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מס"
 ד 

עמוד  
 במכרז 

פרק /סעיף  
 במכרז 

תשובות   שאלה/בקשת המציע  
 המבוטח 

לכל אחת מהפוליסות יתווסף סייג   כללי  1
מגפות )קורונה( וכן סייג סייבר לפי  

בהתאמה לפוליסת רכוש  נוסח חברתנו 
 או חבויות 

 מקובל 

בכל הפוליסות ירשם כי הכיסוי   כללי  2
הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות  

ו/או שצריכים להיות  כלשהם השייכים  
לתאגיד המים ו/או למכון  שייכים 

 ו/או למאגרי מים    לטיהור שפכים
 מכל סוג שהוא.  

 מקובל 

הכיסוי  בכל הפוליסות יירשם כי  כללי   3
הביטוחי לא יחול על רכוש וחבויות  

 כלשהם השייכים לאתר פסולת כלשהו 
השייך לעירייה ו/או הנמצא בשטח  

המוניציפלי של העירייה. למען הסר  
ספק הכיסוי לא יחול גם על חבותה של  

העירייה בגין מפעילים של אתרי  
 פסולת.  

 מקובל 

לכל הפוליסות יתווסף חריג בניה   כללי  4
הידועה בשם "פל קל" לפי נוסח  

 חברתנו.  

 מקובל 

ביטוח    5
אחריות  

 מקצועית  

מזה מספר שנים שהנחיות הפיקוח מחייבות את  
המבטחים לשווק פוליסות ביטוח מאושרות ע"י  

פיקוח ואנו מתריעים על כך כל השנים האלה. ולמרות  
נוסח פוליסה לביטוח אחריות   זאת המפרט כולל

 שאינו מאושר פיקוח .  מקצועית  
ממליצים לכם לעדכן את המפרט לנוסח פוליסה אנו 

  איילון מאושר פיקוח פוליסה שלעדכנית ומוחרבת ה 
 .  2019מהדורה 

מקובל על פי  
נוסח  

הפוליסה של  
איילון  

המפורסם  
 במרשתת

האם ברשות העירייה קיימת חברה לפיתוח  כללי  6
   כלכלי? 

אנו מבקשים לקבל תיאור מדויק של  
 הפעילויות והמחזורים שלה.  

אינה הכלכלית חברה המה הסיבה שוכן 
 מקיימת ביטוחים עצמאיים?

כן, החברה  
הכלכלית לבית 

שאן בע"מ.  
החברה לא 

פעילה בשנים 
האחרונות  

וקיימת רק "על  
 הנייר" 

 ת שמירה? והאם ברשות העירייה חבר כללי  7
במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס 

 ן לפעילות 

חברת השמירה  
מועסקת על ידי  
החברה למשק  



וכלכלה והם 
מבצעים את כל 

 הבדיקות
 ת הסעות? והאם ברשות העירייה חבר כללי  8

במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי ביחס 
 .ןלפעילות 

 הסעותחברת ה
מועסקת על ידי  
החברה למשק  

וכלכלה והם 
מבצעים את כל 

 הבדיקות
האם ברשות עירייה  קיימים אצטדיונים,  כללי  9

)שלא במסגרת מוסדות חינוך(     מגרשי ספורט 
? 

במידה וכן, אנו מבקשים מידע ביחס לגורם  
 המבצע עבודות תחזוקה?

קיים אצטדיון  
כדורגל ומגרשי  

ספורט  
בשכונות.  
גרשי  תחזוקת מ 

הספורט וגני  
המשחקים  

מבוצעת דרך  
זכיין של  

משכ"ל בחוזה  
תחזוקה חודשי  

 שוטף
האם באחריות  עירייה קיימים נחלים, אגמים,   כללי  10

מקווה מים עיליים ו/או תת קרקעיים  
 אחראית בגינם?  עירייה שה

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

 ? במקומות האלה

נחל זורם בצפון  
 העיר. 

הנחל באחריות  
רשות ניקוז  

והשטח שייך  
 להם 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  י'  3סעיף  6 11
 מבוטל  –הסעיף   4סעיף  6 12

 כל הביטוחים נקובים במטבע  שקל  חדש 
 ואין שום משמעות לסעיף.  

