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 לעריכת ביטוחי   2021/72 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה הנדון:  

 המועצה המקומית מצפה רמון 

 

 

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. .1

 

נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על   לק בלתיהתשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות ח .2

 וסח המובא במכרז. הנ

 
 אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה .3

ועדת המכרזים, ככל שניתנו,  המקומית מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או

ל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי בכל פורום או צורה שהיא. כ

 הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל  .4

 המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה   .5

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי  .6

 שה זאת על אחריותו בלבד.מוסמך, וכל המסתמך עליהן עו

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה   .7

 כל שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 



 

  

 

 
 

במכרז/  מס"ד
 במפרט/
 בנספח 

פירוט   יף  מס' סע
שאלה/בקשה 

 להבהרה 

 תשובות 

האם קיים סיכון מיוחד ו/או חריג   כללי   1
כלשהו שמבטח סביר היה מבקש לדעת   

 עליו ולא נשאל לגביו כאן? 

 לא

לכל אחת מהפוליסות יתווספו סייג מגפות  כללי   2
)קורונה( וסייג סייבר לפי נוסח חברתנו  

 המאושר ע"י הפיקוח והמצ"ב 

 רמאוש

בכל הפוליסות יירשם כי פעילות כלשהי  כללי  3
של המבוטח מתקיימת בהתאם לדרישות 

כל דין/תקנה /צו וברשות המבוטח  
קיימים כל האישורים עדכניים והצגתם 

 למבטח בכל עת שידרש

 מאושר

האם ברשות המועצה  חברה לפיתוח   כללי  4
 כלכלי? 

 במידה וכן:  
ק של אנו מבקשים לקבל את תיאור מדוי

הפעילויות שלה , נתוני מחזור הפעילות   
 ומידע ביחס למבטח קיים ?

החברה לפיתוח עוסקת 
בתכנון, פיתוח, פיקוח, 

ניהול  ושיווק 
 פרוייקטים. 

החברה להשבת מי  
קולחין עוסקת ברכישת 
מים מטוהרים מהמט"ש 

שמנוהל על ידי תאגיד 
מעיינות הדרום ומוכרת 

את המים לחקלאות 
רי וכן וגינון ציבו

מתחזקת את מאגר מי 
 הקולחין המטוהרים

האם בשטח המועצה   אתרים לפינוי  כללי  5
 פסולת?

במידה וכן,  מי הגוף שמפעיל אותם ופרטי  
 הביטוחים העצמאיים שלו. 

אתר פסולת בניין באופן 
 עצמאי. 

 האם ברשות המועצה חברת שמירה?  כללי  6
במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי 

 חס לפעילותה.בי

חברת שמירה הפועלת 
באמצעות החברה למשק 

וכלכלה נותנת שירות 
למוסדות חינוך 

 ובאירועים רבי קהל
 האם ברשות המועצה חברת הסעות? כללי  7

במידה וכן, אנו מבקשים מידע חיתומי 
 ביחס לפעילותה.

 
 
 
 
 
 

לא. המועצה שוכרת 
מסיעים חיצוניים 

בהתאם לצורך  
 ת. באמצעות מכרז הסעו

האם ברשות המועצה קיימים אצטדיונים,  כללי  8
מגרשי ספורט )שלא במסגרת מוסדות 

 חינוך( ?
במידה וכן, אנו מבקשים מידע ביחס 

לגורם המבצע עבודות תחזוקה ופרטי איש 
קשר , ככל שנזכה במכרז, אנו נבצע סקר 

יש למועצה מספר מגרשי 
ספורט שאינם שייכים 

חינוך. למוסדות 
ומופעלים על ידי 

המתנ"ס . תחזוקה 
מבוצעת על ידי מחלקת 



 

  

שפ"ע ובמידה ונדרשת  הגנות ובטיחות .
תחזוקה מקצועית  על 
ידי קבלנים העוסקים 

 בכך. 
חופים האם באחריות  המועצה  קיימים  כללי  9

מכל סוג שהוא, נחלים, אגמים, מקווה  
מים, מאגרי מים עיליים ו/או תת  

 ?קרקעיים שהמועצה אחראית בגינם
במידה וכן, אנו זקוקים למידע ביחס 

לגורם האחראי על בטיחות ושלום הציבור 
 במקומות האלה? 

