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מסמך או  מס"ד

נספח אליו  
מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלוונטים

 תשובות נוסח השאלה

נבקש אישורכם כי לנייד פרמיות    כללי 1
בין ענפי הביטוח השונים ובלבד 

שהתקציב הכולל כפי הצעתנו לא 
 ישתנה. 

 לא מאושר
 

לרשות יש מכון טיהור  האם   כללי 2
 שפכים? 

נבקש לציין כי הביטוח לא יחול על  

 לא קיים מכון טיהור  
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רכוש ו/או חבויות של תאגיד המים  
 ו/או מכוני טיהור שפכים. 

במידה והמועצה מספקת מים ו/או  
נדרש כיסוי לתאגיד המים יש  

 לציין במפורש.
בהמשך לדרישת מבטחי משנה,    כללי 3

סיף חריג  נבקש את אישורכם להו
מגפות  וחריג סייבר בהתאם  

 לנוסח המצ"ב.

מאושר חריג מגפות  
וסייבר כפי שאושר או 
יאושר על הפיקוח על  

הביטוח לפני קרות  
 מקרה ביטוח 

 או
במידה ואינו בניגוד 

חוק חוזה  להוראות 
- הביטוח, תשמ"א

1981 

 או 
במידה ואינו בניגוד 

 להוראות
חוק הפיקוח על  

פיננסיים שירותים  
- )ביטוח(, תשמ"א

1981 

מהו האתר בגדול ביותר של    כללי  4
 הרשות ומה סכום הביטוח שלו. 

 בניין העירייה.

מש"ח.   30סכום משוער 
)נתון זה נכון למועד  

 פרסום המכרז(. 
נבקש אישורכם כי הכיסוי   כללי 5

לא יחול על קריסת   הביטוחי
מבנים ו/או חלקי מבנים שאינם 

בנויים בניה מאסיבית ו/או קריסת  
מערכות )מים, חשמל, ביוב(  

וקירות תומכים לסוגיהם אלא  
כתוצאה מאירוע תאונתי חיצוני  

 בלבד 

 לא מאושר

נבקש לציין: "תנאי הפוליסות    כללי 6
למעט ביטוח אחריות מקצועית  

 . ביחס2016יהיה תנאי ביט 
לאחריות מקצועית יחולו תנאי  

פוליסת אחריות של הפניקס  
 "5.2016מהדורה 

 מאושר
אולם הכיסוי הביטוחי 

המינימאלי יהיה כפי  
 הרשום במכרז זה 
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פניה   7
 -למציעים 

 כללי

 5עמוד 
 1.1סעיף 

לאור העובדה כי מבטחי משנה  
אינם מאפשרים התחייבות לתנאי  

ביטוח לתקופה של יותר משנה, 
אישורכם למחוק את נבקש 

המילים : "באופן אוטומטי "  
ולרשום במקומן : "בכפוף לאישור  

 חברת הביטוח". 

 ללא שינוי 

פניה   8
למציעים  

תקופת   –
ההתקשרו 

 ת

 7עמוד 
 3.13סעיף 

לאור העובדה כי מבטחי משנה  
אינם מאפשרים התחייבות לתנאי  

ביטוח לתקופה של יותר משנה, 
נבקש אישורכם למחוק את 

: "באופן אוטומטי "   המילים
ולרשום במקומן: "בכפוף לאישור  

 חברת הביטוח". 

 ללא שינוי 

פניה   9
למציעים  

הגשת   –
 הצעות

  12עמוד 
 12.22סעיף 

נבקש אישורכם למחוק את 
המילים: "לא יובא בחשבון בעת  
הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא  

נכתב כלל והוא אף". כמו כן נבקש  
המילים: לא  למחוק בהמשך את 

נעשו כלל" ולרשום במקומן: 
 "בתוקף". 

לעירייה שמורה הזכות לפסול  
 הצעה שיש בה הערות. 

 ללא שינוי 

פניה   10
למציעים  

הערכת   –
 ההצעות

  14עמוד 
 15.14סעיף 

במקום המילים: "יראו אלה 
כבטלים ולא" נבקש אישורכם  

 לרשום: "והם". 
לעירייה שמורה הזכות לפסול  

 הערות. הצעה שיש בה 

 ללא שינוי 

פניה   11
למציעים  

הערכת   –
 ההצעות

תנאי   16נבקש להוסיף סעיף  14עמוד 
תשלום : "הפרמיה עבור  

תשלומים  6-הפוליסות תשולם ב
חודשיים  שווים ורצופים מיום  

 תחילת הביטוח".

 ללא שינוי. 
מועדי  7.5.1קיים בסעיף 

 תשלום

הצהרת   12
 המציע 

  17עמוד 
 3.11סעיף 

המילים "תנאי המכרז" לאחר 
נבקש אישורכם להוסיף : "כפי  

 שנחתנו על ידנו". 

 ללא שינוי 

חוזה  13
התקשרות  

תקופת -
ההתקשרו 

 ת

  22עמוד 
 3.2סעיף 

לאור העובדה כי מבטחי משנה  
אינם מאפשרים התחייבות לתנאי  

ביטוח לתקופה של יותר משנה, 
נבקש אישורכם למחוק את 

המילים: "בניסיון תביעות של לא  
לשנת ביטוח, אלא  65%-יותר מ

אם יוסכם אחרת בין הצדדים"  
ולרשום במקום: "באישור חברת  

 הביטוח".  

 ללא שינוי 
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חוזה  14
התקשרות  

שמירת  -
 סודיות 

  24עמוד 
 9.3סעיף 

נבקש אישורכם למחוק: הנהוג  
בעירייה" ולרשום במקום : הנדרש  

 בחברת הביטוח". 
נוהלי שמירת סודיות ואבטחת  

מידע בחברות הביטוח הן 
 מהמחמירות ביותר".

