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 2022פברואר  13
 לכבוד

 מועצה מקומית גדרה
 rami.omid@gedera.muni.il באמצעות דוא"ל :

 
 

 מועצההלעריכת ביטוחי  7/2022מס'  י למכרז פומבשאלות הבהרה ובקשות לשינוי הנדון: 
 

 :  יםשינויהבהרות ולהשאלות והבקשות ללהלן בהמשך לנדון, 
מסמך  עמוד מס"ד

או נספח 
אליו 

מתייחס
ת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלוונטים

 תשובת הרשות נוסח השאלה

על מנת שנוכל להגיש   כללי  1
הצעה, נבקש לדחות את 

-מועד הגשת המכרז ל
1.3.2022. 

מועד נדחה ליום חמישי ה 
בשעה שנקבע  3.3.2022
 המכרז.במסמכי 

נבקש אישורכם לנייד   כללי  2
פרמיות בין ענפי 

הביטוח השונים ובלבד 
שהתקציב הכולל כפי 

 .הצעתנו לא ישתנה

 הבקשה נדחית.

האם לרשות יש מכון   כללי  3 
 טיהור שפכים?

נבקש לציין כי הביטוח 
לא יחול על רכוש ו/או 

חבויות של תאגיד המים 
ו/או מכוני טיהור 

 שפכים.

לא מפעילה מכון הרשות 
 טיהור שפכים.

בהמשך לדרישת מבטחי   כללי  4
משנה, נבקש את 

אישורכם להוסיף חריג 
מגפות  וחריג סייבר 

 בהתאם לנוסח המצ"ב.

הבקשה להוספת החריגים 
מתקבלת. נוסח חריג מגיפות 
יהיה בהתאם לנוסח שאושר 

על ידי המפקח על הביטוח 
 במשרד האוצר.
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תנאים  7 5
כלליים 
למכרז 
 הביטוח

נבקש למחוק  את  1.14.2
המילים "ו/או 

 להתעלם".

 הבקשה נדחית.

בסעיף נרשם "הועדה  3.10 המבוטח 11 6
לתכנון ולבניה )למעט 

בביטוח אחריות 
מקצועית(" ואילו בדף 

הרשימה לביטוח 
אחריות מקצועית )עמ' 

( מצוין כי הכיסוי 26
"כולל את הועדה 
המקומית לתכנון 

 ובניה".
הכיסוי בביטוח האם 

אחריות מקצועית כולל 
את הועדה לתכנון 

 ובניה?

ביטוח אחריות מקצועית כולל 
 את הועדה לתכנון ובניה .
המילים ")למעט בביטוח 

בסעיף  אחריות מקצועית("
 . ימחקו – 3.10

נבקש למחוק את  א 7 אישור 12 7
המשפט : "תהיה בטלה 

ומבוטלת ...." עד סוף 
הסעיף ולהוסיף 

"שיהוו חלק  במקום:
 בלתי נפרד מהצעתנו".

 הבקשה נדחית.

סכומי  13 8
ביטוח 

וגבולות 
 אחריות

וכן  2.2
ההשתתפות 

העצמית בדף 
הרשימה 

בביטוח צד 
שלישי 

 בהתאמה

" 50,000במקום : "
נבקש לרשום : 

"100,000." 

 הבקשה נדחית.
 
 

סכומי  16 9
ביטוח 

וגבולות 
 אחריות

וכן 3.2, 3.1
גבולות 

האחריות 
 בדפי

הרשימה 
 בהתאמה

האם גבולות האחריות 
ביחס לאחריות 

מקצועית כללית 
ואחריות מקצועית 

הנדסית הינם נפרדים 
 או משותפים?

 גבולות אחריות נפרדים.

סכומי  16 10
ביטוח 

וכן  3.3
ההשתתפות 

העצמית בדף 

נבקש אישורכם כי 
ביחס לנזקי 

הנובע/קשור לשיטפון 

 .נדחיתהבקשה 
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וגבולות 
 אחריות

הרשימה 
 בהתאמה.

ההשתתפות והצפה,  
 100,000 העצמית תהיה 

. ₪ 
דף  17 11

רשימה 
לפוליסת 

 רכוש

נבקש לדעת מהו  4
המקום שסכום הביטוח 

 ₪. 40,000,000שלו 

 תיכון רמוןבית ספר 

דף  19 12
רשימה 

לפוליסת 
 רכוש

", נבקש 150במקום : " 8.4
 ".75לרשום : "

 הבקשה נדחית.

דף  20 13
רשימה 

לפוליסת 
 רכוש

נבקש למחוק בשורה  8.9
השנייה את המילים : 

 "מרבית הזמן".

 הבקשה נדחית.

דף  24 14
רשימה 
לביטוח 
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

האם לעירייה יש  7.15
רחפנים? אם כן נבקש 
לדעת: כמה רחפנים? 

מה משקלם? מה ערכם? 
להמציא את ואז נוכל 

התנאים לכיסוי 
 רחפנים.