המועצה מפעילה בריכה  
עירונית. כ"א להפעלה 
הנו המתנ"ס )שמירה, 

מצילים, ניקיון. כל נושא 
האחזקה באחריות  

המועצה. מחלקת שפ"ע 
או קבלנים חיצוניים 

בהתאם לנדרש )מכונות, 
 משאבות , וכו.

האם בתחום המועצה קיימים מקומות  כללי   10
קדושים ו/או אתרי עליה לרגל לקהל 

 הרחב? 

לא. אבל מצפה רמון הנו 
מקום תיירותי 

ובמועדים שונים מגיעים 
לכאן אלפי אנשים 

 לאירועים  או מועדים.
בכל הפוליסות יירשם: הכיסוי הביטוחי  כללי  11

לא יחול על רכוש וחבויות כלשהם 
ם לתאגיד המים  ו/או מכון טיהור השייכי

 שפכים )מט"ש(. 

 מאושר

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית,  כללי  12
הרחבת חבות המוצר יירשם כי הביטוח  

 אינו חל על אספקת המים לתושבים. 

 מאושר

הגדרת "תשתיות מוניציפליות"  פרק  כללי  13
תחול גם על יתר פרקי  –ביטוח רכוש 

 תשתיות המוניציפליות הביטוח לכל ענין ה

 מאושר

ביטוח  14
אחריות 
 מקצועית

,  35עמ' 
  6סעיף 

לרשימת הסייגים הנוספים לפוליסה 
לביטוח אחריות מקצועית יתווספו  

 סייגים  נוספים :
אובדן שימוש, עיכוב ואי  .א

עמידה בלוח הזמנים 
הנובעים מהליכם 
 פרוצדוראליים.  

אובדן ו/או נזק הקשור  . ב
אי /ו/או הנובע ממתן

מתן רישוי עסקים 
 ואכיפתם מכל סוג שהוא. 

 
 
 

 מאושר
 
 
 
 

 מאושר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הזמנה  15
להציע 
הצעות 
לעריכת 
ביטוחי 
מועצה 

 מצפה רמון 

המילה "אופציה"   2, שורה  1.3סעיף   3עמ' 
 מבוטלת ומוחלפת במילה "אפשרות" 

" מבוטלת 90הספרה " 1, שורה 1.4סעיף 
 " , 60ומוחלפת בספרה "

המילים "ללא שינוי בתנאי  2רה שו
מבוטלות ומוחלפות במילים  -הביטוח"

"בתנאים כפי שיסוכמו בין המבוטח 
 למבטח" 

 מאושר

 מאושרהמילים "לא יחייב "  2, שורה 5.2סעיף   7עמ'   16



 

  

 מבוטלות ומוחלפות במילה "יחייב" 
17 
 

סעיף  15עמ'  
16.2  

 מאושר מבוטל  –הסעיף 

סעיף  15עמ'   18
16.3 

 מאושר מבוטל  –סעיף 

מפרט  19
ביטוחים 

 2022לשנת 

סעיף  26עמ' 
1 

אחרי המילים "למעט מכון טיהור  3שורה 
שפכים )מט"ש( " תתוספנה המילים 

"למעט תאגיד מים  מעיינות הדרום ו/או 
 אשכול נגב מזרחי ו/או רשות ניקוז"

 מאושר

סעיף  27עמ'   20
10 

לה המילה "מוצע" מוחלפת במי 2שורה 
 "רשות"
 המילים  "המבטח או" מבוטלות  8שורה 

איילון לא תטפל בתביעות צד שלישי 
המוגשות נגד המבוטח והמוערכות ע"י 

איילון בסכום נמוך מהשתתפות עצמית  
 הנקובה בפוליסה. 

 מאושר

סעיף  28עמ'   21
שם  

המבוטח  
לכל 

 הפוליסות 

המילים "תאגיד המים מעיינות  3שורה 
 לות  מבוט –הדרום" 

תאגיד מים זה משמש עיריות ערד, 
דימונה, ירוחם ומצפה רמון. ובתור שכזה 
עליו לבצע ב יטוחים עצמאיים  בלבד. לא 

ניתן להכליל בביטוחי מוצעה מקומית 
 מצפה רמון תאגיד מים אזורי. 