 מקובל 

  מבוטל  –הסעיף  (5ג'  10סעיף  8 13
בסוף הסעיף המילים "המטיב עם המבוטח"   סעיף א'   10 14

 מוחלפות במילים "הצעתנו למכרז" 
אין שינוי  

 בנוסח המכרז  
   מבוטלת –המילה "גופים"  2שורה  סעיף ב'  10 15

   מבוטלות –המילים "בין אם "  3שורה 
   מבוטלות –המילים "או אחריה"  3שורה 
   מבוטלות –המילים "מכל סוג"  3שורה 

ומוחלפות במילים "בשליטה מלאה של 
 העירייה" 

  –המילים "הקשורות לרשות"  4שורה 
 מבוטלות 

 מבוטלת –המילה "המופיע"  4שורה 
 אחרי המילים "המתוקצב )גם באופן 4שורה 

 ואילך"   25%-חלקי" תתוספנה המילים מ
אחרי המילים "ו/או מדינת ישראל"  5שורה 

תתוספנה המילים "בגין מעשי ומחדלי  
 המבוטח" 

 מבוטלות  –המילים "ו/או חוזית"  6שורה 

אין שינוי  
 בנוסח המכרז  



אחרי המילים "מפעילי   7+  6שורות 
משפחתונים ו/או מפעילי חוגים " תתוספנה  

המילים "למעט הגובים דמי השתתפות 
 בעצמם" 

אחרי המילים "המגבית המאוחדת   8שורה 
לישראל" תתוספנה המילים "בגין מעשי  

 ומחדלי המבוטח" 
המילה "נבחרים" מוחלפת במילים   9שורה 

 "נבחרי ציבור" 
   מבוטלת –המילה "נציגים "  9שורה 

המילים "יועצים בשכר ומתנדבים  9+10שורות 
 –בקשר למבוטח, יורשיהם ו/או בני זוגם " 

   בוטלותמ
בסוף הסעיף תתוספנה המילים  13שורה 

"ובכפוף לאישור המבטח טרם קרות מקרה  
 הביטוח" 

, המילים "והוא רשאי לשנות  2+  1שורות   סעיף ג'  10 16
מבוטח או מוטב או להסב ביטוח וזאת ללא  

   מבוטלות –תשלום " 
, אחרי המילים "...להוסיף כמבוטח  3שורה 

לענין התקשרות ביניהם" תתוספנה המילים  
"בגין מעשי ומחדלי המבוטח וכפוף לאישור 

 המבטח בכתב טרם קרות מקרה הביטוח"  
הסעיף תתוספנה המילים  , בסוף   7שורה 

"ובתנאי כי בפוליסות שלהם נרשם כי הינן 
 ראשוניות "  

 מקובל 

 מקובל    מבוטלות – 2+  1שורות  סעיף ד'   10 17
, אחרי המילים "...כאילו הוצאה  2שורה  סעיף ו' א    10 18

פוליסה" תתוספנה המילים "לביטוח צד שלישי  
 בלבד"  
אחרי המילים "...מן הצדדים   3שורה 

האמורים והפוליסה " תתוספנה המילים "צד 
 שלישי" 

, תתוספנה המילים "מובהר 1בסוף הסייפא 
בזאת כי אין בכך משום הגדלת גבולות 

 האחריות הנקובים בפוליסה. 

 מקובל 

, אחרי המילים "...בגין מקרה ביטוח   2שורה  סעיף ו' ב  10 19
שבקשר אליות תוגש תביעה כלשהי" תתוספנה 

המילים "כפוף לויתור הדדי מצד כל אחד  
י שגרם לנזק בכוונת מהצדדים ולמעט כלפי מ

 זדון" 

 מקובל 

 מבוטלות   –המילים "ובכלל"  3שורה  סעיף ז'  11 20
   מבוטלת –המילה "משכירים"  4שורה 
המילים "והכל במישרין ובעקיפין גם  5שורה 

על ידי אחרים )לרבות קבלנים, ספקים, יועצים 
  מבוטלות –וזכיינים" 

  –המילים "מקיימים ברך כלל"  – 6שורה 
 מבוטלות ומוחלפות במילים "מחויבים"  

 .  מבוטלת –המילה  "פרויקטים"  – 9שורה 

 מקובל 

 מבוטלת ומוחלפתהמילה "ללא"  1שורה  סעיף ח' 11 21
 במילה "כפוף" 

