המתוארים ברשימה
בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין במפתחות המבנים( ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור כולל על ידי שימוש בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים או קודי כניסה ו/או
כל דרך אחרת של הרשאה לכניסה הנהוגה בעסקו של המבוטח) ו/או החצרים ו/או
לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם.
וכן גניבת המבנים היבילים ו/או המכולות עצמם עד לסכום של  ₪ 250,000למקרה
על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל "בטוח חסר" וכן גניבת צמודות המבנה או
מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לצידו החיצוני של המבנה על ידי פירוקם
ונטילתם ,וכן גניבת מתקני מזוג אויר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים ובתנאי
שמוגנים ע"י "כלובים" או כפי שיוסכם.
מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם תוך כדי פריצה או שוד יחשב
נזק בזדון לענין פוליסה זו.
מותנה בזה ,כי הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא בחצר ,סככה
או מחסן פתוח ,ובלבד שמקום הימצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של
שער לא נעול בקיום שומר ליד השער ,אך בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך
"פריצה" או שוד כהגדרתם לעיל.
אחריותו של המבטח על פי סעיף זה מוגבלת  ₪ 600,000למקרה ולתקופה על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח חסר".
מוסכם ומוצהר כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גם גניבת פריטי ציוד אשר
טבעם להימצא בשטח הפתוח תחת כיפת השמים לרבות מתקני נוי ,מתקני שעשועים,
גדרות ,שערים וכיו"ב .גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זאת מוגבל לסך 50,000
ש"ח למקרה על בסיס נזק ראשון.

8.2

הסייגים לחבות המבטח -לפרק א' ,סעיף "( 4.2נזקים למתקנים חשמליים") יוחלפו
המילים "כולל ברק" בפסקה השניה של הסעיף ,במילים "(למעט כתוצאה מסיכון
הנכלל ברשימת הסיכונים המכוסים בפוליסה)".

8.3

השלמה ל"כל הסיכונים" ( D.I.Cנוסח ביט):
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות "השלמה לכל הסיכונים" ,בהתאם למפורט
בנוסח ביט.
ספרים:
מוסכם ומוצהר כי לצורך קביעת סכומי ביטוח ותשלום תביעות לפי פוליסה זו ,יהיה
לספרים מכל סוג שהוא למעט ספרי תורה וספרי קודש אחרים ערך מוסכם בסך 150
ש"ח לכל כרך ,אולם המבוטחים יהיו רשאים להוכיח כי נזקם עלה על הסכום
האמור לכל ספר ויפוצו בהתאם.
תכולת מקררים:
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אבדן או נזק או קלקול לרכוש
המוחזק בקרור מחמת הפסקת פעולת הקרור כתוצאה מן הסיכונים המבוטחים לפי
פוליסה זו.
אחריות החברה לפי סעיף זה  100,000ש"ח על בסיס "נזק ראשון".
מוצגים ותערוכות:
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות מוצגים ,חפצי נוי ,דברי
אמנות וכו' המוצגים לציבור בתערוכות המתקיימות מזמן לזמן ,לרבות מוצגים
השייכים לאחרים ו/או מוצגים לציבור דרך קבע במתקני הרשות ,כנגד כל הסיכונים,
(כולל פריצה) בהתאם להרחבה לכל הסיכונים ( )D.I.Cבפוליסה זאת .אחריות
החברה לפי סעיף זה לא תעלה על סך של  ₪ 150,000לפריט ולא יותר מסך של
 ₪ 500,000למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון".
הבהרה (למען הסר ספק)
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכיסוי הביטוחי הכללי החל על פריטי הרכוש הנ"ל,
שהינם בבעלות העיריה ו/או באחזקתה הקבועה ,במסגרת היותם חלק מהתכולה

8.4

8.5

8.6
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הכללית המבוטחת בפוליסה ,ואחריות החברה לגביהם ,במקרה של נזקים
המבוטחים על פי הפוליסה שלא על בסיס סעיף  8.6זה ,לא תהיה מוגבלת לסכום
הנזק הראשון המפורט לעיל.
8.7

ציוד מיוחד:
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות ציוד אלקטרוני ,ציוד עיבוד
נתונים ,כלי נגינה ,ציוד אור-קולי (טלויזיות ,מכשירי וידאו ,מכשירי שמע והקלטה),
ציוד רפואי ,ציוד משרדי ,ציוד צילום ,פקסימיליות ,מערכת כריזה כולל רמקולים,
מסרטות ,מקרנות ,ציוד להפקות טלויזיה ,ציוד מעבדות ספרי תורה וספרי קודש
אחרים כנגד כל הסיכונים .בהתאם להרחבה לכל הסיכונים ( .)D.I.Cאחריות החברה
לפי סעיף זה לא תעלה על סך של  ₪ 150,000לפריט ולא יותר מסך של ₪ 500,000
למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון".
הוצאות נוספות:
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זאת מכסה הוצאות נוספות שתגרמנה
למבוטח למטרת המשכת הפעילות הרגילה של הרשות ו/או השירותים הרגילים אשר
ניתנו על ידי הרשות בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח בפוליסה זאת.
אחריות החברה לפי סעיף זה היא עד  ₪ 4,000,000למקרה אחד ,על בסיס "נזק
ראשון".
ציוד נייד ונגררים
מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים ,מיכלי מים
ומתקנים ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון באתרים סגורים של
הרשות.
כמו כן הפוליסה מורחבת לכסות מלגזות ,מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה .שאינם בעלי
כושר הנעה עצמי בהיותם מאוחסנים באתרים סגורים של הרשות.
חריג  2ג' ("כלי רכב מנועי") לא יחול על הציוד האמור.
כמו כן החריג לא יחול על ציוד שאין לגביו חובת ביטוח ו/או שלא ניתן לבטחו על פי
פקודת רכב מנועי (נוסח חדש תש"ל –  ,)1970למעט ציוד שנערך עבורו בפועל ביטוח
חובה.
תגמולי הביטוח לגבי נגררים שהינם כלי רכב וכלי צמ"ה יהיו בערכי שיפוי ,תגמולי
ביטוח לגבי יתר הציוד המבוטח יהיה בערכי כינון.
הכיסוי יחול על סיכוני הפוליסה ,למעט הרחב כל הסיכונים ,התהפכות והתנגשות של
כלי צמ"ה ומלגזות ו/או כלים שנערכו להם ביטוח צמ"ה.

