
 

 
 

 ראשון כ"ב אלול תשפ"ב  יום

 2022ספטמבר   18

 לכל המתעניין, 

 

 הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 26/22 עריכת ביטוחי העירייה 

1מסמך הבהרות  מס'   

( מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם העירייה -עיריית באר יעקב )להלן 
 ההליך שבנדון. 

 מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל 

 

 מס"ד  סעיף במכרז  שאלה  תשובה 
לכל אחת מהפוליסות יתווספו   יש לתת הצעה כפי שרשום במכרז

סייג מגפות )קורונה( וכן סייג 
פי סייבר וכן סייג סנקציות ל

נוסח חברתנו בהתאמה  
לפוליסת רכוש או חבויות, 

והמצ"בהמאושר ע"י הפיקוח   

 1 כללי 

בכל הפוליסות יירשם כי   יש לתת הצעה כפי שרשום במכרז
פעילות כלשהי של המבוטח  
מתקיימת בהתאם לדרישות 

כל דין/תקנה /צו לרבות אך לא  
מוגבל מכבי אש, משטרה,  

מד"א, ממונה בטיחות, 
קונסטרוקטור ,  וברשות  

המבוטח קיימים כל  
האישורים עדכניים והצגתם 

עת שיידרש למבטח בכל   

 2 כללי 

 
 

מבוטחים  –עד היום  2018מ 
. בפניקס  

 
 
 

מבטחת ניסיון תביעות שהה ז
צרפה הנוכחית   

 
 
 

אישור נסיון תביעות משקף  
-   1.8.2018תקופות הביטוח 

0.6.20223  
היכן מבוטחים    .א

- ביטוחי העירייה מ
 ועד היום?  1.7.2022

היה מכרז, מה   2021בשנת 
הסיבה שאין ביטוי כלשהו  

באישור   2021לשנת חיתום 
 נסיון תביעות?

אישור נסיון תביעות  
  –מטעם הפניקס 

 חברה לביטוח בע"מ 

 

אנו מבקשים מידע על אופי   כנ"ל 
 התביעות והיקפם:

 2018שנת חיתום  .א
 אלף ₪ 225 –אש 

אלף   453 -צד שלישי 
₪ 

 2019שנת חיתום  .ב
  170 –חבות מעבידים 

 אלף ₪ 
אלף   455 – שלישי צד 
₪ 

אישור ניסיון  
תביעות מטעם  

חברה   –הפניקס 
 לביטוח בע"מ 

 



 

 
 

 2020שנת חיתום  .ג

אלף ₪   774צד שלישי    
 האישור על דף לוגו של הפניקס.

מהפניקס  עירייהזה מה שנמסר ל  
אנו מבקשים את תשובתכם, 
מה הסיבה שהאישור שצורף 

אינו חתום ע"י גורם מטעם  
אותו? הפניקס , שהכין   

 כנהוג באישורי נסיון תביעות

אישור נסיון  
 תביעות   

3 

ל  העירייה מבצעת רישום ש
  ואלו הנתונים שבידה., התביעות

נו מבקשים את תשובתכם  א
מה הסיבה לפערים כל כך  

גדולים בין הפירוט של  
המועצה לבין המצוין באישור 
נסיון תביעות מטעם הפניקס 

? 

פירוט תביעות  
המועצה  מטעם 

 שצורף למכרז 

4 

ה.ע. כפי שרשום במכרז. תיש לת  
 

אנו מבקשים פירוט של  
השתתפויות עצמיות כפי  

שהיו בענף אש מורחב, חבות 
מעבידים, צד שלישי ואחריות 

 מקצועית.  

 כללי 
 

5 

פעילה מזה החכ"ל אינה חברה 
 שנים )רשומה אך אינה פעילה(

   -החברה הכלכלית לפיתוח  
 אנו מבקשים :

מה שם של החברה   .א
 הכללית? 

לדעת מה הסיבה   .ב
שהחברה הכלכלית  חוסה  

תחת פוליסות של המועצה   
ואינה מקיימת ביטוחים  

 עצמאיים? 
לקבל את תיאור מדויק   .ג

 של הפעילויות שלה. 

מחזור הפעילות   שלה  נתוני 
 ומידע ביחס למבטח קיים ? 