 מקובל 



המילים "או בעל פה"  וכן המילים "או   2שורה   5סעיף ח'  11 22
 מבוטלות  –מכללא" 

ובסוף הסעיף תתוספנה המילים "ולמעט כלפי  
 מי שגרם לנזק בכוונת זדון" 

 מקובל 

מבוטלות ,  –( המילים "...מיד גם" 1סעיף קטן  סעיף ט'   11 23
וכן בסוף הסעיף תתוספנה המילים "ע"י  

 המבטח ולפי נוהלי המבטח"  
 מבוטל –( 2סעיף קטן 
  –חודשי ביטוח "  6המילים "כל  –( 3סעיף קטן 

 מבוטלות  – 5וכן  4וכן  3, וכן שורות  מבוטלות
, אחרי המילים   1שורה  –( 4סעיף קטן 

הסיכונים ונהלים " תתוספנה  "...מערכת 
 המילים "ככל שניתן" 

  מבוטל – 5סעיף קטן 

 מקובל 

  מבוטל –( 2סעיף קטן  סעיף י'   12 24
  מבוטל –( 4סעיף קטן 
  מבוטלת – 2( , סיפא 5סעיף קטן 
 מבוטל  - 6סעיף קטן 

 מקובל 

  –סעיף קטן א(  סעיף יא '   12 25
המילים "למבוטחים )לרבות לאלה  1שורה 

 –שיתווספו על פי התחייבויות המבוטח(" 
 מבוטלות  

 60יום " מוחלפת בספרה " 90הספרה " 2שורה 
 יום " 

המילים "לפוליסה   –, סעיף קטן ג( 13עמ' 
מבוטלות ומוחלפות   –המסוימת בלבד" 

 המילים "כל מערך הביטוחים"  

 מקובל 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  סעיף יב'  13 26
סעיף קטן א( , אחרי המילים "כל הפרת תנאי  סעיף יג'  13 27

הפוליסה ע"י מבוטח מסוים" תתוספנה 
 המילים "בתום לב" 

 מבוטל  הסעיף  –סעיף קטן ב( 
 מבוטל הסעיף  –סעיף קטן ג( 

 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  סעיף יד'  13 28
, אחרי המילים "מוסכם כי   הביטוחים  1שורה  סעיף טו'   13 29

" תתוספנה המילים " צד שלישי, חבות  
 מעבידים ואחריות מקצועית"  

 מבוטלת  –המילה "מלאה"  – 1שורה 
מוחלפת במילים "נגד   –המילה "נגדם"  2שורה 

 המבוטח" 
$ למקרה"  25,000אחרי המילים " 3שורה 

 תתוספנה המילים "ולתקופת הביטוח"  

 מקובל 

 מקובל  מבוטל  –הסעיף  סעיף טז'   13 30
טבלת ריכוז  14 31

נתונים  
והצעת 

 המשתתף   

לא נוכל להעניק כיסוי אובדן   –אובדן תוצאתי 
תוצאתי , משום שביטוחי רשויות בגלל אופי 

מיוחד של הפעילות שלהן , אינם כוללים פרק 
אובדן רווחים ובמיוחד כעת לאור השינויים 

הדרמטיים בשוק ביטוח המשנה של הרשויות 
 לא נוכל להעניק כיסוי זה. 

 

 מקובל 



טבלת ריכוז  14 32
נתונים  
והצעת 

 המשתתף   

אנו מבקשים לקבל נתון עדכני של סכום ביטוח 
 מקסימלי למקום אחד )מבנה ותכולה( 

לא נעשתה 
הערכה. 
מציעים  

מוזמנים  
 לשלוח סוקר. 

מפרט ביטוח  15 33
(  רכוש  1-

 ונכסים .

לפוליסה לביטוח אש מורחב, יתווסף סעיף נוסף 
 כדלקמן:  

  2.6למען הסר ספק בהמשך לאמור בסעיף 
  םמבוטחים( נזקי   נוזליהסיכונים ה)

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   
צונית פתאומית ובלתי צפויה( כפגיעה חי

מובהר בזאת כי נזקים עקב  התבלות וחלודה   
 אינם מכוסים. 