8.10

הוצאות הכנת תביעה:
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים ומומחים אחרים
המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו ו/או העורכים ,המכינים ומגישים את
הנתונים לביסוס תביעה על פי פוליסה זו ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח
חסר" .הנ"ל לא יחול על הוצאות הכנת שמאות נגדית.
הגבלת הסכום בהרחבה המופיעה בסעיף  , 7.3לא תחול על הוצאות כאמור,
המתבצעות לצורך הליך משפטי ו/או בוררות ו/או גישור בגין תשלום תגמולי ביטוח.
הוצאות פינוי הריסות :
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות להריסה ,ניקוי ,ישור ,ופינוי לאחר אבדן או נזק
עקב סיכון מבוטח ,לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה ,עד סך של .₪ 4,000,000
סכום זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
להרחבה ( 3.11.4הוצאות שחזור מסמכים) בפרק הרחבות בפוליסת ביט יתווסף
הסעיף:
במקרה של נזק ו/או אובדן כתוצאה מאחד או יותר של הסיכונים המבוטחים
בפוליסה ,מכסה הפוליסה את עלות הרכישה מחדש של תוכנת מדף ו/או תוכנות
אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח ו/או הוצאות הכנת תוכנה חליפית כאשר לא
ניתן לשקם את הרכוש שהתקלקל ,שאבד או ניזק או לכונן במקומו רכוש שבו ניתן
להשתמש בתוכנה שהשתיירה.
הנ"ל עד לסך  ₪ 800,000למקרה אחד ,על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לסעיף
ביטוח חסר בפוליסה.
לסעיף  – 2.6הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק א' (נזקי נוזלים והתבקעות)
יתווסף:
מובהר בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זאת איננו מכסה אבדן ו/או נזק מתקני ביוב
או ניקוז או צנרת מים הנכללים בהגדרת תשתית וכן אבדן נוזלים הנובע מכך,
כתוצאה מהתבלות הדרגתית ללא אירוע תאונתי חיצוני.

8.8

8.9

8.11

8.12

8.13

21
מועצה מקומית גדרה

( )cכל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיא

מפרט ביטוחים 2020/21

מועצה מקומית גדרה
8.14

מובהר בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זאת איננו מכסה אובדן ו/או נזק לקירות
תומכים ביחס לתשתיות ו/או חלקי מבנה הבנויים בבניה קלה (סככות וכו') הנובע אך
ורק כתוצאה מהתבלות הדרגתית ללא אירוע תאונתי חיצוני.

8.15

הכיסוי הביטוחי מורחב לכסות כלי רכב של הרשות המבוטחים בביטוח צד שלישי
בלבד ,החונים בחניוני הרשות ,אחריות החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת לסך
 , ₪ 100,000לכלי רכב אחד למקרה ,ובסה"כ לשני מקרים לתקופת הביטוח בערכי
שיפוי .הכיסוי יחול בגין נזקי אש ,רעידת אדמה ונזקי טבע בלבד.
פרק "סייגים לחבות המבטח – לפרק א'" :נזק בפקודת רשות ציבורית (סע' – )6
לסיפא של הסעיף יוספו המילים "מוסכם כי סייג זה יחול אך ורק בגין אותו פריט
הרכוש אשר לגביו הוציאה הרשות הציבורית את פקודתה".
מוסכם ומוצהר כי לעניין רכוש הג"א מל"ח ופס"ח תתווסף מדינת ישראל לשם
המבוטח.
הרחבה "( 3.18נזק ללוחות חשמל") מורחב לכסות גם שנאים וגנרטורים ומתקני
.UPS
הרחבת כיסוי לאובדן ו/או לנזק מדליפה ו/או פריצת נוזלים מצנרת כיבוי אש-:
מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מורחבת לכסות נזקים מקריים ובלתי צפויים שיגרמו
ממים ו/או נוזלים אחרים שמקורם במערכות ספרינקלרים ו/או צנרת וכיבוי אש
מכל סוג.

8.16
8.17
8.18
8.19
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דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים.

.2

חבותו של המבוטח
בגין כל פעילויות המבוטח ,מעשים ו/או מחדלים וזיקתו לנכסים ,מקרקעין ,ציוד ומתקנים
ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כרשות
מקומית ,על כל עיסוקיה ,פעולותיה ,פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה
במישרין ,ו/או בעקיפין על ידה ,על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה ,וכן זיקתה וחבותה
החוקית בגין מקרקעין ,נכסים ,מבנים ,ציוד ומתקנים ,אגמים ,נהרות ,נחלים וואדיות
ומקורות מים ולמען הסר ספק כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין
אצטדיונים ,אולמות ספורט ומתקני ספורט לסוגיהם ,פארקים ציבוריים ,אולמות מופעים,
מוזיאונים  ,בריכת שחייה ושוק עירוני וכיו"ב לרבות עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של
גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת "מבוטח" (למעט מוסדות רפואה ובתי חולים).

.3

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל ,וכל העולם בעת
שהית עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל בקשר עם פעילותו של המבוטח כאמור לעיל.

.4

.5

גבולות אחריות
4.1

לתובע ולמקרה

20,000,000

₪

4.2

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

40,000,000

₪

השתתפות עצמית (לאירוע)
כל נזק
נזק רכוש הנובע /קשור לשיטפון והצפה (לאירוע)

50,000
100,000

₪
₪

ההשתתפות העצמית הינה הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום השיפוי וההוצאות לגורמי
חוץ שישולמו על ידי המבטח עקב מקרה הביטוח.
ההשתתפות העצמית תחול גם על הוצאות לגורמי חוץ שיוציא המבטח במהלך הטיפול
בתביעה ו/או דרישה לפיצוי וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם.
למען הסר ספק ,תחול השתתפות עצמית אחת בגין מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח
הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת.
.6

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט
 2016של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:
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הרחבות לפוליסה
7.1

למען הסר ספק ,חריג אחריות מוצר (חריג  3.3.1בפוליסה) לא יחול על פעילות של-
7.1.1
7.1.2

תיקון ,התקנה ,הרכבה ואספקה של פריטי ציוד
הכנה ואספקה של מזון ומשקה.

ומובהר כי הפוליסה מכסה אחריות בגין האמור לעיל.
למען הסר ספק ,חריג אחריות מקצועית (חריג  3.3.2בפוליסה) לא יחול
על נזקי גוף ,שנגרמו כתוצאה מניהול ופיקוח שאינם ניהול ופיקוח הנדסי.
7.2

לסעיף  4.7לפרק ההרחבות בפוליסת ביט יתווסף:
מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מכסה את אחריות הרשות בגין נזקים אשר נגרמו
לרכוש צ"ג כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי נייד לסוגיו במהלך ביצוע עבודות על
ידי הרשות ו/או מי מטעמה .אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו ,בגין נזק
לרכוש כאמור לעיל ,לא תעלה על  ₪ 1,000,000למקרה אחד.

7.3

סעיף  4.8לפרק ההרחבות בפוליסת ביט :
גבול האחריות המתייחס להרחבת בגין פגיעה אישית יגדל ויהיה  ₪ 500,000למקרה
ולתקופה וינוסח כדלקמן  :על אף האמור בסעיף  2.7.1של הגדרת " נזק"  ,מוצהר כי
הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית  Personal Injury ),להבדיל
מפגיעה גופנית ותוצאותיה) הנגרמת לצד שלישי כלשהו  ,תוך כדי ועקב פעילותו של
המבוטח ; ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט
(כולל פגיעה בפרטיות) ,לשון הרע ,העלבת אדם ,אפליה ,פינוי מוטעה ,מעצר שווא ,
וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת הסודיות ,הטרדה מינית ,אך לא זכויות קניין
רוחני( .נוסח ביט  2013בשינויים המתבקשים לעניין כיסוי בגין הטרדה מינית
כמפורט להלן ).
מובהר בזאת כי הכיסוי למבוטח ו/או לממונים על הטרדה מינית יהיה במסגרת
הרחבה  4.8בהרחבות ביט (ובכפוף לשינוי שבוצע לעיל) .השיפוי למבוטח בהתייחס
להטרדה מינית יהיה עבור עלויות שהוא יהיה מחויב לשלם על פי חוק לצד שלישי
כלשהו ו/או עובדיו ו/או מתנדביו בשל הטרדה מינית מצד עובדי המבוטח ,הכיסוי
יחול רק אם נקט המבוטח את כל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת
הטרדה מינית התשנ"ח  .1998הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען כי הטריד
מינית או הורשע או הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה .גבול אחריות המבטח בנוגע
לחבותו בגין הטרדה מינית יהיו בסך  ₪ 200,000למקרה ולתקופה הכלולים בגבול
האחריות של הרחבה זו.

7.4

סייג  3.1בפרק הסייגים לחבות המבטח ,פסקת הסיפא תוחלף בנוסח הבא " :בניגוד
לאמור בסייג  3.1.2לפוליסת ביט ,הפוליסה מכסה חבות כלפי כל אדם שאינו נכלל
ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי
בגינו .ולמען הסר ספק ,חבות המבוטח כלפי אדם כאמור אינה מכוסה בביטוח חבות
מעבידים .יובהר כי אי תשלום דמי ביטוח לאומי מצד המבוטח ,מכל סיבה שהיא עד
לפרק זמן של שלושה חודשים לא יחשב כהפרה של החובה לעניין המילים "חייב
בתשלום".

7.5

מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי של עובדי
המבוטח ונבחרי הצבור וחברי מועצת מנהלים של גופים משפטיים נכללים בהגדרת
"מבוטח" בגין מעשה או מחדל שהתרחש במהלך ביצוע תפקידם עבור המבוטחים.

7.6

למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את
אחריות המבוטח בקשר עם הפעלת בריכות שחיה ,מתקני שעשועים ומתקני ספורט
מכל סוג ותאור.
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7.7

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה את אחריות המבוטח בקשר עם
משלחות הנשלחות לחו"ל על ידי המבוטח ו/או מטעמו ו/או בשיתוף.

7.8

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה את אחריות
המבוטח בקשר עם אירועים ,צעדות ,מופעים ואירועים אחרים מכל סוג ותיאור
המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.