 מאושר

סעיף  28עמ'   22
שם  

המבוטח  
לכל 

 הפוליסות

 –, המילים "אשכול נגב מזרחי"  3שורה 
 טלות מבו

אשכל נגב מזרחי הינו גוף אזורי משמש  
מספר רשויות מקומיות באזור ולכן לא 

ניתן לבטחו בפוליסה של מועצה מקומית 
 ה רמון 0מצפ

מאושר מלבד בביטוחי  
משאיות האשפה שהן 

בבעלות האשכול 
ומופעלות על ידי 

 המועצה

סעיף  28עמ'   23
שם  

המבוטח  
לכל 

 הפוליסות

ות מעין עירוניות" המילים "עמות 5שורה 
 מבוטלות  –

אם הכוונה למתנ"ס 
מאושר למתנ"ס יש 
ביטוח נפרד. אין לנו 

בשלב הזה עמותות שהן 
מעין עירוניות. אבל 

בביטוח יכללו המבנים 
של המועצה או שניתנו 
למועצה ומופעלים על 

ידי המתנ"ס כזרוע 
 ביצועית של המועצה.

סעיף  28עמ'   24
שם  

המבוטח  
לכל 

 הפוליסות

"הוועדים המקומיים של  המילים  8שורה 
ישובי המועצה  )ובתנאי שהמועצה לא 

  מבוטלות –האצילה להם סמכויותיה" 

מאושר. אין וועדים 
 מקומיים

 29עמ'   25
המלל 

שאחרי 
 7סעיף 

( אחרי  מלמעלה )מתחילת העמוד     9שורה 
"...למכוני טיהור שפכים )מט"ש( המילים 

 " תתוספנה המילים "ו/או תאגיד מים" 

 מאשר

 29עמ'   26
 2סיפא 

מלמעלה  תתוספנה  15שורה 
המילים " למען הסר כל ספק 

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

 מאושר

סעיף  30עמ'   27
ביטוח  1

ם  מלמעלה  המילים " לרבות מבני 3שורה 
של המועצה בישובים שבשטחה 

 מאושר



 

  

 מבוטלות .  –המוניציפלי של המועצה"  רכוש 
 זו לא מועצה אזורית. 

סעיף  31עמ'   28
 א 

 –המילים "ויועצים שונים"  2שורה 
 מבוטלות 

 לא מאושר

סעיף  32עמ'   29
3.1  

מבוטל ומוחלף  –₪ "  1,000הסכום "
 ₪ " 5,000סכום "

 מאושר

סעיף  32עמ'   30
3.2 

מבוטל ומוחלף  –₪ "  1,000הסכום "
 ₪ " 5,000סכום "

 מאושר

סעיף  32עמ'   31
ביטוח צד   4

 שלישי
 37ועמ' 
 4סעיף 

ברצוננו להפנות את תשומת לבכם כי 
גבולות אחריות הרשומים בטבלת סכומי  

( וכן הקיימים 1)ביטוח ופרמיות נספח ב  
היום בפוליסה הפוקעת הינם     

וסה"כ לתקופת ₪ למקרה  10,000,000
   הביטוח

 10,000,000לתקן ל 

 34עמ'   32
סיפא 

שאחרי 
 סעיף ו

המילים "בגין כל" מבוטלות  1שורה 
ומוחלפות במילים "בגין עובדי המבוטח 

  בעלי מקצוע... "
  –המילים  "כולל הדרכה"  2שורה 

 מבוטלות
 מבוטלת   –המילה "סייעות"  4ורה ש
 

 מאושר
 

סעיף  35עמ'   33
ח ביטו  6

אחריות 
מקצועית 
ואחריות 
 המוצר  

המילים "לפוליסה יתווספו  13שורה 
מבוטלות  –ביטול חריגים הבאים" 

ומוחלפות במילים "לנוסח פוליסה 
לביטוח אחריות מקצועית של איילון 

 יתווספו הסייגים הנוספים: 2019מהדורה 
אובדן שימוש, עיכוב ואי  .א

עמידה בלוח הזמנים 
הנובעים מהליכם 

 אליים.  פרוצדור

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

 ואכיפתם מכל סוג שהוא.

 מאושר

סעיף  37עמ'   34
5  

 השתתפות עצמית 
 ₪ לאירוע 20,000 –תאונות עבודה 
  ₪ לכל נפגע 20,000 –מחלות מקצוע 

 מאושר

סעיף  38עמ'   35
6  

סעיף השתתפות עצמית ייקרא : בגין 
המועצה ו/או מחלקת מהנדס  מהנדס 

המועצה ו/או הועדה לתכנון ובניה     
 ₪  ₪40,000 יתר המקצועות  100,000

 מאושר

 
נבקש אישורכם שלא להגיש הצעה   כללי 36

 לביטוחי הרכב 
 לא מאושר

מיות בין ענפי נבקש אישורכם כי לנייד פר  כללי 37
הביטוח השונים ובלבד שהתקציב הכולל  

 תנהכפי הצעתנו לא יש

 שרומא

לא , תאגיד מעיינות  האם הרשות מספקת מים?   כללי 38
 הדרום מספק מים



 

  

נבקש לציין כי הביטוח לא יחול על רכוש   כללי 39
ו/או חבויות של תאגיד המים . במידה 

והמועצה מספקת מים ו/או נדרש כיסוי 
 תאגיד המים יש לציין במפורש.ל

מאושר, לא נדרש כיסוי 
 לתאגיד

בהמשך לדרישת מבטחי משנה, נבקש את   כללי 40
אישורכם להוסיף חריג מגפות  וחריג  

 סייבר בהתאם לנוסח המצ"ב. 

 שרומא

 מאושר קל כמקובל. –נבקש להוסיף חריג פל   כללי 41

אחריות  כללי 42
 מקצועית

וא האם התעורר מקרה כלשה .1
אשר עשוי לשמש עילה לתביעה 
 לפי פוליסת אחריות מקצועית?

לרשות או למי  האם ידוע .2
מעובדיה הבכירים על עובדות  

כלשהן העלולות לגרום 
להתעוררות תביעה נגד 

המבוטחים בפוליסה הקשורות 
 לאחריותו המקצועית?

 לא .1
 
 
 
 

 לא .2

מהו האתר בגדול ביותר של הרשות ומה    כללי  43
 שלו ? הביטוחסכום 

בית ספר השלום 
אין לי אומדן 
 מה הוא שווה

ון התביעות ועל מנת שנוכל לאור ניסי  כללי 44
להכין הצעה למכרז נבקש פרטים ביחס 
להשתתפויות העצמיות לתקופה אליהן 

 – 2019מתייחס ניסיון התביעות )שנים 
2021: ) 

 פוליסת אש: .1

 נזקי טבע . .1.1

 כל נזק אחר. .1.2

 פוליסת צד שלישי: .2
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הזמנה  45
להציע 
 הצעות

 3עמוד  
 1.4סעיף 

 שרומא .60 נבקש לרשום 90במקום 

הזמנה  46
להציע 
 הצעות

 15עמוד 
 16.2סעיף 

"אם בפוליסות" נבקש אחרי המילים: 
להוסיף: "רכוש בלבד", כמו כן נבקש  

להוסיף: "הכיסוי לא יחול ביחס לביטוחי 
 חבויות".

 שרומא

הצהרת   47
 המציע

 16עמוד 
 1סעיף 

נבקש להוסיף: "ובתנאי שלא הוסתר מידע 
 במתכוון".

 שרומא

צהרת  ה 48
 המציע

 16עמוד 
 2סעיף 

עונה על כל דרישות אחרי המילים: "
י המכרז" נבקש להוסיף: "כפי שבמסמכ

 שנחתם על ידנו".

 שרומא

הצהרת   49
 המציע

 16עמוד 
 4סעיף 

נבקש להוסיף: "ובתנאי שלא אירע מקרה 
 ₪." 100,000ביטוח מעל 

 לא מאשר

תנאים  50
 כלליים

 26עמוד 
 7סעיף 

התאם לתנאי ההרחבה  נבקש להוסיף: "ב
 בפוליסת ביט"

 שרומא

תנאים  51
 כלליים

 27עמוד 
 9יף סע

נבקש להוסיף: "ובתנאי שלא אירע מקרה 
 ₪." 100,000ביטוח מעל 

 שרולא מא

תנאים  52
 כלליים

 27עמוד 
 10סעיף 

נבקש למחוק את המילים: "כולל תביעות 
 שהן פחותות מההשתתפות העצמית".

 שרומא

שם  53
 המבוטח 

 

נבקש למחוק את : "תאגיד המים  .1 28וד עמ
הכיסוי לא  –ת הדרום" מעיינו

 ל על תאגידי מים.יחו

נבקש למחוק את "אשכול הנגב  .2
 המזרחי".

במידה ונדרש כיסוי נבקש פרטים 
ביחס לאופי הפעילות, אלו 

גורמים שותפים בפעילות זו, 
מחזור כספי, ומה הכיסוי שנדרש 

 במכרז זה. 

מצפה  נבקש פרטים ביחס לחכ"ל .3
רמון, באיזה תחומים היא פעילה, 

מחזור הכספי שלה, האם מה ה
 לה ביטוח עצמאי? אין

 ביחס לעמותות "מעין עירוניות" .4
נבקש להוסיף: "שהרשות 

משתתפת בתקציבן ובניהולן 

 אושר.מ .1
 
 
 
 
 

י מאושר מלבד שת .2
משאיות האשפה 

שהן בבעלות 
האשכול 

ומושכרות 
 .למועצה

 
 
 
 
 

מתכננת, החל"פ  .3
מפתחת, משווקת 

יקטים והנה פרו
הזרוע 

האסטרטגית של 
 .המועצה

אנא ציין ליד כל סכום לאיזה סעיף הוא   -יהודה: הערות עם[ 2לפ]

 מתייחס אחרת זה לא ברור. 



 

  

 לפחות". 50%בשיעור של 

נבקש למחוק: "הוועדים  .5
המקומיים של ישובי המועצה 

)ובתנאי שהמועצה לא האצילה 
לא  –סמכויותיה(" להם את 

 רלוונטי לרשות מקומית.

 

 

 מאושר .4
 

 

 מאושר .5
 

ביטוח  54
 רכוש

 30עמוד 
  36ועמוד 

 500,000נרשם  30בהרחבת כה"ס בעמוד 
 – 200,000ם נרש 36ואילו בטבלה בעמוד 

 מה נכון?

500,000 

ביטוח  55
ציוד 

 אלקטרוני

 32עמוד 
 3סעיף 

נבקש לציין כי הכיסוי בביטוח אלקטרוני 
 הינו שיורי לכיסוי בביטוח אש מורחב.

 שרומא

ביטוח צד   56
 שלישי

 32עמוד 
  37ועמוד 

 40,000,000 – 32גבולות האחריות בעמוד 
 , מה נכון.10,000,000 – 37ובעמוד 

10,000,000 

ביטוח  57
 נאמנות

 35עמוד 
 38ועמוד 

 – 35תאריך רטרואקטיבי, בעמוד 
מה  – 1.1.2011 – 38, בעמוד 1.1.1995

 נכון?

1.1.2011 

ביטוח  58
אחריות 

מקצועית/
 מוצר

 34עמוד 
 -סעיפים א 

 ו

נבקש לציין כי הכיסוי לכיסוי סעיפים 
בהתאם לתנאי ההרחבות  אלה יהיו 

 ה שבפוליסה.הספציפיות לסעיפים את

 שרומא

 36עמוד  1פח ב נס 59
 2סעיף 

" ולרשום במקום: 2,000נבקש למחוק : "
5,000." 

 שרולא מא

 37עמוד  1נספח ב  60
 4סעיף 

" ולרשום במקום: 40,000נבקש למחוק : "
60,000." 

 שרולא מא

 37עמוד  1נספח ב  61
 5סעיף 

" נבקש לרשום : 6,000"במקום : 
" לרשום: 12,000" ובמקום : "10,000"

20,000" 

 לנפגע 20,000שר ואמ

מפרט  62
ביטוחי 

 רכב 

על מנת שנוכל לתת הצעה לביטוחי הרכב    40עמוד 
נבקש לקבל את רישיונות הרכב של כל 

 הכלים לביטוח.

 נדאג לשלוח

מפרט  63
ביטוחי 

 רכב 

להבהיר כי   בסעיף השתתפות עצמית נבקש 40עמוד 
ה בגין צ.מ.ה הינ –ההשתתפות העצמית ל 

לבד לאור העובדה כי  נזקים לצד שלישי ב
 נדרש כיסוי צד שלישי בלבד

 שרומא

 
 

 וועדת המכרזים
  המועצה המקומית מצפה רמון 