כמו כן ולמען הסר ספק השלמה לכל הסיכונים 
לא מפרק הסיכונים  המבוטחים   3.20הרחבה 
צנרת  ביוב  ו/או ניקוז  תשתיות לרבות יחול על 

 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   

או /שאינם בנויים בניה מאסיבית )בלוקים ו
בטון ו/או אבן ו/או קרוונים (שאינה נובעת 
מאירוע חיצוני, תאונתי  ובלתי צפוי שגרם 

לקריסתם ו/או קריסת  מערכות )חשמל, מים, 
ם  ביוב וכו'(   ו/או קריסת קירות תומכי

 לסוגיהם ביחס לתשתיות. 
למען הסר כל ספק הכיסוי הביטוי לפי הרחבה   

השלמה לכל הסיכונים לא יחול על רכוש    3.20
שנה למעט עם האירוע נגרם ע"י   25שגילו מעל 

 פגיעה חיצונית, תאונתית ובלתי צפויה.

 מקובל 

, המילים "למעט הוצאות משפטיות   1שורה   6סעיף  15 34
 מבוטלות  -בנוסף" 

 מקובל 

 – 1סעיף  16 35
הרחבת  

 פריצה ושוד  

המילים "ו/או גניבת פריטי   –סעיף קטן א( 
 200,000ציוד שטבעם להימצא בשטח פתוח עד 

   מבוטלות –₪ " 
אחרי המילים "גניבה פשוטה"  –סעיף קטן ב' 

 " תתוספנה המילים "ממשרדי המבוטח

 מקובל 

 הסעיף ייקרא:  2סעיף  16 36
השלמה לכל הסיכונים, תחול על   3.20הרחבה 

מוצגים, חפצי אומנות, תערוכות , ציוד 
 אלקטרוני )במפורש למעט סיכון אלקטרוני(

-₪ לפריט ולא יותר מ 50,000וצילום עד לסך 
 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח. 400,000

 .     מבוטלת –" ₪  8,000,000אי לכך הספרה "

 מקובל 

 מקובל    מבוטל –הסעיף   3סעיף  16 37



₪ " מוחלפת בספרה  5,000,000הספרה " 4סעיף  16 38
"2,000,000  " ₪ 

 מקובל 

 200,000הסעיף ייקרא: רכוש בהעברה עד לסך  5סעיף  16 39
 2016מנוסח ביט  ₪3.5 , לפי הרחבה 

 מקובל 

   מבוטל –הסעיף  8סעיף  16 40
מנוסח   3.8הכיסוי הביטוחי יהא לפי הרחבה 

 2016ביט 

 מקובל 

  מבוטל  –הסעיף   9סעיף  16 41
הסעיף ייקרא: הוצאות שהוציא המבוטח  10סעיף  16 42

 500,000בעקבות קרות מקרה הביטוח עד לסך 
 ₪3.11 למקרה ולתקופת הביטוח לפי הרחבה 

 2016מנוסח ביט 
   מבוטלת -₪ "  25,000,000אי לכך הספרה "

 מקובל 

  מבוטל –( 5סעיף קטן  10סעיף  16 43
  מבוטל –( 7סעיף קטן 

 מקובל 

 מקובל   מבוטל –הסעיף אל כל תתי סעיפיו  11סעיף  16 44
 מקובל  מבוטלות  –המילים "...וחבות כשוכר"  12סעיף  17 45
 מקובל    מבוטל –הסעיף  13סעיף  17 46
 מקובל  מבוטלת -₪ "  4,000,000הספרה " 16סעיף  17 47
 לסעיף יתווספו הסעיפים: 17סעיף  17 48

 ג( מבנים הבנויים בשיטת פל קל
 ד( מבנים הבנויים אסכורית 

₪ " מוחלפת בספרה   20,000,000הספרה "
"4,000,000   " ₪ 

 מקובל 

 אין שינוי בנוסח המכרז    מבוטלות –המילים "בכל העולם "    18סעיף  17 49

 מקובל    מבוטל –הסעיף  19סעיף  17 50
 מקובל  מבוטל  –הסעיף  20סעיף  17 51
 מקובל  מבוטל  –הסעיף  21סעיף  17 52
 מקובל   מבוטלות –המילים "מפני כה"ס "  23סעיף  17 53
 מקובל  מבוטלות –המילים "מפני כה"ס "  24סעיף  17 54
 ,  מבוטל –הסעיף  25סעיף  17 55