 6 כללי 

אין בשטח העיר אתרי פינוי  
 פסולת 

האם בשטח המועצה  אתרים 
 לפינוי פסולת? 

במידה וכן,  מי הגוף שמפעיל 
אותם ופרטי  הביטוחים  

 העצמאיים שלו. 

 7 כללי 

)העסקה   אין חברת שמירה 
מכרזי  במיקור חוץ באמצעות  
   החברה למשק וכלכלה(

האם ברשות המועצה חברת  
 שמירה? 

במידה וכן, אנו מבקשים מידע 
 חיתומי ביחס לפעילותה. 

 8 כללי 

)העסקה   אין חברת הסעות
במיקור חוץ באמצעות מכרזי  

 החברה למשק וכלכלה( 

האם ברשות העירייה חברת  
 הסעות? 

במידה וכן, אנו מבקשים מידע 
ביחס לפעילותה. חיתומי   

 9 כללי 

ה באר יעקב  אי וקהילהעמותה לפנ
עירונית  - )ע"ר(, עמותה מעין

  בניהול החברה למתנ"סים,
  מתחזקת ומפעילה מתקני ספורט

. בעלת פוליסה צד ג'  עבור העירייה
באמצעות ביטוחי   ומעבידים

 החברה למתנ"סים 

האם ברשות המועצה קיימים 
ספורט  אצטדיונים, מגרשי  

)שלא במסגרת מוסדות חינוך( 
? 

במידה וכן, אנו מבקשים מידע 
ביחס לגורם המבצע עבודות  

 תחזוקה? 

 10 כללי 

לא ידוע לעירייה על קיומם של מי  
 מן האמורים 

האם באחריות  המועצה   
קיימים נחלים, אגמים, מקווה  

מים, מאגרי מים עיליים ו/או  

 11 כללי 



 

 
 

תת קרקעיים שהמועצה  
נם? אחראית בגי  

במידה וכן, אנו זקוקים למידע 
ביחס לגורם האחראי על  

בטיחות ושלום הציבור  
 במקומות האלה?  

לא קיימים בתחום העירייה  
אתרי עליה  מקומות קדושים או 

 לרגל 

האם בתחום המועצה קיימים 
מקומות קדושים ו/או אתרי  

 עליה לרגל לקהל הרחב? 

 12 כללי 

העירייה טרם התאגדה בתאגיד  
 למים וביוב  

בכל הפוליסות יירשם: הכיסוי  
הביטוחי לא יחול על רכוש  
וחבויות כלשהם השייכים  
לתאגיד המים  ו/או מכון  

 טיהור שפכים )מט"ש(. 

 13 כללי 

מי הגורם המספק מים   העירייה היא ספק המים 
 לתושבים בשטח המועצה? 

מבקשים פרטים ביחס  אנו 
לביטוחים שאותם מקיים  

 הגורם המספק מים.

 14 כללי 

יש לתת הצעה כפי שרשום  
 במכרז.

הגדרת "תשתיות  
מוניציפליות"  פרק ביטוח  

תחול גם על יתר פרקי   –רכוש 
הביטוח לכל ענין התשתיות  

 המוניציפליות 

 15 

, בסוף השורה   2שורה  לא מאושר. 
תתוספנה המילים "כפוף  

 להערותינו" 

אישור קבלת מסמכי  
( 5המכרז )עמ'   

 

 שם המבוטח   ייקרא  :  לא מאושר. 
מועצה מקומית באר יעקב  

(   ו/או  500225305)ח.פ. 
חברה כלכלית  ו/או  כל  

עמותה בשליטת המועצה )  
לרבות מוסדות חינוך 

עירוניים, ספרייה, מתנ"ס, 
מועצה דתית , בריכות שחיה 

המועצה, המופעלות ע"י 
מועדוני נוער, בית קהילה,  

בית הקשיש, מפעילי חוגים  
וכן מעונות יום וכן   

משפחתונים שאינם גובים  
דמי השתתפות בעצמם ו/או  
כל אדם הפועל בשמם שיש  

לרשות  שליטה מלאה בו ו/או 
גוף משפטי או אדם שהרשות  

ואילך  25%משתתפת בשיעור 
 בתקציבו

   -(1א  5סעיף 
   7שם המבוטח עמ' 