 מאושר

חוזה  15
התקשרות 

הפרת   -
החוזה 

 ותרופות 

  25עמוד 
 12.1סעיף 

  נבקש אישורכם למחוק : "לרבות
הזכות לדרוש תשלום פיצויים 

 100,000מוסכמים מראש בסך של 
 ."₪ 

 מאושר

נוסח  16
 –הביטוח 

שם  
 המבוטח

 

  34עמוד 
 4סעיף 

נבקש אישורכם לשינויים 
 שלהלן: 

נא למחוק "כל מי שמקבל   .1
שירותים מוניציפאלים  

מהמבוטח" )תושבי העיר אינם  
 "מבוטחים"(. 

ביחס ל: מוסדות, גופים   .2
לעירייה נבקש  קשורים 

להוסיף: "שהעירייה משתתפת 
בתקציבם ו/או בניהולם  

 לפחות" 25%בשיעור של 
אחרי "לרבות משרדי ממשלה",   .3

נבקש להוסיף: "ביחס למשרדי  
ממשלה הכיסוי יהיה אך ורק 
 –בגין מעשי ומחדלי המבוטח" 
לא ניתן לבטח את אחריותם 

 של משרדי הממשלה. 
ביחס ל: "עמותות, תאגידים  .4

תאגיד מים שלא יכוסה )למעט 
כלל(, אגודות" נבקש להוסיף: " 

בתנאי שהרשות משתתפת  
בתקציבו ו/או בניהולו בשיעור 

 לפחות". 25%של 
ביחס ל: "בתי ספר, גנים,   .5

משפחתונים, מועדונים,  
מתנ"ס" נבקש להוסיף  

 "השייכים לעירייה". 

 . מאושר 1
 ללא שינוי . 2
ביחס למשרדי . 3

ממשלה, הסעיף יחול אם  
העירייה התחייבה או 
חויבה לכך בכתב לפני 

 קרות מקרה ביטוח. 
. תאגידי מים מאושר.  4

 היתר ללא שינוי 
שייכים או   . מאושר5

מפועלים על ידי העירייה 
 או מי מטעמה. 

נוסח  17
 –הביטוח 

שם  
 המבוטח

 

  35עמוד 
 6סעיף 

- נבקש למחוק: "מתנדבים" ו
"ילדים ותלמידים הלומדים או  

מתחנכים במוסדות השונים  
שבאחריות העירייה" ולרשום 

במקום : "שהם עובדי העירייה וכן  
מתנדבים . הכיסוי יחול אך ורק  

 ללא שינוי 
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בעת פעילותם עבור העירייה 
 בלבד"  

נוסח  18
 הביטוח 

  35עמוד 
 15סעיף 

"בכפוף לנוסח נבקש להוסיף: 
הוצאות הכנת  3.12הרחבה 

 תביעה". 

 ללא שינוי 

נוסח  19
 הביטוח

  35עמוד 
 16סעיף 

נבקש למחוק: "רק במקרה של  
 מרמה ואי תשלום פרמיה". 

בסעיף יתווסף: "או  
קביעה נוספת בעניין  

חוזה   ביטול בחוק
- הביטוח, תשמ"א

1981 " 
נוסח  20

 הביטוח 
  35עמוד 
 18סעיף 

בהר כי אין נבקש להוסיף: "מו
בביטול החריג לגרוע מחובותיו של 

המבוטח ומזכויות חברת 
 הביטוח". 

 מאושר

נוסח  21
 הביטוח 

  36עמוד 
 23סעיף 

לסעיף יתווסף: " למעט   נבקש למחוק את הסעיף.
תושבים שהעירייה לא 

התחייבה בכתב כלפיהם  
לרשום וויתור על תחלוף 

 כנגדם". 
נוסח  22

 הביטוח 
  36עמוד 
 25סעיף 

נבקש להוסיף: "במידה והמבוטח 
התחייב לכך טרם קרות מקרה  

 הביטוח". 

אפשר להוסיף " במידה  
והמבוטח התחייב או 
חויב לכך טרם קרות 

 מקרה הביטוח". 
נוסח  23

 הביטוח
  36עמוד 
 29סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף, ע"פ 
הוראת מבטחי משנה, אין לסטות  

 מההגדרות בפוליסה.

 ללא שינוי 

נוסח  24
 הביטוח 

  36עמוד 
 31סעיף 

 מאושר נבקש למחוק את הסעיף.

נוסח  25
 הביטוח 

  36עמוד 
 31סעיף 

 מאושר נבקש למחוק את הסעיף.

נוסח  26
 הביטוח 

 

  36עמוד 
 37סעיף 

נבקש להוסיף : "למעט בביטוחי 
 חבויות".

 מאושר

מפרט  27
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 
  -רכוש 

השתתפות 
 עצמית 

נבקש למחוק  את ההשתתפות    38עמוד 
העצמית ולציין השתתפות עצמית  

 כדלקמן:  
מהנזק   15% –נזקי טבע  .1

₪ ומקסימום   100,000מינימום 
₪ לאתר, אתר משמעו  500,000

מטר  500שטח מעגלי ברדיוס 
 ומרכזו יקבע ע"י המבוטח.

מסכום   10%רעידת אדמה  :  .2
  40,000הביטוח לאתר, מינימום 

₪  ₪5,000,000 ומקסימום 
 לאתר. 

 ללא שינוי 
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  400,000 –נזק בזדון והצתה  .3
 ..₪ 

 ₪.  60,000כל נזק אחר  .4
מפרט  28

לביטוח 
אש 

מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

  38עמוד 
 6סעיף 

נבקש אישורכם למחוק : "וגם  
מחוץ למחסני העירייה לרבות  

 בהיותם במעבר"  

 ללא שינוי 

מפרט  29
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

  38עמוד 
 11סעיף 

נבקש להוסיף : "מקסימום לפריט 
– 75,000 ."₪ 

 מאושר

מפרט  30
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

  38עמוד 
 14סעיף 

לרשום  במקום "הגבוה" נבקש 
 "הנמוך".

 מאושר

מפרט  21
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

  38עמוד 
 14סעיף 

15 16 

נבקש להוסיף: "הכיסוי בהתאם  
 לתנאי ההרחבה בפוליסה". 