כמו כן נבקש אישורכם 
כי כט"במים משמעותם 

 רחפנים בלבד.

  djiברשות המועצה רחפן 

לצורכי פיקוח וביטחון. הרחפן 

מופעל על ידי גורם מוסמך 

משקלו אינו  מטעם המועצה.

 ק"ג. 2עולה על 

 

דף  28 15
רשימה 
לביטוח 
אחריות 

 מקצועית

 נבקש למחוק החל 10.5
מהמילים "תקופת 

הגילוי הינה ....." עד 
 הסוף.

תקופת הגילוי, ככל ותידרש 
חודשים. יתר הסעיף  6תהיה 

 שאר ללא שינוי.

16 28 - 
29 

דף 
רשימה 
לביטוח 
אחריות 

 מקצועית

סייג  10.14
, וכן 3.27
 3.28סייג 

אחרי המילים: "מתוך 
כוונה מצד הרשות" 
נבקש להוסיף "ו/או 

מתוך מתוך פזיזות ו/או 
אי אכפתיות לתוצאות 

 המחדל".
כמו כן נבקש למחוק 

את המילים : "לרבות 

 הבקשה נדחית.
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כוונת הרשות לגרום 
 לנזק".

דף  31 17
רשימה 
לביטוח 

חבות 
 מעבידים

נבקש למחוק את  9.3
 הסעיף.

 מתקבלת.הבקשה 

ציוד  36 18
 אלקטרוני

נבקש לציין  3
"ההשתתפות העצמית 

ביחס לסיכונים 
בפוליסת המבוטחים 

אש מורחב )כגון: נזקי 
טבע, רעידת אדמה, אש 

פריצה( יהיו בהתאם 
להשתתפות העצמית 

בפוליסת אש מורחב של 
 המועצה".

מתקבלת ביחס הבקשה 
 לסיכוני טבע ורעידת אדמה.

נוסח  39 19
הערבות 
הבנקאי

 ת

הפרשי 
 הצמדה

בכתב בערבות מצוין כי 
הפרשי ההצמדה יחושבו 

בהתאם למדד אוגוסט 
2020. 

לאור העובדה כי כעת 
 2021ידוע מדד דצמבר 

נבקש את אישורכם 
לשנות כדלקמן: "המדד 

 2021בגין חודש דצמבר 
אשר פורסם ביום 

15.1.2022" 

 הבקשה מתקבלת:
 2021המדד בגין חודש דצמבר 

 15.1.2022אשר פורסם ביום 

 
 

 רכהבב
 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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 מגפות יחריג
 

 ביטוחי/פרקי חבויות -חריג מגפות
, אינה מכסה כל החבויות שבה פוליסה זו, על כל פרקיעל אף האמור בכל תנאי וסייגי הפוליסה, 

 אובדן, נזק, חבות, הוצאה, קנסות, תביעה או כל סכום/נזק אחר, שנגרם בין במישרין ובין בעקיפין
על ידי  ה ככזאתאשר הוכרז ממגפה לרבות בשל חשש או איום )בין אם בפועל ובין אם נתפס בלבד(

)להלן: "ההכרזה"(, לרבות אך לא רק  או על ידי רשות ממשלתית מוסמכת ארגון הבריאות העולמי
  על כל מוטציה או וריאציה שלו. (19COVIDוירוס הקורונה )

 יודגש כי חריג זה יחול גם על אירועים ביטוחיים שקדמו למועד ההכרזה.
חריג זה חל במלואו על נזקים כאמור לעיל, בין אם הם מכוסים מובהר בזאת כי  ,למען הסר ספק

 ע"י מדינת ישראל )כולם או חלקם( ובין אם לאו.
 

 ביטוחי/פרקי רכוש  -חריג מגפות
, אינה מכסה כל הרכוש שבה פוליסה זו, על כל פרקיעל אף האמור בכל תנאי וסייגי הפוליסה, 

 ל סכום/נזק אחר, שנגרם בין במישרין ובין בעקיפיןאובדן, נזק, חבות, הוצאה, קנסות, תביעה או כ
 מאלה: או יותר מאחדלרבות בשל חשש או איום )בין אם בפועל ובין אם נתפס בלבד( 

 המהווים מחלה מדבקת )בין אם סימפטומטיים ובין  מחלה, חיידק, וירוס, טפיל או אורגניזם
 אם לאו(.

  או על ידי רשות ממשלתית על ידי ארגון הבריאות העולמי  ואשר הוכרזמחלות מידבקות
  .)להלן: "ההכרזה"( כמגיפהמוסמכת 

 ( 19וירוס הקורונהCOVID) על כל מוטציה או וריאציה שלו . 

 .יודגש כי חריג זה יחול גם על אירועים ביטוחיים שקדמו למועד ההכרזה
מכוסים הם מובהר בזאת כי חריג זה חל במלואו על נזקים כאמור לעיל, בין אם  ,למען הסר ספק

 ע"י מדינת ישראל )כולם או חלקם( ובין אם לאו.
 