 

16 

יום "    90, הספרה " 4שורה  לא מאושר. 
יום"   60מוחלפת בספרה "  

המילה "אופציה"    5שורה 
 מוחלפת במילה "הארכה" 

8ג עמ'    5סעיף   17 

אחרי המילים  " לחלט   3שורה  לא מאושר. 
את הערבות הבנקאית אש  
צורפה להצעה" תתוספנה  

המילים "ובתנאי כי לא אירעו  
ביטוחיים כלשהם  אירועים 

אלף ₪ ואילך   100  -שהיקפם מ
" 

9עמ'   9סעיף    



 

 
 

המשפט   5+  4+  3שורות 
המתחיל במילים  האחרון 

"באם יתארכו  הליכי  
המכרז... והמסתיים במילים 
"...בהתאם לבקשת העירייה 

  –בפנייה  בכתב למציעים " 
 מבוטלות 

יום נוספים גולשים לשנת  90
ואין לנו שום אפשרות   2023

לתנאים אשר כעת להתחייב 
. 2023יהיו בתוקף בשנת   

המילים "...או   3+  2שורות  לא מאושר. 
לפצל את הביטוחים בין  

  –המבטחים השונים" 
 מבוטלות

ד 11סעיף  10עמ'     18 

מבוטל  הנספח     מבוטלים  –סעיפים  ג. + ד.   
חברת ביטוח הינה תאגיד  עם 

מנהלים, אלפי עובדים ומאות 
שלא ניתן להחתים את כולם 

 על הצהרה כלשהי.
 אל לחלופין,  

אנא החליפו הנוסח בנוסח  
הנהוג במכרזים לביצוע  
הביטוחים  של רשויות  

 מקומיות 

נספח ז, תצהיר  
הימנעות מניגוד  

עניינים ושמירה על  
טוהר המידות עמ'  

20 

19 

מבוטל  הסעיף מבוטל   –הסעיף    
מסמכי המכרז נכתבו ונחתמו  

ע"י העירייה, לכן לא ניתן  
להסכים לכך כי אינם  

 מחייבים את העירייה.   

21סעיף ב עמ'    

מבוטל    –הסעיף  מאושר   
יום   90-תוקף ההצעה מוגבל ל 

ובתנאי כי לא אירעו אירועים 
ביטוחיים שהיקפם                

₪ ואילך   100,000-מ  

22עמ'   -ב  5סעיף    

  –המילים "מאגרי מים"  לא מאושר. 
 מבוטלות

 

סעיף תשתיות  
  -23מוניציפליות עמ' 

 ביטוח רכוש 

20 

  3.20הכיסוי מוגבל לפי הרחבה   יש לתת הצעה כמבוקש במכרז.
ולא יחול על   2016מנוסח ביט 

 גניבה/פריצה גם לא מרכב 

סעיף הרחבת כל  
23הסיכונים עמ'   

21 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 
 
 

המילים "מבנים    1שורה 
₪   50,000  –ותכולה ותשתיות 

מבוטלות   ומוחלפות   –" 
במילים "כל נזק אחר, למעט 

₪    100,000 – המפורט מטה    
" 

המילים "מינימום   2שורה 
₪ " מבוטלות   20,000

ומוחלפות במילים "מינימום  
50,000    " ₪  
- )שוד או פריצה 6+  7שורות 

  ₪20,000 ,   כה"ס  0,0002
מבוטלות  –ש"ח (   

סעיף השתתפויות  
24עצמיות עמ'   

22 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 

בסוף הסעיף תתוספנה  
על המילים "כל הנ"ל יחול גם 

 בריכות שחיה" 

24עמ'   2סעיף   23 



 

 
 

 
 

יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  
 המכרז.

 
 

המילים "לרבות כיסוי אובדן  
או נזק בשל גניבה, פריצה  

 ושוד" – מבוטלות  
סעיף 4.5 בנוסח ביט 2016  
מותאם לחוזים של מבטחי  
משנה והדבר עלול לשלול  

מאתנו יכולת הגשת הצעת  
 מחיר למכרז זה. 

