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 לכבוד
       גדרהמקומית מועצה 

  דוא"ל  תבאמצעו
 

 7/2022הנדון: שאלות הבהרה למכרז פומבי                                
  גדרהמקומית מועצה לעריכת ביטוחי                                   

 למכרז שבנדון. אנו מודים על פניתכם ומתכבדים בזאת להגיש את שאלותינו      
 

 תשובה נוסח השאלה/הבקשה לשינוי סעיף  עמוד   מס"ד 
ברצוננו להפנות את תשומת לבכם,    1

 כי 
אי קבלת תשובה לכל  השאלות 

 שלנו עלולה
למנוע מאתנו להגיש הצעת מחיר 
למכרז ובכך לפגוע בתחרות וזכות 

המבוטח לקבלת הצעת מחיר 
 מיטבית. 

 

 
 
 
 

  

אישור נסיון   2
 תביעות 

מלא מידע פירוט/ אנו מבקשים 
 צד  ג'  ביחס לתביעות ומפורט 

   2018וכן  2017ת חיתום ולשנ

 מצ"ב נסיון תביעות

גדרה - ניסיון 
pdf.15022022 - תביעות למבוטח

 
השתתפויות   3

 עצמיות 
אנו מבקשים פירוט השתתפויות 

עצמיות שהיו בפוליסות בתקופות 
2017-2021  

 ואישור נסיון התביעות משקף אותן. 

 ₪  50,000          –אש 
  לתאונה ₪  10,000 –מעבידים 
 למחלת ₪  20,000 -ו              

 מקצוע.                  
 ₪  6,000   –כספים 
 ₪  20,000  –נאמנות 

 ₪  50,000צד שלישי 
 נזקי רכוש מתשתיות

                  100,000            ₪ 
 כללית ₪  40,000 –מקצועית 

 מחלקת  60,000   -ו             
 המהנדס.                   
 ₪ . 15,000 –שבר מכני 

 -ציוד אלקטרוני פרק א'+ב' 
5,000 . ₪ 

 ₪ . 500 –ציוד נייד 
 ימי עבודה 3 -פרק ג' 

 
 . 2סיון תביעות צורף בשאלה ינ

אחריות   4
 מקצועית

ביחס להכללת מהנדס  המועצה 
, אנו חייבים והוועדה לתכנון ובניה

נסיון תביעות מפורש לגבי פירוט 
 גופים אלה לרבות

  התייחסות לקיום רצף ביטוחי

קיים רצף ביטוחי לאורך כל 
 השנים.

לא הוגשו תביעות משמעותיות 
בשנים האחרונות במסגרת 

 פוליסה זו.
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לכל אחת מהפוליסות יתווסף  כללי  5
סייג מגפות )קורונה( וכן סייג 

נוסח חברתנו סייבר לפי 
לפוליסת רכוש או בהתאמה 

  חבויות

נוסח חריג מגיפות יהיה 
בהתאם לנוסח שאושר על ידי 

המפקח על הביטוח במשרד 
 האוצר.

בכל הפוליסות ירשם כי  כללי  6
הכיסוי הביטוחי לא יחול על 

רכוש וחבויות כלשהם 
השייכים לתאגיד המים ו/או 

 למכון לטיהור שפכים

 .מקובלתהבהרה ה

מידע ביחס לביטוחי אנו מבקשים  כללי  7
החברה לפיתוח כלכלי של המועצה  
וביחס לתיאור המדויק והמלא של 

 הפעילויות שלה .

  אין חברה כלכלית למועצה.

אנו מבקשים מידע ביחס לביטוחי  כללי  8
 תאגיד המים של  המועצה .

קיים תאגיד מים אזורי 
 שמבוטח בנפרד.

אתרים לפינוי   מועצההאם בשטח ה כללי  9
 פסולת?

 במידה וכן,  מי הגוף שמפעיל אותם?

 פסולת לפינוי אתרים אין
 .המועצה בשטח

 

חברת  המועצההאם ברשות  כללי  10
 שמירה?

במידה וכן, אנו מבקשים מידע 
 חיתומי ביחס לפעילותה

אין ברשות המועצה חברות 
 שמירה.

