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לאספקת שרותי ביטוח רכוש,  22/21י מכרז פומב מענה העירייה לשאלות הבהרה 
 תאונות וחבויות 

 
 
 

פרק וסעיף  עמוד במכרז מס"ד
 רלוונטים

 תשובות נוסח השאלה 

נבקש אישורכם כי לנייד פרמיות בין    כללי  1
ענפי הביטוח השונים ובלבד שהתקציב  

 ישתנההכולל כפי הצעתנו לא  

מאושר, למעט ניוד  
פרמיות לביטוח  

 רכוש

בהמשך לדרישת מבטחי משנה, נבקש    כללי  2
את אישורכם להוסיף חריג מגפות  וחריג  

 סייבר בהתאם לנוסח המצ"ב.

רק מאושר חריג /  
סייג שמאושר על ידי  

משרד האוצר של  
 מדינת ישראל 

אחריות   כללי  3
 מקצועית 

האם התעורר מקרה כלשהוא  .1
עשוי לשמש עילה לתביעה  אשר 

 לפי פוליסת אחריות מקצועית?
האם ידוע לרשות או למי   .2

מעובדיה הבכירים על עובדות 
כלשהן העלולות לגרום  
להתעוררות תביעה נגד  

המבוטחים בפוליסה הקשורות  
 לאחריותו המקצועית? 

 לא ידוע 

מהו האתר בגדול ביותר של הרשות ומה    כללי   4
 סכום הביטוח שלו ? 

 

שיזכה במכרז  מי 
יעשה שערוך של  
נכסי העירייה על  

 חשבונו 

לאור ניסיון התביעות ועל מנת שנוכל    כללי  5
להכין הצעה למכרז נבקש פרטים ביחס  

  – 2017להשתתפויות העצמיות בשנים 
2021 : ) 

 פוליסת אש: .1
 נזקי טבע .  .1.1
 פרעות ונזקי זדון.  .1.2
 אש .1.3
 כל נזק אחר. .1.4

 פוליסת צד שלישי: .2
 והצפות. בגין נזקי טבע  .2.1
 נזק מתשתיות.  .2.2
 לכל נזק אחר.  .2.3

 פוליסת חבות מעבידים:  .3
 לתאונת עבודה.  .3.1

לצרף לשאלות  
ההברה את כל  

נים  השהפוליסות מ
 הללו 

 מצורף החומר ה 
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 פוליסת אחריות מקצועית. .4
האם היה לעירייה כיסוי בגין פרעות    כללי  

 ונזקי זדון?  
 כן  

בטבלה נרשם כי סכום הביטוח לנאמנות   נאמנות  19 7
₪ אולם לא צורף דף  800,000הוא 

 רשימה. 
 האם נדרש הכיסוי? 

נדרש כיסוי כפי  
הרשום בסוף קובץ  

 זה

עיסוק   38 10
 המבוטח 

האם נדרש כיסוי למהנדס הרשות  
 והוועדה לתכנון ולבניה? 

במידה וכן, האם בוטח ע"י המבטח  
גם  הנוכחי?  האם ניסיון התביעות כולל 

 פעילות זו?  

 לא נדרש  

מצב תביעות   49 11
 צד שלישי 

נבקש לדעת מה היו התביעות בשנים  
2017 ,2020 

כפי הרשום בגיליון  
 ניסיון תביעות 

מצב תביעות   50 12
 אש

נבקש לדעת מה היו התביעות בשנים  
2019 ,2018  ,2017. 

כפי הרשום בגיליון  
 ניסיון תביעות 

 
 

 
 
 

 נאמנות עובדיםרשימה לבטוח 
 

          17,250        :השתתפות עצמית  
 

 1.7.2002תאריך רטרואקטיבי  :    
 

 שינויים והרחבות  : 

מסכום   10%הביטוח מורחב לכלול הוצאות לגילוי ואומדן מקרה הביטוח עד ל .1
 הביטוח , אולם בכל מקרה השיפוי לא יעלה על סכום הביטוח הכללי.  

  –מן: כל מי שיש לו יחסי עובד מעביד עם המבוטח הגדרות עובד תהיה  כדלק .2
כולל במפורש עובדי חברת כוח אדם ו/או מקבלי שכר באמצעות חשבונית ו/או  

 מתנדבים שאינם מקבלים שכר ו/או חברי מליאה של המועצה. 
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח בגין מעילה של נותן   .3

 שירותים למבוטח . 
חידוש או ביטול הביטוח, תתווסף תקופת גילוי שתחול למשך שנה   במקרה של אי .4

מיום הסיום או הביטול. הביטוח יהיה אך ורק  בגין מקרים שקרו בתקופת  
הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית והתגלו בשנה הנוספת לאחר סיום או  

 ביטול הביטוח. 
 
 
 
 
 

 