המגפות המפורט  חריג קיום נסיבות להוכחת החובה כי יובהר, המגפות לחריג בהמשך הבהרה:
 .המבטחת כתפי על מוטלת מעלה )כלומר שמדובר בנזק הנובע ממגפה(

 
 
 
 
 

 

PROPERTY CYBER AND DATA EXCLUSION 

1 Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto this 
Policy excludes any: 

1.1 Cyber Loss; 

1.2 loss, damage, liability, claim, cost, expense of whatsoever nature directly or indirectly 
caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss 
of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any 
Data, including any amount pertaining to the value of such Data; 



  
 

 
 

     
 

 תחום ביטוח כללי
 ( בע"מ 1994כהן גבעון סוכנות לביטוח ) –מיזם רשויות 

www.c-g.co.il  |cg@c-g.co.il  '073-2390811| טל  

מוד
ע

6
 

regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other 
sequence thereto. 

2 In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the 
remainder shall remain in full force and effect. 

3 This endorsement supersedes and, if in conflict with any other wording in the Policy or any 
endorsement thereto having a bearing on Cyber Loss or Data, replaces that wording. 

Definitions 

4 Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly 
or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any 
Cyber Act or Cyber Incident including, but not limited to, any action taken in controlling, 
preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident. 

5 Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, 
malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving 
access to, processing of, use of or operation of any Computer System. 

6 Cyber Incident means: 

6.1 any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, 
processing of, use of or operation of any Computer System; or 

6.2 any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability 
or failures to access, process, use or operate any Computer System. 

7 Computer System means: 

7.1 any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, 
but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or 
microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned 
and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or 
back up facility, 

owned or operated by the Insured or any other party. 

8 Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded 
or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer 
System. 

LMA5401 11 November 2019 
 

YBER and DATA LIMITED EXCLUSION ENDORSEMENT 1 

 

 

(Other than Bodily Injury or Property Damage arising out of a Cyber Incident) 

1 Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto 

this Policy does not apply to any loss, damage, liability, claim, fines, penalties, cost or 

expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting 

from, arising out of or in connection with any: 
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1.1 Cyber Act or Cyber Incident including, but not limited to, any action 

taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber 

Incident; or  

1.2 loss, damage, liability, claim, cost, fines or penalties or expense of whatsoever 

nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out 

of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, 

replacement, restoration, reproduction, loss or theft of any Data, including any 

amount pertaining to the value of such Data;  

regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence 

.thereto, unless subject to the provisions of paragraph 5 

2 In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the 

remainder shall remain in full force and effect. 

3 This endorsement supersedes any other wording in the Policy or any endorsement thereto 

having a bearing on a Cyber Act, Cyber Incident or Data, and, if in conflict with such 

wording, replaces it. 

4 If the Underwriters allege that by reason of this endorsement loss sustained by the Insured is 

not covered by this Policy, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.   

5 However, clause 1.1 of this Exclusion shall not apply in respect of any actual or alleged 

liability for and/or arising out of: 

5.1 any ensuing third party bodily injury (other than mental injury, mental anguish or 

mental disease); or 

5.2 any ensuing physical damage to or destruction of third party property 

resulting from or arising out of a Cyber Incident, unless that Cyber Incident is caused by, 

contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with a Cyber Act. Nothing 

contained in the foregoing shall provide any coverage for any action taken in controlling, 

preventing, suppressing or remediating a Cyber Incident or a Cyber Act. 

 

 

Definitions 

6 Computer System means any computer, hardware, software, communications system, 

electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable 

device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration 

of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, 

networking equipment or back up facility, owned or operated by the Insured or any other 

party. 

7 Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, 

malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof 

involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System. 

8 Cyber Incident means: 

8.1 any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, 

processing of, use of or operation of any Computer System; or  

8.2 any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total 

unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System. 
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9 Data means information, facts, concepts, code or any other information 

of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, 

transmitted or stored by a Computer System. 

 
 

LMA5469 

4 November 2020 
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Forms a part of Policy No.: 

This endorsement modifies insurance provided by the Policy: 
 

COMMUNICABLE DISEASE ENDORSEMENT 

(For use on property policies) 

1 This policy, subject to all applicable terms, conditions and exclusions, covers 
losses attributable to direct physical loss or physical damage occurring during 

the period of insurance. Consequently and notwithstanding any other provision 
of this policy to the contrary, this policy does not insure any loss, damage, 
claim, cost, expense or other sum, directly or indirectly arising out of, 
attributable to, or occurring concurrently or in any sequence with a 
Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a 
Communicable Disease. 

2 For the purposes of this endorsement, loss, damage, claim, cost, 

expense or other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, 
detoxify, remove, monitor or test: 2.1. for a Communicable Disease, or 

2.2. any property insured hereunder that is affected by such Communicable 
Disease. 

3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be 
transmitted by means of any substance or agent from any organism to 
another organism where: 3.1. the substance or agent includes, but is not 
limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation 
thereof, whether deemed living or not, and 

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not 
limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from 

or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and 

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to 

human health or human welfare or can cause or threaten damage to, 
deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property 
insured hereunder. 

 
4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, 

exceptions to any exclusion and other coverage grant(s). 
All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same. 

 

LMA5393 

25 March 2020 
 
 