7.9

מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם של המבוטחים הנובעת ו/או
הקשורה ל -פעילות של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח או מטעמו ,וכן אחריות
כלפי המתנדבים .כמו כן הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המתנדבים בגין
מעשה או מחדל שנעשו בביצוע פעילות ההתנדבות.

 7.10הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח:
ידיעת המבוטח ו/או הודאה מטעם המבוטח לעניין פוליסה זאת הינה ידיעה ו/או
הודאה של אחד מאלה :ראש הרשות ,מנכ"ל הרשות ,גזבר הרשות ,היועץ המשפטי
של הרשות ,מהנדס הרשות ,הממונה על נושא ביטוח ברשות.
 7.11מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה על פי דין של מדינת
ישראל ,משרד החינוך בגין אחריותה למקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זאת
שנגרם על ידי מעשה או מחדל של הרשות המקומית ו/או מי מטעמה ,אך למעט
אחריותה הישירה של מדינת ישראל -משרד החינוך  ,לרבות עקב הנחיות פעולות
פיקוח וניהול ואחריותה של מדינת ישראל –משרד החינוך למורים ועובדים אחרים
המועסקים על ידה במערכת החינוכית העירונית.
 7.12הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי
רשות מוסמכת בקשר עם פעילותו ו/או עיסוקו של המבוטח.
הגדרת הוצאות משפט תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם
חקירת תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
 7.13למען הסר ספק הפוליסה מכסה נזקים תוצאתיים אשר נובעים ממקרה ביטוח
מכוסה על פי הפוליסה.
 7.14הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם של המבוטחים בגין מוסדות החינוך הלא רשמי
ו/או מוסדות פטור הפועלים במבני הרשות.
 7.15הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות הרשות או מי מטעמה בגין ו/או בקשר עם
הפעלת כטת"במים (רחפנים) למטרות צילום ,פיקוח אכיפה מודיעין ומניעה של
פגיעה במישרין ו/או בעקיפין בעבודת הרשות ו/או בתושבי הרשות והמבקרים בה ,על
ידי מי שמחזיק ברישיון כחוק להפעלתם .לענין זה מוסכם כי חריג כלי טיס בפוליסה
לא יחול בקשר לכך.
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תנאי מיוחד – שיתוף פעולה עם מבטחי פוליסת אקסס
מוסכם ומוצהר כי אם יודיע המבוטח למבטח כי נערכה עבורו פוליסת אקסס (שכבה שניה)
אזי יחולו התנאים הבאים:
8.1

על פי דרישה בכתב מאת המבוטח ימציא המבטח למבוטח רשימת תביעות תלויות
והערכתן הכספית.

8.2

המבטח יודיע למבוטח על כל אירוע ו/או תביעה בגין נזקי גוף ו/או נזקי רכוש
בהם על פי הערכתו סכום התביעה עולה ו/או עלול לעלות על  750,000דולר.

8.3

בתביעות המתוארת בס"ק  8.2לעיל ישתף המבטח פעולה באופן מלא עם מבטחי
פוליסת האקסס בכל הנוגע לניהול התביעה וישובה ,וימנע מסידור התביעה וישובה
בסכומים העולים על גבול אחריותו ללא הסכמת המבוטח ומבטחי פוליסת האקסס
מראש.

8.4

המבטח מאשר כי ידוע לו כי פוליסת האקסס אינה "משתתפת"
" ”NON CONTRIBUTING POLICYוכי הביטוח על פי פוליסה זו הינו ביטוח
ראשוני ביחס לפוליסת האקסס הנ"ל.
המבטח מאשר כי הוא מוותר על זכות תביעה ממבטחי פוליסת האקסס לשאת בנטל
החיוב על פי סעיף  59לחוק חוזה הביטוח ה' תשמ"א – .1981
--------
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דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית (עם הרחבה לחבות מוצר)
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים וכן כל אחד מבעלי המקצוע ,בגינם נערך הביטוח ,שהינם עובדי
המבוטח ,בגין מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

.2

חבותו של המבוטח
2.1

אחריות מקצועית – חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין בעלי מקצוע
שונים המועסקים על ידי המבוטח ו/או על ידי הפועלים מטעמו (בהתאם לס"ק ה'),
הכוללים בין השאר את המפורטים מטה ,הנובעת ו/או בקשר עם ו/או בגין מעשים
ו/או מחדלים של בעלי המקצוע הנ"ל ו/או זיקה לנכסים ,למקרקעין ,לציוד
ולמתקנים ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי
כל דין כרשות מקומית ,בגין ו/או בקשר עם עיסוקיה ,פעולותיה ,וכן פעילויות
ותפקידים מכל סוג ותאור ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המבוצעים על ידי
בעלי המקצוע הנ"ל:
א.

עורכי דין ,פסיכולוגים ,וטרינרים ,עובדים סוציאליים ועובדי רווחה,
חשמלאים ,מאמני כושר ,מדריכי ספורט ,עובדי מחלקה טכנית ,תברואנים,
מהנדסים ופקחים ,קלינאי תקשורת ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק,
מגשרים לרבות מגשרים מתנדבים ,קצין בטיחות רכב והממונה על הטרדה
מינית לפי חוזר הפיקוח ( ,)1-16-2015ארגון והפקת אירועים. ,

ב.

גזבר המבוטח בתנאי שמקיים את דרישות ההשכלה ו/או רישוי על פי
כל דין כנדרש מגזבר רשות מקומית ,ובתנאי שהתביעה נובעת מרשלנותו
המקצועית של הגזבר כבעל השכלה ו/או רישוי כאמור.

ג.

עובדים אחרים של הרשות המפעילים ידע מקצועי ספציפי אחר שעיסוקם
מחייב רישוי על פי דין.

ד.