₪ "        10,000,000ראה סעיף "תשתיות עד  
 14בטבלת ריכוז בעמ' 

 מקובל 

 מקובל  מבוטל  –הסעיף    26סעיף   17 56
 מקובל  מבוטל  –הסעיף  27סעיף  17 57
 מקובל  מבוטל  –הסעיף  29סעיף  17 58
 כיסוי טרור . 30סעיף  17 59

 לתשומת לבכם, הכיסוי ניתן מעל למס רכוש
 בלבד וכרוך בתוספת פרמיה משמעותית.
כמו כן, היות וכיסוי זה לא היה בביטוחי  

המבוטח בחברתנו, אנו מבקשים לקבל מידע  
ביחס לעבר ביטוחי ונסיון תביעת לענין סיכוני  

 טרור.  

 מקובל 
 

   מבוטלות –המילים "בדולר ארה"ב "  8סעיף  18 60
המילים "לענין זה התחום המוניציפלי יחשב  

 מבוטלות  –אתר אחד" 

 מקובל 



הגדרת אתר בביטוחי רכוש נקבעת ע"י  
הסכמים עם מבטחי משנה ואינה ניתנת  

 לשינוי כלשהו ובמיוחד בתקופה קשה זו . 
 מקובל    מבוטל –סעיף קטן ד(   8סעיף  18 61
סעיף הרחבות   18 62

ותנאים  
 מיוחדים 

 אין שינוי בנוסח המכרז   מבוטלת –המילה "שנתית"  3שורה 

המילים  "במהלך הגניבה " מבוטלות  2שורה  1סעיף  18 63
 ומוחלפות במילים  "במהלך הפריצה"  

אחרי המילים "...מחוברים לצידו   6שורה 
החיצוני" תתוספנה המילים "והמוגנים בכלובי 

 מתכת" 
אחרי המילים "...וכן גניבת מתקני  6שורה 

מזוג אויר" תתוספנה המלים "והמוגנים  
 בכלובי מתכת" 

 

 מקובל 

, בסוף הסעיף תתוספנה המילים "עד   2שורה   4סעיף  18 64
   ₪ "  100,000לסך 

 ל מקוב

בסוף הסעיף המילים "...למפורט במפרט"   5סעיף  18 65
מבוטלות ומוחלפות במילים       "עד לסך 

50,000  " ₪ 

 מקובל 

סעיף רכב,  19 66
ציוד נייד  
 ונגררים  

הכותרת תיקרא: רכב, ציוד נייד ונגררים עד  
₪ לפריט, כנגד   ₪50,000 ועד  500,000לסך 

סיכוני אש בלבד, בערכי שוק בלבד ובעת  
אחסונים במבנים סגורים ונעוליים ו/או  

 חניונים שמורים בלבד.  
 ( 1סעיף 
 מבוטלות –המילים "מרבית הזמן "  1שורה 
וץ, המילה "הן" וכן המילים "והן בח 2שורה 

 מבוטלות   –בגרירה או " 
   מבוטל –( 4סעיף 

 מקובל 

סעיף ביטוח  19 67
עבודות 

 קבלניות  

   מבוטל –הסעיף 
ניתן לרכוש אך ורק   –כל מה שנדרש בסעיף זה 

באמצעות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות  
 יעודית המעניקה כיסוי הולם לסיכון.  

  3.4במסגרת ביטוח אש מורחב קיימת הרחבה 
 שלא ניתן להתאימה לדרישות בסעיף זה. 

 מקובל 

סעיף ביטוח  19 68
 חסר 

 מבוטל  –הסעיף 
"   90%הספרה " 2016מנוסח ביט  5.7בסעיף 

 " 80%מוחלפת בספרה "

 מקובל 

סעיף אי    19 69
 התאמה 

 מבוטל    -הסעיף
תשלום תגמולי הביטוח יעשה על פי תנאי  

הפוליסה, נוהלי חברתנו וכפוף להוראות  
 החוק. 

 מקובל 

סעיף ערך  19 70
 כינון  

 מבוטל  –הסעיף 
פי תנאי  תשלום תגמולי הביטוח יעשה על 

הפוליסה , נוהלי חברתנו וכפוף להוראות  
 החוק.

 מקובל 

 מבוטלות – 4+ 3שורות   1סעיף  20 71
מנוסח  4.2סעיף אחריות צולבת לפי הרחבה 

   2016פוליסה לביטוח צד שלישי ביט 

 מקובל 



, אחרי המילים "...במישרין ו/או 1שורה  2סעיף  20 72
 המילים  "ובגין " בעקיפין על ידו" תתוספנה  

 מקובל 

יתווסף סעיף   20 73
 נוסף כדלקמן 

לא תטפל בתביעות צד שלישי  המבטח
המוגשות נגד המבוטח והמוערכות על ידי 
חברתנו בסכום נמוך מהשתתפות עצמית  

 הנקובה בפוליסה. 

 מקובל 

  5-סעיפים מ 20-24 74
  16עד 

עם כל תתי   16ועד סעיף  20בעמ'  5מסעיף 
 כולם מבוטלים.  -24בעמ'  סעיפיו 

תנאי הכיסוי יהיו לפי נוסח פוליסה לביטוח  
 מאושרת פיקוח.  – 2016צד שלישי ביט 

מזה מספר שנים בשוק הביטוח חלה חובה על  
כל חברות הביטוח לשווק פוליסות מאושרות  

   ע"י הפיקוח בלבד.

 מקובל 

 מבוטלת  –, המילה "גם"  3שורה  1סעיף  25 75
אחרי המילים "...בעלי מקצוע"   – 3שורה 

 תתוספנה המילים "במקצועות המפורטים" 

 מקובל 

 – 2סעיף  25 76
אחריות 

 מקצועית  

חבותו   –הסעיף ייקרא : " אחריות מקצועית 
החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין בעלי  

מקצוע עובדיו השכירים של המבוטח  
 במקצועות:

 אליים,עורכי דין, רואי חשבון, עובדים סוצי
פסיכולוגים, וטרנרים, מדבירים )למעט ריסוס 

אווירי וחקלאי(, חשמלאים, ממונה על בטיחות  
 במוסדות חינוך, ממונה בטיחות רכב.  

וכן עובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי 
 ספציפי המחייב הסמכה ורישוי כדין. 

 
ככל שהמבוטח יחפוץ להוסיף ולפרט מקצועות  

את פניתו ולבחון  נוספים, אנו נשמח לקבל 
 אותה. 

 מקובל 

תחום  3סעיף  25 77
 טריטוריאלי  

   מבוטל –הסעיף 
  1.8הגדרת תחום טריטוריאלי תהא לפי הגדרה 

  מנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של
   2019, מהדורה איילון

מקובל על פי  
נוסח  

הפוליסה של  
איילון  

המפורסם  
 במרשתת

היות וכפי שכבר ציינתי לעיל, חברות הביטוח   9סעיף  25 78
מוחיבות לשווק פוליסות מאושרות פיקוח  

 בלבד.  
אחריות מקצועית תהא לפי נוסח   – 1שורה 

  איילוןפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של 
 .  2019מהדורה 

הרחבת חבות מוצר תהא לפי נוסח   – 2שורה 
   2016פוליסה לביטוח חבות מוצר ביט 

י  מקובל על פ
נוסח  

הפוליסה של  
איילון  

המפורסם  
 במרשתת

-  26עמ'  79
28  

נוסח פוליסה  
לביטוח 
אחריות 

 מקצועית  

נוסח פוליסה שצורף אינו נוסח פוליסה 
המקובל בשוק הביטוח ואינו מאושר ע"י  

 פיקוח לשיווק.  
  -אי לכך כל הסעיפים בעמודים אלה 

 מבוטלים 

 מקובל 



  2.1הגדרת תחום טריטוריאלי תהא לפי הגדרה   3סעיף   29 80
מנוסח פוליסה לביטוח חבות מעבידים ביט 

2016 

 אין שינוי בנוסח המכרז 

 מבוטלת  –, המילה "לתובע"  1שורה  4סעיף   29 81
 

 מקובל 

 . מבוטל  –הסעיף   ב. 6סעיף  29 82
  2.5הגדרת החוק תהא לפי הגדרה  

 2016מנוסח פוליסה ביט  

 מקובל 

 .  מבוטל –הסעיף  ד.  6סעיף  29 83
 חוק חוזה הביטוח הינו חוק קוגניטיבי 

 מקובל 

 מקובל  מבוטל  –הסעיף  ה. 6סעיף  29 84
 מבוטלות   –$ לעובד"  250,000המילים " ו. 6סעיף  29 85

