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 לכבוד

 עיריית בית שמש

 liat@lhd.co.ilבאמצעות דוא"ל:  

 lauber@lhd.co.il-arieובאמצעות דוא"ל: 

 

 9102לשנת  עירייהמכרז ביטוחי ההנדון: 
 

 להלן בקשותינו להבהרות ושינויים
 

לנייד פרמיות בין ענפי הביטוח השונים ובלבד שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא נבקש אישורכם  .0
 מאושר .ישתנה

 לאור העובדה כי בשם המבוטח נמצא גם תאגיד המים והביוב בית שמש ומט"ש בית שמש: .5

  באם רכוש התאגיד והמט"ש מבוטחים בביטוח זה או שיש להם מערך ביטוחים נפרד . .5.0

 כלולים בביטוח

 כן. עובדי המט"ש. האם רכוש המט"ש נכלל בביטוח זה? מי מפעיל את המט"ש? .5.5

 כן. שירותים לישובים נוספים? האם תאגיד המים בית שמש מספק .5.2

טוחי לא יחול על קריסת מבנים ו/או חלקי מבנים שאינם בנויים בניה יהכיסוי הבנבקש אישורכם כי  .2
מאסיבית ו/או קריסת מערכות )מים, חשמל, ביוב( וקירות תומכים לסוגיהם אלא כתוצאה מאירוע 

 ים לעניין זה.מאושר. קרוואנים יחשבו כמבנים מאסיבי .תאונתי חיצוני בלבד

 נזקי נוזלים:  -בסיכונים המבוטחים  5.2סעיף ללפוליסת הרכוש: נבקש אישורכם להוסיף  .4
מובהר בזאת כי הביטוח  עפ"י פוליסה זו אינו כולל  אובדן ו/או נזק לצנרת מים או ניקוז או מתקני 

נוזלים הנובע לרכוש )שאינו רכוש צד שלישי(  ו/או אובדן ביוב  המוגדרים כתשתיות, לרבות אובדן 
יובהר כי אירוע נזקי טבע ו/או שאינו כתוצאה מפגיעה פתאומית, חיצונית ובלתי צפויה, מהנזק , 

 מאושר. . רעידת אדמה ו/או אש בקשר לצנרת ייחשב כפגיעה חיצונית פתאומית ובלתי צפויה

 לא מאושר. ילים "ו/או כל אדם הפועל בשמם/עבורם".נבקש למחוק את המ –"שם המבוטח"  0עמ'  .2

 ₪  21,111-נבקש להגדיל את ההשתתפות העצמית לנזקי פריצה ל –השתתפות עצמית  0.0סעיף   4עמ'  .2

 לא מאושר.

לא ₪  521,111או לחילופין להגביל ל  נבקש להוסיף: "למעט בגין נזקי טבע" 0.2.00סעיף  2עמ'  .7
 מאושר.

 לא מאושר.₪.  21,111להגביל לסך  נבקש 5.4סעיף  7עמ'  .8

, לא ברור מדוע נדרש כיסוי לחבותם של קבלני משנה, חבות נבקש לבטל את הסעיף – 2.5סעיף  01עמ'  .2
 ניתן להוציא פול' עבודות קבלניות נפרדת לצורך כיסוי זה. –לא מאושר. לחילופין  העירייה מכוסה.

מדוע לבטח  "נבקש להוסיף: "ובתנאי שאינם גובים דמי השתתפות לחוגים בעצמם – 2.2סעיף  01עמ'  .01
 לא מאושר. את חבותם של  קבלני משנה של העירייה.  חבותה של העירייה בגין פעילותם מכוסה.