 ללא שינוי 

מפרט  32
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

  39עמוד 
   21סעיף

נבקש אישורכם למחוק :  
"השתתפות עצמית לסעיף זה 

 ".800תהיה 

 ללא שינוי 

מפרט  33
לביטוח 

אש 
מורחב  
ביטוח 

 רכוש 

 23נבקש אישורכם להוסיף סעיף  39עמוד 
כדלהלן: לעניין נזקי נוזלים: 
הפוליסה אינה מכסה נזקים  
לצנרת עצמה )צנרת מכל סוג 

ותאור לרבות צנרת ניקוז ו/או  
ביוב ו/או מים מוניציפאלית ו/או  

עירונית ו/או רגילה וסטנדרטית 
במבנה מכל סוג שהוא ( והוצאות  

חלקי צנרת ו/או נזקי כל    להחלפת
ש מבוטח מכל סוג  רכו

 ללא שינוי 
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שאינו רכוש צד ג', שנפגע    ותאור,
מהנוזלים ו/או מהתבקעות הצנרת  
לרבות הנוזלים עצמם, כאשר גורם  

הנזק אינו פגיעה חיצונית  
פתאומית ובלתי צפויה. למען הסר  

ספק יובהר כי נזקים לצנרת 
התבלות וחלודה ו/או נזקי   עקב

בלאי ופגם טבעי אינם בבחינת 
בלתי צפויה ועל כן  פגיעה חיצונית ו

אינם מכוסים, וכי כיסוי כל 
הסיכונים על פי סעיף ט"ו בפרק 

"סיכונים נוספים מבוטחים" 
בתנאי הפוליסה לא יחול על כיסוי  

זה. מאידך יובהר כי אירוע נזקי  
טבע ו/או רעידת אדמה ו/או אש 

בקשר לצנרת ייחשב כפגיעה  
 חיצונית פתאומית ובלתי צפויה 

ט מפר 34
חבות 

מעבידים 
השתתפות 

 עצמית 

נבקש אישורכם כי ההשתתפות    40עמוד 
העצמית למחלת מקצוע תהיה 

 כמקובל. –לתובע 
" נבקש 12,000כמו כן במקום 

 ". 20,000לרשום "

 מאושר

מפרט  35
חבות 

 מעבידים 

  40עמוד 
 1סעיף 

אין   –נבקש למחוק את הסעיף 
 סעיף כזה בפוליסה. 

 .3.9.1סייג מתייחס ל
 ללא שינוי 

מפרט  36
חבות 

 מעבידים 

  40עמוד 
 2סעיף 

לא ניתן   –נבקש למחוק את הסעיף 
להשיב גבולות אחריות לקדמותם  

 בביטוחי חבויות.

 מאושר

מפרט צד  37
שלישי 

השתתפות 
 עצמית 

נבקש אישורכם להוסיף : "נזק  41עמוד 
₪ נזקי טבע    130,000מתשתיות : 

 ₪.  200,000והצפות 
 

 ללא שינוי 

מפרט צד  38
שלישי 

 השתתפות 

  41עמוד 
 4סעיף 

נא אישורכם למחוק : "זה כלפי 
זה". וכן למחוק החל מהמילים: 

"והכיסוי חיול על כל אחד... " עד 
 סוף הסעיף. 

 ללא שינוי 

מפרט צד  39
שלישי 

השתתפות 
 ע

  41עמוד 
 5סעיף 

נבקש להוסיף: "למעט אספקת  
 מים".

 מאושר

מפרט צד  40
 שלישי 

  41עמוד 
 11סעיף 

 ללא שינוי  נבקש למחוק  : "תלמידים". 
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מפרט צד  41
 שלישי 

  41עמוד 
 13סעיף 

 ללא שינוי  נבקש למחוק את הסעיף.

מפרט צד  42
 שלישי 

  42עמוד 
 15סעיף 

"בגין נזקי גוף נבקש להוסיף : 
 בלבד, למעט ניהול ופיקוח הנדסי".

 ללא שינוי 

מפרט צד  43
 שלישי

  42עמוד 
 16סעיף 

 ללא שינוי  נבקש למחוק את הסעיף.

מפרט  44
אחריות 

 מקצועית 

השתתפות 
 עצמית 

נבקש למחוק את ההשתתפות 
  50,000העצמית ולרשום במקום: "

₪ בגין מהנדס  ₪100,000 לאירוע, 
והוועדה לתכנון ולבניה, הרשות 
 ₪ בגין נזקי טבע והצפות  200,000

מאושרת השתתפות 
עצמית: בגין מהנדס 

 ₪  70,000 –העיר 
בגין יתר המקצועות  

 ₪  45,000 –המפורטים 
 היתר לא שינוי.

מפרט  45
אחריות 

 מקצועית 

 לאחר סעיף "המבוטחים" נבקש     43עמוד 
 להוסיף סעיף כדלקמן:  נבקש

חבותם  של  –אחריות מקצועית 
המבוטחים הנ"ל עפ"י כל דין   

 במקצועות שלהלן  :
עורכי דין, פסיכולוגים,   .1

וטרינרים, עובדים  
סוציאלים ועובדי רווחה, 

מדריכי ספורט , עובדי  
מחלקה טכנית, פקחים,  

פיזיוטרפיסטים, מרפאים  
בעיסוק, מצילים, 

 מדבירים, תברואנים. 
נדסים במחלקת מה .2

ההנדסה והוועדה לתכנון 
 ולבנייה.

עובדים אחרים המפעילים  .3
ידע ספציפי שעיסוקם 
 מחייב רישוי עפ"י דין.

הפוליסה מורחבת לכסות  .4
גם את אחריותם של בעלי  

המקצוע עובדיו של 
 המבוטח. 

הפוליסה מורחבת לכסות  .5
את אחריותו של המבוטח 

בגין נותני שירותים שאינם 
מקצועות  עובדי המועצה ב

 הנ"ל.
 

 ללא שינוי 
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מפרט  46
אחריות 

 מקצועית 

  43עמוד 
 סעיף ב

נבקש למחוק את המילים:  "וללא  
 כל התנאה בביטוח קודם",  

 ללא שינוי 

מפרט  47
אחריות 

 מקצועית 

  44, 43עמוד 
, 1סעיפים ג 

 4ג

נבקש להוסיף: "הכיסוי בהתאם  
 לתנאי ההרחבות בפוליסה.