 

חברת  מועצה האם ברשות ה כללי  11
 הסעות?
וכן, אנו מבקשים מידע במידה 

 חיתומי ביחס לפעילותה.
 

אין ברשות המועצה חברת 
 הסעות.

 

קיימים   המועצההאם ברשות  כללי  12
אצטדיונים, מגרשי ספורט )שלא 

 חינוך( ?     במסגרת מוסדות
במידה וכן, אנו מבקשים מידע ביחס 

 לגורם המבצע עבודות תחזוקה?

קיימים מגרשי ספורט 
כדורגל. התחזוקה ואצטדיון 

מתבצעת על ידי קבלנים 
 במיקור חוץ.

 

קיימים  המועצההאם באחריות   כללי  13
נחלים, אגמים, מקווה מים, מאגרי 

מים עיליים ו/או תת קרקעיים 
 שהמועצה אחראית בגינם?

במידה וכן, אנו זקוקים למידע ביחס 
לגורם האחראי על בטיחות ושלום 

 הציבור במקומות האלה?

 קיימים .לא 

אנו מבקשים לדעת מתי לאחרונה  כללי   14
 נעשה שערוך נכסי המועצה.

 בשלוש שנים האחרונות.

 1.10סעיף   6עמ'  15
  2סיפא 

המילים  "ללא הודעה  1שורה 
מראש " מוחלפות במילים  

 "בהודעה מראש" 

 מתקבלת.הבקשה 

יום  30בסוף המילים "...או  2שורה  1.13סעיף   6עמ'  16
מהיום בו התקבלו הפוליסות 

בגזברות הרשות על פי המאוחר 
    מבוטלות -מבינהם" 

 הבקשה נדחית.



 1.14.2סעיף   7עמ'  17
שתחילתו 

  6בעמ' 

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

 הבקשה נדחית.

המילים "ללא שינוי בתנאי  2שורה   2.6סעיף   8עמ'  18
מבוטלות ומוחלפות  –הביטוח" 

במילים "בתנאים כפי     שיסוכמו 
בין המבוטח למבטח ותנאי שוק 

 ביטוח משנה העולמי"

 הבקשה נדחית.

המילים "בסוגי כיסוי  3שורה   2.17סעיף   9עמ'  19
מבוטלות ומוחלפות  –שונים" 

 במילים "באותו סוג כיסוי/סיכון"

 נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי.

בסוף הסעיף תתווספנה המילים   2.18סעיף  9עמ'  20
"טיפול בתביעות אשר נצפות חוצות 

מגובה ההשתתפות  75%את רף 
העצמית הנקובה בפוליסה, תועברנה 

לטיפולו של המבטח כפוף לתנאי 
 הפוליסה וכפוף לנוהלי המבטח " 

נוסח הסעיף ישאר ללא שינוי. 
לכשיבחר זוכה במרכז, עם זאת 

יסוכם מולו נוהל טיפול 
 .בתביעות

כל תשלומי ביטוח יבוצעו על פי   2.20סעיף  10עמ'  21
הוראות החוק/תקנות , תנאי 

 הפוליסות ונוהלי המבטח

 הבקשה נדחית.

שם  3סעיף   11עמ'  22
 המבוטח 

 

אנו מבקשים להבהיר כי הביטוח לא 
יחול על רכוש וחבויות כלשהם 

השייכים לתאגיד המים ו/או מכון 
 טיהור שפכים )מט"ש(   

ביחס לחברות שהוקמו  – 3.3סעיף 
יתווסף  –לאחר תחילת הביטוח 

 "כפוף להודעה בכתב למבטח" 

 ההבהרה מקובלת.
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.

בסוף הסעיף תתווספנה המילים   6סעיף   12עמ'  23
"בגין אירוע המכוסה על פי תנאי 

 הפוליסה וכפוף לאישור המבטח " 
 

 הבקשה נדחית.

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "בין  א 7סעיף    12עמ'  24
באישור במפורש בכתב ובין באישור 

 בסכמה שבשתיקה" 

 הבקשה נדחית.

באם ברשות המבוטח  – 2.1סעיף  2סעיף   17עמ'  25
מתקנים פוטו וולטאיים? במידה וכן 
 מה סכום הביטוח והיכן מותקנים ?