הפוליסה מורחבת לכסות את האחריות השילוחית ו/או הישירה של הרשות
בגין עבודתם של נותני שירותים מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות.

ה.

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח בגין מעשה או
מחדל רשלני ,טעות או השמטה של רופאים ,אחיות ,חובשים ועובדי רפואה
אחרים במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות .מובהר בזאת כי הפוליסה
איננה מכסה אחריות המבוטחים בגין פעילות המתבצעת בבתי חולים וכן לא
אחריות בגין פעילות המתבצעת במסגרת קופות החולים ,ו/או שירותי
רפואה של מדינת ישראל ו/או מוסדות רפואה לרבות טיפות חלב ותחנות
טיפול ואיבחון באם ובילד אשר מופעלות על ידי מדינת ישראל .
מובהר בזאת כי אחריותם המקצועית של הרופאים עצמם אינה מכוסה
בפוליסה זו.

כולל מחלקת מהנדס הרשות ,מהנדס הרשות והכפופים לו ,כולל הועדה המקומית
לתכנון ובניה.
2.2

חבות מוצר – חבות המבוטח בגין מוצרים פגומים כהגדרתם בחוק האחריות
למוצרים פגומים תשמ"א .1981
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תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

.4

גבולות אחריות
4.1

4.2

ביטוח אחריות מקצועית  -כללית
לתובע ולמקרה

4,000,000

₪

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

4,000,000

₪

הרחבה לאחריות מוצר (גבול אחריות משותף)
לתובע ,למקרה
לתקופה

4.3

4,000,000
4,000,000

אחריות מקצועית  -מחלקת המהנדס והועדה המקומית לתכנון ובניה
לתובע ,למקרה
לתקופה

.5

₪
₪

8,000,000
8,000,000

₪
₪

השתתפות עצמית
כל מקרה ביטוח ולכל התביעות הנובעות מסיבה
מקורית אחת הקשורות למחלקת מהנדס המועצה

₪ 60,000

כל מקרה ביטוח ולכל התביעות הנובעות מסיבה
מקורית אחת

₪ 40,000

.6

דין

.7

שיפוט

.8

תאריך רטרואקטיבי

.9

היקף כיסוי

דיני מדינת ישראל.

בתי משפט במדינת ישראל.

9.1

(כללית)
(הנדסית)

01/01/1995
01/01/1988

אחריות מקצועית – על בסיס פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של כלל חברה
לביטוח בע"מ מהדורת ינואר  2018על כל הרחבותיה ונספחיה (אחריות מקצועית
לעורכי דין ,אחריות מקצועית לרואי חשבון ,אחריות מקצועית למהנדסים
ואדריכלים ,הישימים לפי הענין) ו/או פוליסה אחרת בהיקף הכיסוי שלא יפחת
מהיקף הכיסוי על פי פוליסת כלל ה הנ"ל ,ובכפוף לשינויים ולהרחבות המפורטים
להלן.
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אחריות מוצר – על בסיס פוליסה לביטוח חבות מוצר מהדורת ביט  2016של כלל
חברה לביטוח בע"מ ו/או פוליסה אחרת בהיקף הכיסוי שלא יפחת מהיקף הכיסוי
על פי הפוליסה הנ"ל.

שינויים בתנאי פוליסת אחריות מקצועית (נוסח פוליסה לביטוח אחריות
מקצועית של "כלל" חברה לביטוח בע"מ
10.1

סייג  3.1בפוליסת ישונה לנוסח כדלקמן:
"נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע לפני תחילת תקופה של רצף ביטוחי עם המבטח
הנוכחי ,כי עלולות לשמש עילה לתביעה נגדו על פי פוליסה זו".
כמו כן "ידיעת המבוטח" תהיה כמפורט בסעיף  1.23לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הפוליסות.

10.2

סייג  3.17בפוליסת ישונה לנוסח כדלקמן:
"תביעה של המבוטח עצמו ו/או של מי שסמוך על שולחנו".

10.3

סייג  - 3.26בפוליסת ישונה לנוסח כדלקמן:
"אובדן שימוש ו/או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח זמנים מצד המבוטח ,אלא אם
אי העמידה בלוח זמנים נבעה ממקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו".

10.4

בהרחבה  - 4.1לשון הרע  -תימחק המילה "ישיר" בשורה השלישית.

10.5

בהרחבה  - 4.2תקופת גילוי – התקופה תוארך מ –  6חודשים ל  12 -חודשים.
תקופת הגילוי הינה דו צדדית ,היינו היא תחול גם אם המבוטח לא חידש את
הביטוח אצל המבטח לאחר תום תקופת הביטוח ,ולא נערך ביטוח אחר המכסה את
חבות המבוטח הניתנת לכיסוי לפי פוליסה זאת.

10.6

הפוליסה מורחבת לכלול את הרחבה  4.8עד לגבול אחריות בסך  ₪ 500,000למקרה
ולתקופה.

10.7

הודעה בכתב על תביעה שנמסרה באיחור למבטח על ידי המבוטח ,בין אם בתקופת
הביטוח ו/או בתקופת הדיווח המוארכת ,תחשב כהודעה שנמסרה במועד בהתאם
לתנאי הפוליסה ,וזאת בתנאי שהתקיים רצף ביטוחי אצל המבטח בין המועד שבו
נודע למבוטח לראשונה על התביעה או על הנסיבות העלולות להביא להגשת תביעה
נגדו לבין מועד מסירת ההודעה בכתב למבטח.

10.8

תקופת דווח מוארכת לפורשים – כל עוד הפוליסה או פוליסת החידוש של הפוליסה
בתוקף ,או  7שנים ממועד הפרישה ,התקופה הקצרה מבין השניים.

10.9

למען הסר ספק הפוליסה מכסה נזקים תוצאתיים ונזקי גרר אשר נובעים ממקרה
ביטוח מכוסה על פי הפוליסה.

 10.10הביטוח מכסה תביעות שהוגשו כנגד בני/בנות זוג חוקיים של העובד המבוטח היה
והוגשו מתוקף מעמדם כבני זוג של המבוטח ובגין מקרה ביטוח המכוסה בהתאם
לפוליסה ,וכן במקרה של פטירת העובד המבוטח גם תביעות נגד עזבונו ו/או יורשיו
שתוגשנה תוך תקופת הביטוח ו/או במהלך  7שנים מיום פטירתו .האמור לעיל
ובלבד שהפוליסה בתוקף.
 10.11הגדרת "תביעה" תורחב לכלול הליך חקירה של רשות מוסמכת כולל הליכים
משמעתיים וחקירות של גופים מקצועיים כולל במפורש לשכת עורכי הדין.
 10.12בנספח לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין ,בהרחבה  ,4ימחקו המלים "למעט
תביעות של הרשות נגד היועץ המשפטי" .אולם ,הכיסוי המוענק על פי התיקון
האמור יחול רק במקרה שהעובד המבוטח לא פעל בפזיזות ומתוך חוסר איכפתיות
לתוצאות המעשה או המחדל ו/או בכוונת זדון.
 10.13הפוליסה מורחבת לכסות אחריות בגין הפרת זכויות קנין רוחני לרבות זכויות
יוצרים וסימני מסחר (במפורש לא כולל הפרת פטנטים).
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 10.14המבטח יהיה רשאי (אך לא חייב) לכלול בפוליסה את הסייגים הבאים כדלקמן:
 סייג  -3.27נזק כספי טהור (שאינו נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש) שנגרם עקבאובדן שימוש ,עיכוב ושיהוי הנובעים מאי עשייה מתוך כוונה מצד הרשות.
חובת הוכחת קיומו של הסייג  ,לרבות כוונת הרשות לגרום לנזק חלה על המבטח.
 סייג  -3.28נזק כספי טהור (שאינו נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש) עקב אובדן ו/אוהנובע ממתן/אי מתן רישוי לעסקים ואכיפתם ,בגין מעשה או מחדל שנעשו בכוונה
מצד הרשות.
חובת הוכחת קיומו של הסייג  ,לרבות כוונת הרשות לגרום לנזק חלה על המבטח.
יובהר כי החריג לא יכול במקרה שהרשות נקטה בצעדי אכיפה ו/או נקיטת אזהרות
וצעדים כלפי העסקים החייבים ברישוי ו/או שנקיטת צעדי האכיפה כאמור כלל אינם
בסמכות המבוטח.

30
מועצה מקומית גדרה

( )cכל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיא

מפרט ביטוחים 2020/21

מועצה מקומית גדרה

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות מעבידים
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים.

.2

עסקו של המבוטח
כל פעילויות המבוטח וזיקתו לנכסים ,מקרקעין ,ציוד ומתקנים ומבלי לגרוע בכלליות האמור
לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כרשות מקומית ,על כל עיסוקיה ,פעולותיה,
פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה במישרין ,ו/או בעקיפין על ידה ,על ידי
עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה ,וכן זיקתה וחבותה החוקית בגין מקרקעין ,נכסים ,מבנים,
ציוד ומתקנים ולמען הסר ספק כולל במפורש גם חבותו החוקית של המבוטח בגין
איצטדיונים ,אולמות ספורט ומתקני ספורט לסוגיהם ,פארקים ציבוריים ,אולמות מופעים,
מוזיאונים וכיו"ב ,לרבות עיסוקים ופעילויות מכל סוג ותאור של גופים משפטיים אחרים
הנכללים בהגדרת "מבוטח".

.3

העובדים המבוטחים
כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של
המבוטח.

.4

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל ,וכל
העולם בעת שהית עובדי המבוטח בחו"ל לצרכי עבודתם.

.5

שכר עבודה שנתי
שכר עבודה שנתי כולל משוער לתקופת הביטוח

.6

.7

גבולות אחריות
לתובע ולמקרה

20,000,000

₪

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

20,000,000

₪

השתתפות עצמית
תאונת עבודה
מחלת מקצוע

.8

₪ 40,000,000

10,000
20,000

(למקרה ביטוח)
(לנפגע)

₪
₪

היקף כיסוי
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על בסיס פוליסה לביטוח חבות מעבידים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של
המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.9

הרחבות לפוליסה
9.1

הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי
רשות מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה.
הגדרת הוצאות משפט תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם
חקירת תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.

9.2

הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח-:
ידיעת המבוטח ו/או הודאה מטעם המבוטח לעניין פוליסה זאת הינה ידיעה ו/או
הודאה של אחד מאלה :ראש הרשות ,מנכ"ל הרשות ,גזבר הרשות ,היועץ המשפטי
של הרשות ,מהנדס הרשות ,הממונה על נושא הביטוח ברשות.

9.3

המבוטח מצהיר כי שכר העבודה הרשום בדף הרשימה הוא ,למיטב הערכתו ,שכר
העבודה הנכון לשנת הביטוח השוטפת ,ולפיכך לא תעשה התאמת שכר עבודה בסוף
תקופת הביטוח והפרמיה המשולמת היא הפרמיה הסופית בגין תקופת הביטוח
השוטפת.

9.4

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה של מדינת ישראל ,משרד החינוך ,היה ותוטל
עליהם אחריות כמעביד בגין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי
הרשות.