24עמ'   4סעיף    

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

  –, המילה "וכד' " 2שורה 
 מבוטלת

ובסוף הסעיף תתוספנה  
  4.5המילים לפי הרחבה 

2016מנוסח ביט   

סעיף הרחבות  
  1לפוליסה ,    סעיף 

ביטוח צד   26עמ' 
 שלישי 

24 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

בסוף הסעיף תתוספנה  
"פעילות כלשהי של  המילים 

המבוטח מתקיימת בהתאם  
לדרישות כל דין/תקנה/צו  

וברשות המבוטח נמצאים כל 
האישורים הנדרשים על פי  

 החוק 
והמצאתם למבטח בכל עת  

 שיידרש. " 

26עמ'   2סעיף    

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

בסוף הסעף תתוספנה המילים 
 "למעט בגין עובדי המבוטח" 

 

26עמ'   5סעיף    

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

 הסעיף ייקרא :
₪  100,000  –נזק מנזקי טבע 

₪  100,000לתובע כל נזק אחר   

סעיף השתתפות  
26עצמית עמ'   

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

כדלקמן:  יתווסף הסעיף 
איילון לא תטפל בתביעות צד 
שלישי המוגשות נגד המבוטח 

והמוערכות ע"י חברתנו  
בסכום נמוך מהשתתפות  
 עצמית הנקובה בפוליסה.

יתווסף סעיף נוסף  
26עמ'   

25 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

 הסעיף ייקרא: 
₪  20,000 –תאונות עבודה 

 לאירוע 
₪   20,000  –מחלות מקצוע 

 לכל נפגע 

סעיף השתתפויות  
עצמיות עמ'  

ביטוח חבות  27
 מעבידים 

26 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

מבוטל  ומוחלף    –הסעיף 
 בנוסח הבא:

מועצה מקומית באר יעקב  
(     500225305)ח.פ.   

בגין בעלי מקצוע המפורטים  
 מטה.

סעיף שם המבוטח  
אחריות   28עמ' 

מקצועית של בעלי  
 מקצוע ברשות 

27 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

אחרי המילים   ,3שורה 
"מדבירים" תתוספנה המילים 

"למעט ריסוס חקלאי  
 ואווירי"  

המילים "עובדים    5שורה  
אחרים המפעילים ידע מקצועי  

אחר שעיסוקם מחייב רישוי  
   מבוטלות  –עפ"י דין " 

סעיף אחריות  
28מקצועית עמ'   

28 



 

 
 

בסוף הסעיף  ,  7שורה 
המילים "במקצועות תתוספנה 

 המפורטים לעיל" 
 

יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  
 המכרז.

 
 

אחרי המילים   ,3שורה 
"מדבירים" תתוספנה המילים 

"למעט ריסוס חקלאי  
 ואווירי"  

המילים "עובדים    5שורה  
אחרים המפעילים ידע מקצועי  

אחר שעיסוקם מחייב רישוי  
   מבוטלות  –דין " עפ"י 

בסוף הסעיף  ,  7שורה 
תתוספנה המילים "במקצועות 

 המפורטים לעיל" 

סעיף אחריות  
 מקצועית 

29 

לעירייה ביטוח אחריות מקצועית  
למהנדס ומחלקת מהנדס  

 במשכ"ל. 

בסוף הסעיף תתוספנה  
המילים " מובהר בזאת כי  

הכיסוי הביטוחי לא יחול על  
מהנדס המועצה, מחלקת  

צה והוועדה  מהנדס המוע
 לתכנון ובניה" 

סעיף אחריות  
28מקצועית עמ'   

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

תתוספנה המילים " יום  
תחילת הביטוח בחברתנו או  

כנדרש כפוף להוכחת רצף  
 ביטוחי" 

סעיף תאריך  
28עמ'  רטרואקטיבי  

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

המילים "הפוליסה כוללת  
  -סיכון בגין זיהום תאונתי"

 מבוטלות ומוחלפות במילים  
מנוסח פוליסה    3.22"סייג 

לביטוח אחריות מקצועית כלל  
 3.4, מוחלף בנוסח סייג   2018

מנוסח פוליסה לביטוח צד  
כדלקמן:  2016שלישי ביט   

נזק בגין זיהום אוויר או זיהום 
מים או זיהום קרקע, למעט  

זיהום שהינו תוצאה של אירוע  
תאונתי , פתאומי ובלתי  

 צפוי."   