 ללא שינוי 

מפרט  48
אחריות 

 מקצועית 

  43עמוד 
 סעיף

 3ג 

נבקש להוסיף: "עם חברת  
 הביטוח". 

 ללא שינוי 

מפרט  49
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
, 6סעיפים 

7 , 

. 6למחוק סעיף  מאושר נבקש למחוק את הסעיפים.
 היתר ללא שינוי 

מפרט  50
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
 סעיף ד

 ללא שינוי  נבקש למחוק את הסעיף. 

מפרט  51
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
 סעיף ו

שנים" נבקש לרשום   3במקום "עד 
חודשים" כמו כן נבקש   12עד 

להוסיף: "הכיסוי בהתאם לתנאי 
 ההרחבה בפוליסה". 

 מאושר

מפרט  52
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
 סעיף ח

במקום המילים "חל על כל" נבקש 
 "איננו מחריג". לרשום 

 מאושר

מפרט  53
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
 סעיף יא 

שנים" נבקש   3במקום המילים : "
 חודשים".  12לרשום : "

 מאושר

מפרט  54
אחריות 

 מקצועית 

  44עמוד 
 סעיף יב

 ללא שינוי  נבקש למחוק את הסעיף.

מפרט  55
אחריות 

 מקצועית 

 נבקש להוסיף סעיף יג כדלקמן:  44עמוד 
הפוליסה אינה מכסה אובדן ו/או  
נזק הקשור ו/או הנובע ממתן/אי  
מתן רישוי עסקים ואכיפתם מכל  
 סוג שהוא ביחס לנזקים כספיים 
בלבד )שאינם נובעים מנזק פיזי  
לגוף או רכוש(. במידה ויוכח כי 

קיים קשר סיבתי ממתן או אי מתן  
רישוי עסקים ואכיפתם, לבין הנזק 

רם, אז ו/או האובדן הפיזי שנג
יחול החריג גם על נזקים פיזיים 

 . לגוף או לרכוש
למען הסר ספר החריג לא יחול 
מקום בו יוכח כי הרשות נקטה  
בכל אמצעי האכיפה העומדים  

 ללא שינוי 
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לרשותה כלפי החייבים ברישוי 
ו/או שנקיטת צעדי האכיפה אינם  

 בסמכות הרשות בכלל. 
מפרט  56

 כספים
  46עמוד 
 6סעיף 

 ללא שינוי  כם למחוק את הסעיףנבקש אישור

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חריגי מגפות

 
)לרבות אך לא רק: צד ג' , חבות מעבידים, נאמנות, אחריות  –ענפי חבויות 

 מקצועית וכיו"ב(
על אף האמור בכל תנאי וסייגי הפוליסה, פוליסה זו, על כל פרקי החבויות שבה,  

אינה מכסה כל אובדן, נזק, חבות, הוצאה, קנסות, תביעה או כל סכום/נזק אחר,  
שנגרם בין במישרין ובין בעקיפין לרבות בשל חשש או איום )בין אם בפועל ובין אם 

די ארגון הבריאות העולמי או על ידי  נתפס בלבד( ממגפה אשר הוכרזה ככזאת על י
רשות ממשלתית מוסמכת )להלן: "ההכרזה"(, לרבות אך לא רק וירוס הקורונה   

(COVID 19)  .על כל מוטציה או וריאציה שלו 
 יודגש כי חריג זה יחול גם על אירועים ביטוחיים שקדמו למועד ההכרזה. 

נזקים כאמור לעיל, בין אם  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חריג זה חל במלואו על
 הם מכוסים ע"י מדינת ישראל )כולם או חלקם( ובין אם לאו.

 
)לרבות אך לא רק: אש מורחב, מערכות ממוחשבות, ציוד אלקטרוני,  -ענפי רכוש 

 עבודות קבלניות, כספים,  שבר מכני , ציוד כבד וכיו"ב( 
ל פרקי הרכוש שבה, אינה על אף האמור בכל תנאי וסייגי הפוליסה, פוליסה זו, על כ

מכסה כל אובדן, נזק, חבות, הוצאה, קנסות, תביעה או כל סכום/נזק אחר, שנגרם  
בין במישרין ובין בעקיפין לרבות בשל חשש או איום )בין אם בפועל ובין אם נתפס  

 מאלה:  מאחד או יותרבלבד( 

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

על ידי ארגון הבריאות העולמי או על ידי רשות  ומחלות מידבקות אשר הוכרז •
 )להלן: "ההכרזה"(.   ממשלתית מוסמכת כמגיפה

 ( על כל מוטציה או וריאציה שלו. 19COVIDוירוס הקורונה ) •

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

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

 פסקה שתיכלל בדף הרשימה בסמוך לחריג: 
בהמשך לחריג המגפות, יובהר כי החובה להוכחת קיום נסיבות חריג   הבהרה:

המגפות המפורט מעלה )כלומר שמדובר בנזק הנובע ממגפה( מוטלת על כתפי  
 המבטחת. 
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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; 

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. 
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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 
 

 

 

 

 

 

EXCLUSION ENDORSEMENT 1 CYBER and DATA LIMITED 

(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: 

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  
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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 

ragraph 5.pa 

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 
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and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing 
of, use of or operation of any Computer System. 

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. 

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. 

 
 

LMA5469 
4 November 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
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פרק וסעיף  עמוד  מס"ד 
 רלוונטיים  

 תשובות  שאלות  

לכל אחת מהפוליסות    כללי 1
יתווסף סייג מגפות  

)קורונה( וכן סייג סייבר 
לפי נוסח חברתנו  

בהתאמה לפוליסת רכוש 
 או חבויות 

מאושר חריג  
מגפות וסייבר  

כפי שאושר או 
יאושר על 

הפיקוח על  
הביטוח לפני  
קרות מקרה 

 ביטוח 
 או

במידה ואינו  
בניגוד להוראות 

חוק חוזה  
הביטוח,  
 1981-תשמ"א

 או 
במידה ואינו  

 בניגוד להוראות
חוק הפיקוח  
על שירותים  

פיננסיים 
)ביטוח(,  
 1981-תשמ"א

לאור ריבוי תביעות צד   כללי 2
שלישי עקב כשלים  

בתשתיות האם ברשות 
העירייה מתווה לשיפור  

התשתיות לרווחת 
התושבים והמבקרים  

 בעיר?

העירייה הקימה 
השנה מחלקת 

שפ"ע וגם 
מינתה מהנדס 
רכז תשתיות )  
 תפקיד חדש(.  

אישור נסיון תביעות    כללי 3
 שצורף למכרז. 

אנו מבקשים לקבל 
תיאור/פירוט אירועי של  

כל אחת מהתביעות 
 המפורטות באישור זה.   

)מעט תביעות, אך 
מוערכות בסכומים 

 נכבדים?( 

אין בידי 
העירייה במועד 

 ום המכרז פרס
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האם ברשות העירייה   כללי 4
חברה כלכלית לפיתוח, 

 במידה וכן אנו מבקשים: 
שם המדויק של  .1

 החברה/ות  
תיאור מדויק של   .2

 הפעילות .
מחזורי פעילות   .3

בהתפלגות בין 
החברות )במידה  

וקיימות כמה  
 כאלה(  

היכן מקיימות את   .4
הביטוחים 

היעודים/העצמאים  
 שלהן?

 לא

בשטח העירייה  האם   כללי 5
 אתרים לפינוי פסולת? 

במידה וכן,  מי הגוף  
 שמפעיל אותם?

ישנה תחנת 
מעבר בניהול 

חברת פינוי 
האשפה אשר  
 זכתה במכרז  

האם ברשות העירייה   כללי 6
 חברת שמירה? 

במידה וכן, אנו מבקשים  
מידע חיתומי ביחס  

 לפעילותה. 

 לא
ביום פרסום  

 המכרז 

העירייה האם ברשות   כללי 7
 חברת הסעות? 

במידה וכן, אנו מבקשים  
מידע חיתומי ביחס  

 לפעילותה 

 לא
ביום פרסום  

 המכרז 

האם ברשות העירייה   כללי 8
קיימים אצטדיונים, 

מגרשי ספורט )לא  
במסגרת      מוסדות 

 חינוך( ?
במידה וכן, אנו מבקשים  

מידע ביחס לגורם המבצע  
 עבודות תחזוקה?

 לא
ביום פרסום  

 המכרז 

האם בשטח ו/או   כללי 9
באחריות  העירייה 

קיימים נחלים, אגמים,  
מקווה מים שהמועצה 

 אחראית בגינם? 
במידה וכן, אנו זקוקים 

למידע ביחס לגורם  
האחראי על בטיחות 

 לא
ביום פרסום  

 המכרז 
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ושלום הציבור במקומות 
 האלה?

בכל הפוליסות יירשם:    כללי 10
הכיסוי הביטוחי לא יחול  
על רכוש וחבויות כלשהם 

השייכים לתאגיד המים  
ו/או מכון טיהור שפכים 
)מט"ש( ו/או מאגרי מים  

עיליים ותת קרקעיים 
 מכל סוג שהו

המים והקולחים 
מנוהלים ע"י  

 תאגיד מים. 
לא מבוטח רכוש  

בבעלות תאגיד 
 המים. 

השאר ללא 
 שינוי.

מה ההשתתפויות   כללי  11
העצמיות שהיו בשנים 

2017-2021   
שאותן משקף אישור  

סיון תביעות שצורף ינ
 למכרז   

מצורפות  
פוליסות בנוסח 

 האחרון

 כללי  1סעיף  5 12
 

, 3שורה  – 1.1סעיף קטן 
המילים  "באופן  

אוטומטי " מבוטלות  
ומוחלפות במילים "כפוף 

 להסכמת  המבטח" 

 ללא שינוי 

 3סעיף  7 13
תקופת  

 ההתקשרות  

   3.13סעיף קטן 
המילים "באופן  1שורה 

אוטומט" מבוטלות  
ומוחלפות במילים "כפוף 

 להסכמת המבטח"  
אחרי המילים   3שורה 

"הארכת תקופת 
הביטוח" תתוספנה  

המילים "תיעשה בתנאים 
כפי שיסוכמו בין 

המבוטח למבטח" וכל 
(  5+ 3+4ההמשך )שורות 

 מבוטלות. 

 ללא שינוי 

נציגי   10סעיף  11 14
 חברת ביטוח  

 מבוטל   – 10.16סעיף קטן 
 מבוטל   – 10.17סעיף קטן 

 
 
 

 ללא שינוי 

  12סעיף  12 15
 הגשת הצעה  

   12.22סעיף קטן 
המילים "לא  3שורה 

יובא בחשבון בעת הדיון  
בהצעה ויראוהו כאילו  

 –לא נכתב כלל" 
 מבוטלות  

המילה "לא"  5שורה 
  –והמילה "כלל" 

מבוטלות דהיינו סוף  
המשפט ייקרא "... ייראה  

 ללא שינוי 
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הדבר כאילו שינויים 
 נעשו" 

  15סעיף  14 16
זכויות  

 העירייה 

 5, שורה  15.14סעיף קטן 
ם "יראו אלו  המילי

כבטלים ולא יחייבו את  
 מבוטלות   –העירייה" 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף   3.2סעיף  16 17
בסוף הסעיף תתוספנה   3.5סעיף  16 18

המילים "ובתנאי כי  
 תקינים ומופעלים"  

 מאושר

אחרי המילים "...הסכמה   3.11סעיף  17 19
מראש לכל תנאי המכרז" 
תתוספנה המילים "כפוף  

להערותינו" והמילים 
"והכל בלא שינוי ו/או  

 מבוטלות   –תוספת" 

 ללא שינוי 

המילים "קיבלתי  1שורה  3.1סעיף 18 20
הסברים ושאלותי נענו על  

 מבוטלות   –ידי העירייה" 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  3.5סעיף  18 21
הצהרה וכתב   20 22

 כיסוי  
בסוף השורה   – 1שורה 

תתוספנה המילים "כפוף  
 להערותינו" 

המילה "במכרז"   4שורה 
מבוטלת ומוחלפת   –

 "בהצעתנו למכרז" 

מאושר כפוף  
למענה לשאלות  

 הבהרה 
המילה  4שורה 

  –"במכרז" 
מבוטלת 

ומוחלפת  
"בהצעתנו 

  -למכרז" 
 מאושר

-21עמ'  23
26    

חוזה 
 התקשרות  

מעיון בחוזה עולה תמונה  
כי החוזה נוסח באופן חד 

צדדי שאינו מאזן בין  
הצדדים לו, מכיל התניות  

דרקוניות וסנקציות  
באופן לא מאוזן ובכלל  

 זה תנאים מקפחים.
ובאופן כללי מותיר טעם 

 רע

 ללא שינוי 

 המילה "והכל" – 3שורה   2.2סעיף    22עמ'  24
אנו מבקשים  -

הבהרה למה 
הכוונה ועד אז 

 המילה מבוטלת  

בסוף הסעיף תתוספנה 
המילים "כפוף לאישור 
עורך השערוך והסמכת 

 המבטח " 

 מאושר
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המילים "שאומצו   2.3סעיף  22 25
 –במפורש בחוזה זה" 
מבוטלות ומוחלפות  

במילים "המהווים הצעת 
 מחיר למכרז"  

 ללא שינוי 

 ייקרא: 3.2סעיף   3.2סעיף  22 26
"כפוף להסכמת המבטח, 

למועצה מוקנית זכות  
להאריך תוקפו של חוזה 

זה למשך תקופות נוספות  
)שנים עשר(   12של עד 

חודשים כל תקופה, 
בהודעה בכתב שתשלח  
למבטח, ובלבד שמשך  

ההתקשרות במצטבר לא 
)שישים(   60יעלה על 

 חודש. 
בתקופת ההארכה  
ראות ימשיכו לחול כל הו

החוזה בתנאים כפי 
שיסוכמו בין המבוטח 

 למבטח" 

 ללא שינוי  

 ללא שינוי  מבוטל. – 4.2סעיף   4.2סעיף  22 27
המילים "בכל   3שורה  6.2סעיף  23 28

עת" מבוטלות ומוחלפות  
במילים "במועד חידוש  

 החוזה" 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  7.3סעיף  23 29
המילה "שישה"   1שורה    7.5.1סעיף  24 30

מבוטלת ומוחלפת במילה  
 "חמישה"  

 ללא שינוי 

   7וכל שורה  6סוף שורה  12.1סעיף  25 131
המילים "...לרבות הזכות  

לדרוש תשלום פיצויים 
מוסכמים מראש בסך  

 מבוטלות   –₪ "  100,000

 מאושר

 סעיף כללי  34 32
   2סעיף  

 ללא שינוי  מבוטל  כולו  –הסעיף 

 סעיף כללי  34 33
 6סעיף  

המילה "מקומי   3שורה 
מבוטלת ומוחלפת   -"

 במילים  "ישראלי בלבד"   

 ללא שינוי 

, המילים "מי  1שורה   4סעיף  34 34
שמקבל שירותים  

מוניציפאליים  
 מבוטלות   –מהעירייה" 

המילה "לרבות"   3שורה 
מבוטלת ומוחלפת  

במילים "לפני קרות  
מקרה הביטוח ביחס  

מאושר לבטל 
,   1שורה 

המילים "מי  
שמקבל 

שירותים 
מוניציפאליים  

 מהעירייה".
   היתר ללא שינוי
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למשרדי הממשלה בגין 
 מעשי ומחדלי המבוטח" 

וכן המילים "מוסדות   
וגופים שהעירייה חייבת 
לבטחם. מוסדות וגופים  

שהעירייה החליטה  
לטבחם, תאגידים,  

עמותות אגודות בתי  
ספר, גנים משפחתונים,  

 –דונים" חוגים, מוע
 מבוטלות  

גוף כלשהו בבעלות 
אזי כלול  -העירייה

 בהגדרת המבוטח.  
 –המילה "מי"  1שורה   5סעיף  35 35

 מבוטלת 
אחרי המילים   2שורה 

"הביטוח יורחב לשפוטו" 
תתוספנה המילים "בגין  
 מעשי ומחדלי המבוטח" 

אחרי המילים   3שורה 
"חונכים, מדריכים"  

תוספנה המילים "עובדים 
מן המנין של המבוטח"  

 –המילה "מתנדבים" 
 מבוטלת

המילים "הילדים 
והתלמידים  הלומדים  
או מתחנכים במוסדות 

 השונים שבאחריות
 העירייה" 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  10סעיף  35 36
המילים "שגילן מעל   13סעיף  35 37

 מבוטלות  –שנה" 
 מאושר

לפני תחילת הסעיף    15סעיף  35 38
תתוספנה המילים "לפי  

מנוסח ביט  3.12הרחבה 
  –, המילה "כל"  2016

מבוטלת, אחרי המילים 
"...להכנת התביעה עד "  

  2%תתוספנה המילים " 
מהנזק               מקס'  

400,000   " ₪ 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  16סעיף  35 39
הסעיף ייקרא: חריג   18סעיף  35 40

רשלנות רבתי מבוטל, אך  
מובהר בזה כי אין בכך  
משום ויתור על חובות 

המבוטח וזכויות 
 המבטח" 

 מאושר
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לסעיף יתווסף:  מבוטל –הסעיף  23סעיף  36 41
" למעט תושבים 

שהעירייה לא 
התחייבה בכתב  
כלפיהם לרשום 

וויתור על  
 תחלוף כנגדם". 

, אחרי המילים 1שורה  26סעיף  36 42
"...התחייבה בכתב"  

תתוספנה המילים "לפני  
קרות מקרה הביטוח 

 וכפוף לאישור המבטח"  

 מאושר

 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  29סעיף  36 43
 מאושר מבוטל –הסעיף  31סעיף  36 44
 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  32סעיף  36 45
 שינוי ללא  מבוטל –הסעיף  33סעיף  36 46
 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  35סעיף  36 47
, אחרי המילים  2שורה  37סעיף  36 48

"...סכום ביטוח או גבול  
אחריות" תתוספנה  

המילים "למעט בביטוחי  
 חבויות" 

 מאושר

אחרי המילים "...כל   39סעיף  37 49
הודעה או מידע שהובא " 

 תתוסף המילה "בכתב" 

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  40סעיף  37 50
סעיף  38 51

השתתפות 
 עצמית  

 הסעיף ייקרא:
 10% –רעידת אדמה 

מסכום הביטוח לאתר,  
₪ , מקס'   40,000מינ' 

5,000,000  ₪ 
מהנזק   10% -נזקי טבע

₪ לאתר   150,000מינ' 
)אתר פירושו שטח מעגלי  

 מטר( 500רציף ברדיוס 
פרעות, מהומות, זדון 

 ₪  500,000 –והצתה 
 ₪  50,000 –כל נזק אחר 

 ללא שינוי 

₪ "  4,000,000הספרה "  3סעיף  38 52
מוחלפת בספרה 

"1,000,000  " ₪ 

 ללא שינוי 

אחרי המילים "...נזק  5סעיף  38 53
אשר מקורו" תתוספנה  

המילים "בפגיעה ישירה  
 של" 

 ללא שינוי 

המילים "וגם מחוץ  6סעיף  38 54
למחסני העירייה לרבות  

  –בהיותם במעבר" 
מבוטלות . ומוחלפות  

במילים " כנגד סיכוני אש 

יחול רק   6סעיף 
לגבי רכוש  

שמטבעו הוא 
נמצא מחוץ  

 לחצרים. 
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בלבד, בערכי שיפוי/שוק 
₪   50,000בלבד, עד לסך 

לפריט ולא יותר מסך 
₪ למקרה  500,000

 ולתקופת הביטוח.  

רה  רכוש בהעב
מבוטח על פי  

רכוש  "הרחבה 
בהעברה" של  

 הפוליסה  
  7סעיפים  38 55

+8+9   
 –שלושה סעיפים אלה 

 מבוטלים
הרחבת פריצה לפי נוסח 

   2016ביט 

 ללא שינוי 

הספרה   2שורה  10סעיף  38 56
"10,000,000  " ₪

מוחלפת בספרה 
"1,000,000   " 

במקום 
10,000,000 

 5,000,000ירשם 

בסוף הסעיף תתוספנה  11סעיף  38 57
המילים "ולא יותר מסך 

 ₪ לפריט"   50,000

 ללא שינוי 

₪ "  2,000,000הספרה " 13סעיף  38 58
מוחלפת בספרה 

"500,000   " ₪ 

 מאושר

, הספרה   2שורה  14סעיף  38 59
₪ " מוחלפת   4,000,000"

₪ "  1,000,000בספרה "
והמילה "הגבוה" 

 מוחלפת במילה "הנמוך"  

 ללא שינוי 

₪ "  4,000,000הספרה " 15סעיף  38 60
מוחלפת בספרה 

"1,000,000  " ₪ 

 ללא שינוי 

₪ "  3,000,000הספרה " 16סעיף  38 61
מוחלפת בספרה 

"1,000,000 " ₪ 

 שינוי ללא 

סעיפים   39 62
17+18 

  –שני סעיפים אלה 
 מבוטלים

לא רלוונטי נמסר סכום 
 ביטוח אחד בלבד 

 מאשר 17
 ללא שינוי  18

" תקרא 100הספרה " 19סעיף  39 63
"100   " ₪ 

 מאושר

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  20סעיף  39 64
 מבוטלת – 3שורה  21סעיף  39 65

על הרחב זה תחול  
השתתפות עצמית לכל  

נזק אחר הנקובה 
 בפוליסה

 ללא שינוי 

המילים "בין  2שורה  א  22סעיף  39 66
  –באון חוקי ובין" 

 מבוטלות  
הספרה  22ובסוף הסעיף 

" מוחלפת   120,000" 
₪  120,000במילים " 

למקרה ולתקופת  
 הביטוח" 

 ללא שינוי 
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לפוליסה    39 67
רכוש  לביטוח 
סעיף   יתווסף 

 : 

אש  לפוליסה   לביטוח 
סעיף    יתווסף  מורחב, 

 כדלקמן:  
למען הסר ספק בהמשך  

  2.6לאמור בסעיף 
)הסיכונים המבוטחים(  

נזקי   נוזלים 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  
כפגיעה חיצונית  

פתאומית ובלתי צפויה(  
מובהר בזאת כי נזקים  
עקב  התבלות וחלודה  

 אינם מכוסים. 
כמו כן ולמען הסר ספק  

ים  השלמה לכל הסיכונ
מפרק   3.20הרחבה 

הסיכונים  המבוטחים לא 
יחול על תשתיות לרבות 

צנרת  ביוב  ו/או ניקוז  
 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  
שאינם בנויים בניה 

מאסיבית )בלוקים ו'או  
ו/או  בטון ו/או אבן 

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. 

למען הסר כל ספק   
הכיסוי הביטוי לפי  

השלמה     3.20הרחבה 

 ללא שינוי 
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לכל הסיכונים לא יחול  
 25 על רכוש שגילו מעל

שנה למעט עם האירוע 
נגרם ע"י פגיעה חיצונית, 

 תאונתית ובלתי צפויה.  
סעיף  40 68

השתתפות 
 עצמית  

 הסעיף ייקרא :
עבודה   ₪   20,000תאונות 

 לאירוע 
מקצוע   ₪    20,000מחלות 

 לכל נפגע 

 מאושר

 מאושר מבוטל  –הסעיף  2סעיף  40 69
תתוספנה  4סעיף  40 70 הסעיף  בסוף 

"במסגר  המילים 
 פעילותם עבור המבוטח" 

 ללא שינוי 

סעיף  41 71
השתתפות 

 עצמית  

 הסעיף ייקרא:
אחראי   יהיה  לא  המבטח 

₪ ראשונים   400,000עבור  
נזק  ו/או  אובדן  מכל 
הנובע   ו/או  הקשור 
מנזקי   ו/או  מתשתיות 

עבור   וכן  ₪   50,000טבע, 
 ראשונים מכל נזק אחר 

 מאושר

"...כולל  2סעיף  41 72 המילים  אחרי 
נזק גרר כתוצאה" תתוס, 

 המילה "ישירה" 