 
 
 
 
 
 

המילה "מחוץ"  3שורה   -  2.2סעיף 
 מבוטלת ומוחלפת במילה "בתוך" 

 
 

אחרי המילים  7שורה   – 2.3סעיף 
"...ו/או קווי חשמל, מים " 

תתוספנה המילים "ולמעט מאגרי 
 מים" 

יש ברשות המבוטח מתקנים 
פוטו וולטאים. המתקנים 

על גגות של מבני ציבור הותקנו 
פרוייקט ההתקנה נמצא  וחינוך.

בעיצומו. בשלב זה הותקנו 
 –מתקנים בסכום ביטוח של כ 

סכום הביטוח ₪.  1,000,000
הכולל, לכשיושלם הפרויקט 
במהלך שנה זו יהיה בסך של 

7,500,000 .₪ 
 

 הבקשה נדחית.
 
 

 .נדחיתהבקשה 

 
 
 



תתווספנה המילים  וכן בסוף הסעיף
 "למקרה  ולתקופת הביטוח" 

 הבקשה נדחית.

 5סעיף   17עמ'  26
השתתפויות 

 עצמיות 

 –המילים "לאירוע "  – 5.1סעיף 
  מבוטלות 

תקבלת ביחס מהבקשה 
 לסיכוני רעידת אדמה.

  – 7.6סעיף   18עמ'  27
DIC 

לסעיף זה תתווספנה המילים "גבול 
 7.6אחריות המבטח בגין סעיפים 

במצטבר מוגבל לסך   8.7וכן  8.6,
1,000,000 " ₪ 

 הבקשה נדחית.

תתוספנה המילים "גבול אחריות   8.8סעיף   20עמ'  28
ועל  פי  7.14במבטח על פי סעיף 

 4,000,000מוגבל עד לסך  8.8סעיף 
 למקרה ולתקופה" ₪ 

 הבקשה נדחית.

 –המילים "מרבית הזמן"  2שורה   8.9סעיף   20עמ'  29
 מבוטלות

המילים "נגררים שהינם  10שורה 
כלי רכב" מבוטלות ומוחלפות 

 במילים "כלים המפורטים לעיל" 
המילים "תגמולי  11ושורה  10שורה 

ביטוח לגבי יתר הציוד המבוטח 
 מבוטלות.  –יהיה בערכי כינון" 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה נדחית.

תתווספנה המילים  1בסוף השורה    8.10סעיף     20עמ' 30
"ולמעט עורכי דין, שמאים ויועצי 

 ביטוח" 
המילים "הגבלת הסכום"   5ובשורה 

 מבוטלות
ובסוף הסעיף תתווספנה המילים 

 2016מנוסח ביט  3.12"לפי הרחבה 
" 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 הבקשה נדחית.
 

 הבקשה נדחית.
 

המילים בסוף הסעיף תתווספנה   8.19סעיף   21עמ'  31
"ולמעט  אובדן מים מכל סיבה 

 שהיא" 

 הבקשה מתקבלת.

באם בתחום אחריות המוניציפלית   2סעיף   22עמ'  32
 של העירייה קיימים :

 חופי ים ,
 חופי רחצה מוכרזים ,

 חופי רחצה לא מוכרזים ,
 אגמים,
 נהרות, 
 נחלים 

 ?שוק עירוני
 מבוטלת.  –המילה "וכיו"ב"  8שורה 

 
אנו מבקשים לדעת  –בריכות שחיה 

באם הן מופעלות ע"י המועצה או 
 באמצעות זכיינים?

ככל שע"י הזכיינים, אנו מבקשים 
לדעת את פרטי הביטוחים 

 הקיימים שלהם. 

 לא קיימים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית
 

הבריכה שקיימת ברשות 
 מופעלת על ידי זכיין.