 סעיף היקף הכיסוי  
28עמ'  6סעיף    

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

אחרי המילים   4שורה 
"...קופות חולים, מוסדות  

רפואיים של מדינת ישראל"  
נה המילים "תחנות  תתוספ

לאבחון באם ובילד וטיפות  
 חלב" 

28עמ'   7סעיף    

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

המילים "הפוליסה מורחבת  
מבוטלות ומוחלפות   –לכסות" 

במילים "הכיסוי הביטוחי לא 
 יחול על..."  

המילים "למעט אם יוכח כי  
הרשות נקטה בכל אמצעי  

האכיפה העומדים לרשותה  
כלפי החייבים ברישוי ו/או  

שנקיטת צעדי האכיפה אינם 
  –בסמכות הרשות בכלל" 

 מבוטלות  
 

28עמ'   8סעיף    

המילים "הפוליסה מורחבת   
מבוטלות ומוחלפות   –לכסות" 

29עמ'   9סעיף    



 

 
 

לתת הצעה כמפורט במסמכי  יש 
 המכרז.

 
 

במילים "הכיסוי הביטוחי לא 
 יחול על..."  

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

אחריות מקצועית , המילים  
₪ " מבוטלות   30,000"

ומוחלפות במילים "נזק מנזקי  
₪ לתובע כל   150,000-טבע 

שח   50,000נזק אחר    
, המילים   -חבות מוצר 

₪ " מבוטלות   20,000"
₪   50,000ומוחלפות במילים "  

 מכל תביעה " 

השתתפות עצמית  
29עמ   

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

בסוף הסעיף תתוספנה  
  3.3המילים "לפי הרחבה 

" 2016מנוסח פוליסה ביט   
,   מבוטלת – 3אי לכך סיפא 

כלשונו   2.10נוסח הסייג 
 בפוליסה 

 סעיף היקף הכיסוי , 
, הרחבת   2סיפא 

זיוף המחאות עמ'  
- ביטוח כספים  – 30
ל הסיכוניםכ  

30 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

נה  בסוף הסעיף תתוספ
₪ למקרה  10,000המילים "עד  

 ולתקופת הביטוח" 

 סעיף היקף הכיסוי , 
, גניבה עמ'   5סיפא 

30 
 

31 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

  – ₪ "  3,000המילים "
מבוטלות ומוחלפות במילים  

"10,000  " ₪  

סעיף השתתפות  
30עצמית עמ'   

 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

תתוספנה המילים "כפוף 
לרשימת הציוד המבוטח  

במסגרת ביטוח שבר מכני וכן 
ציוד אלקטרוני בערכי הציוד 

 כחדש"

סעיף סכום הביטוח  
ביטוח שבר   31עמ' 

מכני וציוד  
 אלקטרוני 

32 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

הסיפא תיקרא: "למען הסר  
ספק ביטוח לציוד אלקטרוני 

טבע ורעידת אדמה   כולל נזקי 
והרחבת שחזור נתונים )פרק 

₪ "  100,000ב( עד לסך   

סעיף היקף הכיסוי ,    
  31עמ'   2סיפא 

ביטוח שבר מכני  
 וציוד אלקטרוני 

33 

 
יש לתת הצעה כמפורט במסמכי  

 המכרז.
 
 

₪ "  5,000, המילים " 1שורה 
מבוטלות ומוחלפות במילים  –

"לביטוח ציוד אלקטרוני  
ש"ח "  10,000  

: לביטוח שבר  3תתוסף שורה 
 20,000מהנזק מינ'  20%מכני 

" ₪ 

סעיף השתתפות  
31עצמית עמ'   

34 

 

דעתה   לשיקול  מועד ההגשה בהתאם  לדחות את  הזכות  לעצמה את  שומרת  העירייה  כי  מובהר, 
הבלעדי. מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר  

 האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  

 

 בכבוד רב,                                 

 רו"ח דני אורן                                                                                                                    

 העירייה מנכ"ל   



 

 
 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 

 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת              שם המציע          תאריך           