9.5

סעיף  4.10לפרק ההרחבות בפוליסת ביט :
גבול האחריות המתייחס להרחבת בגין פגיעה אישית יגדל ויהיה  ₪ 500,000למקרה
ולתקופה וינוסח כדלקמן  :על אף האמור בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסה ,מוצהר
כי הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית  Personal Injury ),להבדיל
מפגיעה גופנית ותוצאותיה) הנגרמת לעובד ,תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח;
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה
בפרטיות) ,לשון הרע ,העלבת אדם ,התעמרות ,אפליה ,פינוי מוטעה ,מעצר שווא  ,וכן
חבות בשל הפרה בתום לב של חובת הסודיות ,הטרדה מינית ,אך לא זכויות קניין
רוחני( .נוסח ביט  2013בשינויים המתבקשים לעניין כיסוי בגין הטרדה מינית
כמפורט להלן ).
מובהר בזאת כי הכיסוי למבוטח ו/או לממונים על הטרדה מינית יהיה במסגרת
הרחבה  4.10בהרחבות ביט (ובכפוף לשינוי שבוצע לעיל) .השיפוי למבוטח בהתייחס
להטרדה מינית יהיה עבור עלויות שהוא יהיה מחויב לשלם על פי חוק לצד שלישי
כלשהו ו/או עובדיו ו/או מתנדביו בשל הטרדה מינית מצד עובדי המבוטח ,הכיסוי
יחול רק אם נקט המבוטח את כל הצעדים שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת
הטרדה מינית התשנ"ח  .1998הכיסוי כאמור לא יחול על אדם שלגביו נטען כי הטריד
מינית או הורשע או הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה .גבול אחריות המבטח בנוגע
לחבותו בגין הטרדה מינית יהיו בסך  ₪ 200,000למקרה ולתקופה הכלולים בגבול
האחריות של הרחבה זו.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים בכספת ובהעברה
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים.

.2

.3

מקום המצא הכספים
2.1

משרדי המבוטחים ,משרדי גני ילדים ,משרדי בתי ספר ומוסדות אחרים המופעלים
על ידי המבוטחים ,או בהם מקיימים המבוטחים פעילות ברשות המקומית או
מטעמה.

2.2

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי על ידי עובדי המבוטח ו/או
שליחים מטעמו ו/או חברות להעברת כספים המועסקות על ידי המבוטח.

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

.4

גבולות אחריות
גבול אחריות המבטח לכל מקרה ביטוח לגבי כספים בקופה ובהעברה₪ 80,000 :
על בסיס נזק ראשון.

.5

השתתפות עצמית
השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח

.6

₪ 6,000

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח כל הסיכונים  -כספים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט 2016
של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.7

הרחבות מיוחדות
7.1

הביטוח מורחב לכסות כספים במגירות נעולות ,ארונות נעולים ,קופות נעולות וכיוב'
אחרי שעות העבודה עד לסכום השווה ל 10% -מגבול האחריות לאתר.

7.2

הביטוח מורחב לכסות כספים גם בהיותם מחוץ למקום שמירתם הרגיל כאמור
לעיל ,בהמצאם בכל מקום בתחום משרדי המבוטח בשעות העבודה (שלא לצורך
העברתם) עד סך המהווה  20%מגבול האחריות באתר הרלבנטי.

7.3

מוסכם ומוצהר כי הביטוח מכסה גם את הוצאות שחזור הרכוש שניזוק עד 10%
מהנזק כלול בגבולות האחריות לעיל ,ואולם ביצוע השחזור לא יעכב תשלום המגיע
לפי פוליסה זו בגין אבדן או נזק.

7.4

מוסכם ומוצהר כי במקרה אבדן או נזק המבוטחים לפי פוליסה זו יוחזר סכום
הביטוח לקדמותו ,פעם אחת בתקופת הביטוח והמבוטח ישלם פרמיה נוספת
בהתאם.

7.5

מוסכם ומוצהר כי במקרה אבדן או נזק לכספים המבוטחים נגרם גם אבדן או נזק
לרשימות ומסמכים כך שאין בידי המבוטח האפשרות להוכיח את גובה הנזק ,תשלם
החברה למבוטח את סכום הגביה היומי הממוצע בחודש בו אירע המקרה ,בהתאם
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לנתוני החודש השוטף ,או על פי נתוני החודש המקביל בשנה הקודמת אשר יעודכנו
בהתאם לשינויים שחלו מאז.
7.6

הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים לרבות היעלמותם באופן בלתי מוסבר וללא
סימני פריצה בשעות העבודה ,עד לסכום שאינו עולה על  10%מגבול האחריות.

7.7

הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור על ידי
השגה שלא כדין ו/או שימוש שלא כדין ו/או שימוש על ידי מי שאינו מורשה לכך
במפתח מותאם ,ואו על ידי שימוש שלא כדין בקוד הפתיחה של המנעול הסוגר.
גניבת הכספים בנסיבות אלה תהיה מכוסה גם מבלי שנעשתה פריצה לחצרי
המבוטח.

7.8

סעיף  1ל"סייגים לחבות המבטח" (חוסר ו/או גרעון בלתי מוסבר) לא יחול על אירוע
מקרי ובלתי צפוי ,עד לסכום שאינו עולה על  10%מגבול האחריות.

7.9

"העברה כספים" לענין פוליסה זאת היא החל ממועד הוצאתם של הכספים ממקום
משמורם לצורך העברתם ועד למסירתם הסופית ביעדם.