החל ממילים "...וינוסח  2רה וש  7.3סעיף   23עמ'  33
כדלקמן: על אף האמור בסעיף 

אחרי המילים "הטרדה מינית" 
בפסקה הראשונה בשורה 



 –..."ועד סוף הסעיף  2.7.1
 מבולטות

הכיסוי להרחבה פגיעה אישית יהא 
מנוסח ביט  4.8לפי נוסח הרחבה 

למקרה ₪  500,000עד לסך  2016
 ולתקופת הביטוח 

נוכל להרחיב את הכיסוי על פי 
פגיעה אישית  ולכלול 4.8 הרחבה 
למקרה ₪  200,000עד לסך 

כתוצאה מהטרדה מינית ולתקופה 
  בלבד. 2015-1-16לפי חוזר הפיקוח 

השביעית יתווספו המילים " 
 ".2015-1-16לפי חוזר הפיקוח 

כמו כן, בפסקה השניה אחרי 
)ובכפוף לשינוי המילים "

ים (" יתווספו המילשבוצע לעיל
-2015"בהתאם לחוזר הפיקוח 

1-16." 

המילים "מכל סוג ותיאור"  3שורה  7.6סעיף  23עמ'  34
 מבוטלות 

ומוחלפות במילים " בבעלות 
 ובהפעלת המועצה"

 הבקשה  נדחית.

אחרי המילים  1, שורה 2סיפא  7.12סעיף   24עמ'  35
"...ותכלול הוצאות" תתווסף 

 המילה "סבירות" 

 הבקשה מתקבלת.

המילה "תוצאתיים"  1שורה   7.13סעיף   24עמ'  36
מבוטלת ומוחלפת במילה "גרר" ו 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים 
  2.7"כפוף להגדרה 

 " 2016מנוסח הפוליסה ביט 

 הבקשה מתקבלת.
 בוטל. 7.13סע' 

ביחס להרחבת הכיסוי בגין הפעלת  7.15סעיף  24עמ'  37
 כתב"מים

וככל שברשות המועצה קיימים כבר 
 יש להעביר מידע מלא )לא בעתיד( 

 ביחס לכתב"מים 
כל הפעלת כתב"מ תהא כפופה 
לתנאים שנצרף להצעת המחיר 

 למכרז .
ובכל מקרה גבולות אחריות בגין 

₪  5,000,000הפעלת כתב"מים יהיו 
 למקרה ולתקופה

כל המפורט לעיל חשוב ביותר 
ומחייב רכישת כיסוי מפורש 
ממבטחי משנה ובתנאים כפי 

 שיקבעו ע"י מבטחי משנה. 
וככל שלא תתיסחו בחיוב , יתכן 

ולא נוכל להגיש הצעת מחיר למכרז 
 עם כל המשתמע מכך. 

 

  djiברשות המועצה רחפן 
לצורכי פיקוח וביטחון. הרחפן 

מופעל על ידי גורם מוסמך 
  מטעם המועצה.

 
הבקשה לצרף סעיפי / תנאי 

לא  .כיסוי לכתב"מ מתקבלת
תגבה פרמיה נוספת מעבר 
 לפרמיה של פוליסת צד ג'. 

 
 הבקשה מתקבלת.

 –המילים "...בין השאר"  3שורה   2.1סעיף  26עמ'  38
 מבוטלות

"...ו/או אחרי המילים  4שורה 
מחדלים של בעלי המקצוע " 

ת ו"...הנ"ל ו/או " מבוטל ים המיל
ת במילים "המפורטים וומוחלפ
 מטה" 
המילים "...ו/או  6וכן  5וכן  4שורות 

זיקה לנכסים, למקרקעין, לציוד 

 הבקשה נדחית.
 
 

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.



 ולמתקנים 
ומבלי לגרוע בכלליות האמור  

לרבות חבותו החוקית של המבוטח 
 –על פי כל דין כרשות מקומית" 

 מבוטלות.
המילים "...מכל סוג ותיאור  7שורה 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל" 
 . מבוטלות –

 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.

סעיף  2.1סעיף  26עמ'  39
 קטן א' 

אחרי המילים " ארגון  5שורה 
מבוטלות.  –והפקת אירועים" 

 משום זה תפקיד ולא מקצוע 
 

 הבקשה נדחית.

 5סעיף  27עמ'  40
השתתפות 

 עצמית 

הסעיף ייקרא: בגין מהנדס המועצה 
 ₪  100,000 –והוועדה לתכנון ובניה 

 ₪  50,000 –בגין יתר המקצועות 
 ₪  50,000 –בגין הרחבת חבות מוצר 

 הבקשה מתקבלת.