₪ למקרה  500,000ומוחלפות במילים "
 ולתקופת הביטוח"  

 מקובל 

, אחרי המילים "... ותכלול הוצאות"   1שורה  ח. 6סעיף  29 86
 תתוסף המילה "סבירות"  

 מקובל 

המילים "...ו/או הודאה מטעם   1שורה  ט.  6סעיף  29 87
   מבוטלות –המבוטח" 

   מבוטלות –המילים "ו/או הודאה"  2שורה 

 מקובל 

$ " מוחלפת בספרה   250,000הספרה " י.  6סעיף  29 88
"500,000   " ₪ 

ובסוף הסעיף תתוספנה המילים "כפוף  
 " 2016מנוסח ביט  4.10להרחבה 

 מקובל 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  יא.  6סעיף  29 89
 (  1סעיף קטן  יב. 6סעיף  30 90

, אחרי  המילים "...ויועצים בעלי  2שורה 
נתינות זרה" תתוספנה המילים "ככל 

שמתקיימים בינם לבין המבוטח יחסי עובד 
 ומעביד" 

 (  2סעיף קטן 
 מבוטלות  –המילים "ו/או מטעמו"  1שורה  

 מבוטלות   –המילים "ו/או מטעמו"  2שורה 
המשפט האחרון בסעיף המתחיל במילים  

"לענין הרחבה זו שם המבוטח..." והמסתיים 
 במבוטל –במילים "...ו/או מזמיני העבודה " 

הכיסוי הביטוח מוגבל לחבותו של המבוטח  
 ולא יחול על כל מיני גורמי חוץ  בלבד

 הסעיף מבוטל   –( 3סעיף קטן 
 הסעיף מבוטל   –( 4סעיף קטן 

 מקובל 

יתווסף סעיף   30 91
 נוסף 

לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של  
יתווספו הסייגים   2019מהדורה   איילון

 הנוספים:
 

אובדן שימוש, עיכוב ואי ו/או   .א
עמידה בלוח הזמנים הנובעים 

 מהליכם פרוצדוראליים.   

, על  מקובל
נוסח  בסיס 

הפוליסה של  
ון  אייל

המפורסם  
 במרשתת



הנובע  . ב הקשור  נזק  ו/או  אובדן 
עסקים  רישוי  מתן  ממתן/אי 

 ואכיפתם מכל סוג שהוא

אלה התנאים המקובלים בשוק הביטוח  
ברשויות מקומיות ולא נוכל בלעדיהם לתמחר  

 את ביטוח אחריות מקצועית 
 

 ,  לתשומת לבכם  31 92
 14בטבלת ריכוז נתונים בעמ' 

 מופיע פרק "כספים ונאמנות"  
 ואינו מופיע פרק ציוד אלקטרוני 

( נאמנות, 6מופיע "מפרט ביטח  31ואילו בעמ' 
CRIME    לא   -, כספים בכספת ובהערה

 נדרש. 
( ציוד 7"מפרט ביטו ובהמשך מופיע 

 אלקטרוני" 

 מקובל 

, הסעיף ייקרא: ציוד מחשוב לסוגיו  2שורה   3סעיף  31 93
בהתאם לרשימה עדכנית של הציוד בערכי כינון 

 הנמצאת אצל המבטח
, אחרי המילה "הוצאות" תתוסף   4שורה 

 המילה "תפעול"  

 מקובל 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  א.   4סעיף  31 94
  $5,000" מוחלפת בספרה     " 10,000הספרה " ב.  4סעיף  31 95

 " ₪ 
 מקובל 

הסעיף ייקרא: במקרה של נזק מוחלט לרכוש  ג.  4סעיף  31 96
המבוטח יחושבו תגמולי הביטוח כפוף לסעיף 

 " 2016מנוסח ביט  5.3

 מקובל 

הסעיף ייקרא "הביטוח מכסה שחזור נתונים  ד.  4סעיף  31 97
   2016מנוסח ביט  6ותוכנה לפי סעיף 

 מקובל 

 מקובל    מבוטל –הסעיף  ה.  4סעיף  31 98
 
 
 

                                                                                                                        
 