7.10

סעיף  2.2לסייגים לחבות המבטח לא יחול על עצירת אגב לצורך תדלוק ,אכילה,
שתיה (ללא סטיה ממסלול ההעברה) ולצורך מסירת חלק מן הכספים המועברים
ביעד ביניים.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח נאמנות עובדים
.1

שם המבוטח
עיריית גדרה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים החלים
על כל הביטוחים.

.2

גבולות אחריות למקרה ולתקופה

500,000

₪

.3

השתתפות עצמית

20,000

₪

.4

תאריך רטרואקטיבי

1.9.2010

.5

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח נאמנות עובדים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של
המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.6

הרחבות מיוחדות -
6.1

תקופת הגילוי המוארכת תהיה בת  12חודשים.

6.2

המלה "עובד" מורחבת לכסות גם:
6.2.1
6.2.2

6.3

עובדים של חברות השמה וחברות כח אדם שמוצבים ברשות באופן קבוע.
עובדים של קבלנים וקבלני משנה שמוצבים/פועלים ברשות באופן קבוע.

מוסכם ומוצהר בזאת כי:
א .אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י
אותו מועסק או מועסקים ,יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות
כמקרה ביטוח אחד לצורך הפוליסה.
ב .המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך
הכנת התביעה ,וזאת עד לשיעור של  10%מגבול האחריות שבפוליסה (על בסיס
נזק ראשון) ,הוצאות אלה כלולות בגבולות האחריות.
--------
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דף רשימה לפוליסה שבר מכני
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה

.2

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הכלליים.

הציוד המבוטח
ציוד

.3

150,000

השתתפויות עצמיות
לאירוע

.4

₪

15,000

₪

היקף כיסוי:
על בסיס פוליסה לביטוח שבר מכני מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של המציע
ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים ובהרחבות
המפורטים להלן:

.5

הרחבות לפוליסה
5.1

הפוליסה מורחבת לכסות יסודות ע"ס  50,000ש"ח על בסיס נזק ראשון.

5.2

מס ערך מוסף – כלול בסכומי הביטוח.

-----------
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דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני (ציוד מיחשוב)
.1

שם המבוטח
מועצה מקומית גדרה

.2

.3

גבולות אחריות
-

פרק  – 1ציוד אלקטרוני נייח (כולל מחשבים ניידים)
פרק  – 2שחזור נתונים מורחב
פרק  – 3הוצאות תפעול נוספות
רעידת אדמה
נזקי טבע

1,220,000
250,000
150,000
כלול
כלול

-

תקופת שיפוי

חודשיים

₪
₪
₪

השתתפות עצמית
-

.5

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הכלליים.

5,000
500
 3ימי עבודה

ציוד מחשוב ושחזור נתונים
ציוד נייד
הוצאות תפעול נוספות

₪
₪

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח כל הסיכונים  -כספים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט 2016
של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.6

הרחבות מיוחדות -
גבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח:
6.1

הביטוח מורחב לכסות מחשבים ניידים וציוד מחשוב נייד אחר בהיותם מחוץ לחצרי
המבוטח עד סך  ₪ 50,000למקרה.

6.2

הביטוח מורחב לכסות מחשבים ניידים וציוד מחשוב נייד אחר בהימצאו באופן זמני
בכל העולם עד סך  ₪ 50,000למקרה ולתקופת ביטוח.
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6.3

במקרה של נזק מוחלט לרכוש המבוטח יחושבו תגמולי הביטוח על בסיס ציוד
מחשוב חדש דומה ,או אם הרכוש שניזוק יצא מכלל יצור שוטף והוחלף על ידי ציוד
חדיש יותר ,על בסיס הציוד החדיש יותר.

6.4

הביטוח מכסה שיחזור נתונים ותוכנה בהתאם לאמור בסעיף  6לפרק  2לפוליסה ,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור  ,לרבות כיסוי "הוצאות שיחזור נתונים מורחב"
כאמור בפוליסה (סעיף .)6.2

6.5

הביטוח מורחב לכסות גניבה שלא במהלך פריצה של הרכוש המבוטח עד סך 20,000
 ₪למקרה ביטוח.
--------

נספח א'  -הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
מקומית גדרה
.1

הנני מצהיר בזאת כי הרשות הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
1.1

1.2

.2

.3
.4
.5

סעיף  190לצו המועצות המקומיות א' הקובע כדלקמן:
"חבר רשות ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה
צד לחוזה או לעסקה עם הרשות; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור

ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר הרשות לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
"חבר הרשות"  -חבר הרשות או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת הרשות יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
2.1
ואף לא סוכן או שותף.
יש  /אין (מחק את המיותר) חבר הרשות ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד
2.2
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
2.3
ידוע לי כי ועדת המכרזים של הרשות תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת ככל שידוע לנו על כך.
לצו
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  103א'
המועצות המקומיות א' ,לפיהן מועצת הרשות ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית
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להתיר התקשרות לפי סעיף  190לצו המועצות המקומיות א' ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
ברשומות.

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :

נספח ב'  -ניסיון תביעות ביטוח אלמנטארי
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נספח ג' – נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
מועצה מקומית גדרה
א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
עפ"י בקשת _______________ ח.פ  /ע.מ /.ת.ז( _______________________ .להלן:
"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף  )₪וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז פומבי 2020/XX
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן :הפרשי
הצמדה").
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילת מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה :
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן ( כללי)  ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן – "המדד
החודשי") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש אוגוסט  2020שפורסם ביום  15לספטמבר
( 2020להלן – "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש
בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  28.2.2021ועד בכלל .דרישה שתגיע אלינו אחרי  28.2.2021לא תענה.
לאחר יום ____________ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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בכבוד רב
____________________
בנק
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