תאריכים ביחס לשני  8סעיף   27עמ'  41
רטרואקטיביים תתוספנה המילים 

ת הביטוח בחברתנו או ל"מיום תחי
 ת רצף ביטוחי" חכנדרש כפוף להוכ

 הבקשה נדחית.

אחרי המילים "נסיבות  2שורה   10.1סעיף  28עמ'  42
כלשהן שהמבוטח ידע"  תתווספנה 

 המילים "או היה עליו לדעת" 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. . מבוטל הסעיף  10.4סעיף   28עמ'  44

 3וכן שורה  2שורה  - חשוב ביותר   10.5סעיף  28עמ'  45
מבוטלות . דהיינו  – 4וכן שורה 

 תקופת הגילוי לא תהיה דו צדדית.
לא ייתכן כי המבוטח לא יקפיד על 

 12רצף ביטוחי ויקבל תקופת גילוי 
 בנוסף גם חינם.עוד חודשים ו

חודשים.  6תקופת הגילוי תהיה 
 יתר הסעיף יישאר ללא שינוי.

 הבקשה נדחית. .מבוטל  -הסעיף  10.8סעיף  28עמ'  46

המילים "נזקים תוצאתיים"  1שורה   10.9סעיף  28עמ'  47
 מבוטלות  –

ואחרי המילה "גרר" תתוספנה 
המילים "שהינם תוצאה ישירה 

  שלהם" 

 הבקשה נדחית.

  מבוטל -הסעיף  10.10סעיף  28עמ'  48
 ניתן לתמחר את ההרחבה הזולא 

 מתקבלתהבקשה 

בסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד  10.13סעיף  28עמ'  49
למקרה ₪  2,000,000לסך 

 ולתקופה" 

 מתקבלת.הבקשה 

המילים המופיעות פעמיים בסעיף   10.14סעיף   28עמ'  50
זה "חובת הוכחת קיומו של הסייג, 

לרבות כוונת הרשות גרום לנזק חלה 
 בטלות ומבוטלות   –על המבטח" 

 הבקשה נדחית.

, אחרי המילים "...תורחב  2סייפא   9.1סעיף   31עמ'  41
ותכלול הוצאות" תתווסף המילה 

 "סבירות" 

 מתקבלתהבקשה 

המילים "לשון הרע, העלבת  6שורה  9.5סעיף   31עמ'  52
אדם, התעמרות, אפליה, פינוי 

אחרי  הבקשה נדחית אולם
המילים "הטרדה מינית" 
בפסקה הראשונה בשורה 



מוטעה, מעצר שווא, הטרדה מינית 
 מבוטלות  –" 

כן המשפט בסוגריים ביחס לשינויים 
 מבוטלות  – 2013בביט 

 מבוטלת  – 2וכן כל הסייפא 
 או לחלופין 

 מבוטל –הסעיף 
ניתן להעניק כיסוי פגיעה אישית לפי 

  2016מנוסח ביט  4.10נוסח הרחבה 

השביעית יתווספו המילים " 
 ".2015-1-16לפי חוזר הפיקוח 

כמו כן, בפסקה השניה אחרי 
)ובכפוף לשינוי המילים "

(" יתווספו המילים שבוצע לעיל
-2015"בהתאם לחוזר הפיקוח 

1-16." 

בתחילת הסעיף , תתוספנה המילים  7.4סעיף  32עמ'  53
 "כפוף להסכמת המבטח" 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית.  מבוטל –הסעיף   7.6סעיף  33עמ'  54

ים "...סגורים לאחרי המי 1שורה  7.7סעיף   33עמ'  55
 ונעולים" תתוסף המילה "בכספת" 

ובסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד 
 מסכום הביטוח לעיל"  10%

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. מבוטל  –הסעיף  7.8סעיף  33עמ'  56

יום תחילת הביטוח  –יתווסף   4סעיף   34עמ'  57
בחברתנו או כנדרש כפוף להוכחת 

 רצף ביטוחי 

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. מבוטל  –הסעיף   6.5סעיף   36עמ'  58

     

 
 בכבוד רב

 מנהלת תחום רשויות   –אלה לויטס 