נבקש להוסיף "מובהר בזאת כי אחריות מקצועית בגין שרותים רפואים אינה  -  2.8סעיף  01עמ'  .00
 בלבד.פוליסת אחריות כלפי צד שלישי  לענייןמאושר  ".מכוסה
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 מאושר. נבקש להוסיף "בגין מעשי ומחדלי  עירייה."  2.02סעיף  01עמ'  .05

נבקש להגדיל את ההשתתפות העצמית בגין נזק מתשתיות שלא כתוצאה מנזקי  – 2.07סעיף  00 עמ' .02
 לא מאושר. ₪. 71,111טבע ובגין כל נזק אחר לסך של 

 לא מאושר. נבקש לבטל את הסעיף. – 2.2סעיף  05עמ'  .04

נבקש למחוק את המילים "בין אם ההתקשרות בינו לבין המבוטח היא על בסיס  7.5סעיף  02עמ'  .02
שאינם עובדי קבלני" ולהוסיף בסוף הפסקה" וכן את אחריותו של המבוטח בגין נותני שירותים 

 לא מאושר. במקצועות הנ"ל" העירייה 

ש כיסוי לאספקת מים?, במידה וכן, נבקש כי ההשתתפות העצמית בגין : האם נדר 7.2סעיף  02עמ'  .02
כן נדרש כיסוי לאספקת מים. לא מאושרת הגדלת ההשתתפות  ₪. 021,111הספקת מים תהיה 

 העצמית.

בשנים אליהם האם ההשתתפות העצמית הנדרשת במכרז זהה להשתתפות העצמית בפוליסות  .07
 לא. ש לקבל את סכום ההשתתפות העצמית בשנים הללו.מתייחס ניסיון התביעות? במידה ולא נבק

 ההשתתפויות העצמיות בפוליסות המסתיימות :
 ₪ 011,111מקסימום  ₪ ;  001,111מינימום  01%נזקי טבע :  –רכוש 

 ₪. 011,111תשתיות :   -
 ₪ . 01,111כל נזק אחר :  -

 ₪. 00,111   כל נזק אחר : ₪. 011,111 –מתשתיות או מנזקי טבע  -צד שלישי 
 ₪. 01,111  -אחריות מקצועית 
 למקרה.₪  91,111לנפגע ; בכל מקרה אחר :  ₪  91,111במחלת מקצוע :    -אחריות מעבידים 

 ₪. 91,111מהנזק, מינימום  91% –שבר מיכני 
                            

 כללי: .01
 גם וגם האם הרשות מפנה אשפה בעצמה או באמצעות קבלן? .08.0
 לא מפעילה ו/או בבעלותה ו/או באחריותה אתר הטמנת פסולות ? האם הרשות .08.5
 הרשות מפנה אך לא מטמינה )יש לה תחנות מעבר( האם הרשות מטמינה בעצמה אשפה ו/או פסולת ? .08.2
 לעיל. 00כן. ראו סעיף  האם הרשות בעצמה מטפלת ו/או מספקת מים? .08.4
 כן האם הרשות מטפלת בעצמה בשפכים? .08.2
מכל הקבלנים ו/או הספקים ו/או זכייני מכרזים ו/או נותני שירותים שונים האם הרשות מקפידה לקבל  .08.2

 .011%מטפלת ככל יכולתה. אין התחייבות של  המועסקים על ידה, אישורי קיום ביטוח?
 לא האם קיים סיכון מיוחד ו/או חריג כלשהו שמבטח סביר היה מבקש לדעת עליו ולא נשאל לגביו כאן? .08.7

 
 :הכלולים בשם המבוטח שאינם הרשות עצמה לעניין מבוטחים נוספים .02

האם סוג פעילותם של הללו שונה מסוג הפעילות הרגיל והשוטף של רשות רגילה ? )לדוגמא: גוף למטרות  .02.0
 לא רווח,  גוף עסקי למטרת השכרה , הטמנה, טיהור , שמירה, סיור או כל פעילות עסקית אחרת?

, סך השכר השנתי ברוטו המשולם לכל העובדים  הננו מבקשים לקבל תיאור פעילות, מס' מועסקים .02.5
כלול בנתון  סה"כ השכר ומחזור הכנסה שנתי בגין כל גוף הנכלל בשם המבוטח ושאינו הרשות עצמה

 השכר הרשום במכרז
 כן האם שכר כל העובדים בגופים הנ"ל נכלל בשכר המדווח לביטוח חבות מעבידים אשר צוין במכרז .02.2
"ל,  המקבלים שכרם כנגד חשבונית )פרילאנסרים(  נכלל בשכר שדווח במכרז האם שכר עובדים, בגופים הנ .02.4

 כן ?

 בברכה
 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ


