
 
פרק וסעיף  

 רלוונטיים
 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

ביחס למילים "...כמו   כן שומרת   1עמ'  1
לעצמה המועצה את הזכות לפצל את 

 הביטוחים בין מבטחים שונים..."
 להלן האפשרויות :

 אפשרות א' 
אנו מציעים למבוטח לרכוש את כל 

הביטוחים לגביהם ניתנת הצעת מחיר זו 
 כמקשה אחת.
 אפשרות ב' 

לרכוש ביטוח אש מורחב לרכוש, וכן ביטוח 
 כספים, וכן ביטוח ציוד אלקטרוני ושבר מכני. 

 

 
 הבקשה נדחית

, סעיף  1עמ'  2
 שם המבוטח 

אחרי המילים "...ו/או  2בשורה 
התאגידים העירוניים..." תתווספנה 

המילים "ולמעט תאגיד מים ו/או מכון 
 )מט"ש( "טיהור שפכים 

 
אחרי המילים  3בשורה  

"...בשמם/עבורם..." המילים         
 "ו/או " מבוטלות

-תתווספנה המילים "מבסוף הסעיף  
  ואילך" 25%

 
הבקשה מקובלת אולם, מובהר 
בזאת כי מתקני טיהור שפכים 

 –המופעלים ע"י המבוטח 
 מכוסים.

 
 הבקשה נדחית.

 
 הבקשה נדחית

הפוליסות יתווסף חריג בניה לכל   1עמ'  
הידועה בשם "פל קל" ונוהל עבודות 

 בחום. 

 מקובלת הבקשה

סעיף  2עמ'   3
 ערבות בנקאית 

נרשם בסעיף כי צורף נוסח הערבות 
 למפרט. לצערנו לא מצאתי את הנוסח,

  מבקשת לצרפו  לתשובות לשאלות.

נוסח ערבות הועלה לאתר 
 המועצה

סעיף  5עמ'  4
1.3.10  

 בסוף הסעיף אנו מבקשים להוסיף :
"כנגד סיכוני אש , בעת אחסונם באתרי 

 ובערכי שיפוי בלבד." המבוטח 

 הבקשה נדחית.
 1.2.4הנוסח כפי שהוא בסעיף 

בכריכת הפוליסה, כפי שהוא חל 
לגבי מלגזות יחול גם לגבי הציוד 

 הנוסף.
מפרט  5עמ'  5

 רכוש לביטוח 
 

לפוליסה לביטוח אש מורחב, יתווסף 
 כדלקמן:   1.3.14סעיף 

  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', 
הצנרת כאשר  שנפגע מהנוזלים/התבקעות

גורם הנזק אינו פגיעה חיצונית פתאומית 
 ובלתי צפויה. )למען הסר ספק

אירוע נזקי טבע ו/או רעידת אדמה ייחשב  
כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה( 

מובהר בזאת כי נזקים עקב  התבלות 
 וחלודה  אינם מכוסים.

 
 
 

 מקובלתהבקשה 



כמו כן ולמען הסר ספק השלמה לכל 
פרק הסיכונים  מ  3.20הרחבה הסיכונים 

לא יחול על צנרת  ביוב  ו/או המבוטחים 
 ניקוז ו/או צנרת מים.

למען הסר כל ספק כל הנ"ל בהתאם יחול  
 על צנרת של בריכות שחיה.   

לא יחול על קריסת מבנים   הכיסוי הביטוחי 
שאינם בנויים בניה מאסיבית )בלוקים ו'או 
בטון ו/או אבן ו/או קרוונים (שאינה נובעת 
מאירוע חיצוני, תאונתי  ובלתי צפוי שגרם 

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

 לסוגיהם ביחס לתשתיות. 
 

נוסח הסעיף מוחלף בנוסח הבא " סייג   5.8סעיף  9עמ'  6
אחריות מקצועית" לא יחול על  3.3.2

נזקי גוף הנובעים מניהול ופיקוח שאינם 
 ניהול ופיקוח הנדסי" 

 הבקשה נדחית

סעיף  9עמ'  7
5.12  

בסוף הסעיף תתווספנה המילים "עד 
למקרה ולתקופה ₪  1,000,000לסך 

בסעיף כלול בגבולות אחריות הנקובים 
 מטה"  5.17

 –הבקשה מקובלת בהסתייגות 
מיליון  1)לא ₪ מיליון  4מאושר 

)₪ 

סעיף  10עמ'  8
השתתפות 

 עצמית 

אנו מציעים להחיל השתתפות עצמית 
 מכל תביעה .₪  50,000בסך 

 הבקשה נדחית

סעיף  11עמ'  9
6.8.1  

ות מקצוע : להסעיף ייקרא " במח
 לכל נפגע" ₪  20,000

 הבקשה נדחית

סעיף  13עמ'  10
העיסוקים  8.2

 המבוטחים

אחרי המילים " ...וביצוע  5בשורה 
עבודות ריסוס והדברה " תתווספנה 

המילים "ולמעט ריסוס אווירי 
 וחקלאי". 

אחרי המילים "כל אחד  6בשורה 
מעובדי המבוטח המפעיל ידע מקצועי 

ובעל הסמכה" תתווספנה המילים " 
 ורישוי כדין" 

 הבקשה מקובלת אולם בשינוי :
 -"בגין ריסוס אויר וחקלאי

מכוסה אחריותם השילוחית של 
 המבוטחים."

 
 הבקשה נדחית

יתווסף  14עמ'  11
  8.8סעיף 

לביטוח אחריות לנוסח הפוליסה 
 מקצועית יתווספו הסייגים הנוספים:

אובדן שימוש, עיכוב ואי עמידה  .א
בלוח הזמנים הנובעים מהליכם 

 פרוצדוראליים.  

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

 שהוא.

 
 

 הבקשה מקובלת
 
 
 

 הבקשה נדחית
 

סעיפים  15עמ'  12
  9.2.7וכן   9.2.6

 אנו מבקשים לבטל את הסעיפים 
 כי הביטוח אינו חל על מתנדבים. 

במקום  –הסעיפים אלו  2 -ב
המילה "מתנדבים" תבוא המילה 

 "המבוטחים".
 
 