 ללא שינוי 

תתוספנה  3סעיף  41 73 הסעיף  בסוף 
לסך  "עד  המילים 

למקרה   1,000,000  ₪
 ולתקופת הביטוח"  

 ללא שינוי 

המילים "זה כלפי  3שורה  4סעיף  41 74
 מבוטלות   –זה" 

המילים    3שורה   אחרי   ,
המלל  כל  שלישי"  "כצד 
במילים   המתחיל 
יחול..."  "והכיסוי 
במילים   ומסתיים 

בפוליסה"     –"הנקובים 
השורות  דהינו   , מבוטל 

 מבולות   – 3+4+5+6

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  5סעיף  41 75
 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף  6סעיף  41 76
המילים    2שורה   7סעיף  41 77 אחרי   ,

בו   פעלו  או  "...פולעים 
המילה   תתוס,  בתנאי" 

 "למעט"  

 ללא שינוי 

 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף   8סעיף  41 78
המילה   2שורה   9סעיף  41 79

מוחלפת   "המקומיים"  
"ישראלים"  במילה 
"מקומי"   והמילה 

 ללא שינוי 
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במילה   מוחלפת 
 "ישראלי" 

 ללא שינוי  מבוטל –הסעיף  10סעיף  41 80
המילים   1שורה   11סעיף  41 81

תלמידים  "מתנדבים, 
 מבוטלות   –ומלווים" 

המילים    2שורה   אחרי   ,
מדריכים  "מורים, 
תתוספנה   ומנחים" 
המילים "עובדים שיכירם 

 של המבוטח" 

 ללא שינוי 

" 12סעיף  41 82 "    1,000,000הספרה   ₪
בספרה  מוחלפת 

"500,000   " ₪ 

 ללא שינוי 

"הסייג  13סעיף  41 83 המילים  אחרי 
לא יחול " תתוספנה    3.2.4

של  חבותה  "על  המילים 
 עיריית עראבה" 

"בכלי   המילים  ואחרי 
המילים   תתוספנה  שיט" 

 "לא מנועי"  

 ללא שינוי 
ביטוח צד שלישי 
את   מבטח  אינו 

 בעל כלי השיט 

סעיפים   42 84
14+15+16  

אלה   סעיפים   – שלושה 
 מבוטלים 

 זה סייג חוזי  – 16סעיף 

 ללא שינוי 

סעיף      42 85 יתווסף 
 כדלקמן :   18

איילון לא תטפל בתביעות  
נגד  המוגשות  שלישי  צד 
ע"י  והמוערכות  המבוטח 
גובה  עד  חברתנו 
העצמית   ההשתתפות 

 הנקובה בפוליסה .
 

 ללא שינוי 

לנוסח פוליסה לביטוח    43 86
אחריות מקצועית איילון  

יתווספו   2019מהדורה 
 כמפורט: הסייגים 

אובדן שימוש,    .א
עיכוב ואי עמידה  

בלוח הזמנים 
הנובעים מהליכם  

 פרוצדוראליים.   
אובדן ו/או נזק   . ב

הקשור ו/או 
הנובע ממתן/אי  

מתן רישוי עסקים  
ואכיפתם מכל סוג 

 שהוא. 
 

 ללא שינוי 
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סעיף  43 87
השתתפות 

 עצמית  

 הסעיף ייקרא:
  –בגין מהנדס העיר 

150,000  ₪ 
בגין יתר המקצועות  

 ₪  50,000 –המפורטים 
לתושמת לב, הרחבת  

הכיסוי למהנדס  כפוף 
להמצאת פירוט עבר 

סיון  תביעות  יביטוחי ונ
 של ביטוח מהנדס העיר. 

למען הסר כל ספק  
הכיסוי הביטוחי לא יחול  

 על הועדה לתכנון ובניה" 

מאושרת 
תתפות הש

עצמית: בגין 
 –מהנדס העיר 

70,000  ₪ 
בגין יתר 

המקצועות  
 –המפורטים 

45,000  ₪ 
 היתר לא שינוי.

סעיף תאריך  43 88
 רטרואקטיבי 

תתוספנה המילים "יום 
תחילת הביטוח או  

בכפוף להוכחת  כנדרש, 
 רצף ביטוחי"

 מאושר

סעיף  43 89
 מבוטחים 

תתוסף המילה   – 1סעיף 
 "בגין
המילים "או   2סעיף 

עובדים שלא בשכר"  
מוחלפות במילים  

 "במקצועות המפורטים"  

 ללא שינוי 

סעיף  43 90
 מבוטחים 

 – 3+4+5+6+7הסעיפים 
 מבוטלים 

 ומוחלפים במילים "בגין
בעלי מקצועה המפורטים  

להלן: עורכי דין,  
פסיכולוגים, עובדים  

סוציאליים, מרפאים 
בעיסוק, וטרנרים,  
חשמלאים, ממונה 

בטיחות וכן עובדים 
אחרים המפעילים ידע 

מקצועי ספציפי  המחייב  
 הסמכה ורישוי כדין"  

 ללא שינוי 

הסיפא בסוף  43 91
הסעיף 

 המבוטחים  

 שינוי ללא  מבוטלת -כל הסיפא 

סעיף תוספות   43 92
, הרחבות 
 ושינויים  

תתוספנה   –סעיף א 
המילים "החל בגבולות 

 הטריטוריאלים" 
סעיף ב' המילים "במפרט 

וללא כל התנאה בגין  
ביטוח קודם" מבוטלות 

ומוחלפות במילים 
 "בהצעתנו למכרז" 

 ללא שינוי 

סעיף תוספות   43 93
, הרחבות 

 ושינויים 

חבה  ליד כל הר –סעיף ג' 
המפורטת בסעיף זה 

תתוספנה המילים "לפי  

 ללא שינוי 
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הרחבה רלוונטית מנוסח  
 " 2019פוליסה איילון 

 מבוטל  – 2סעיף ג 
ייקרא   3סעיף ג' 

של  "אחריות שילוחית
המבוטח בגין קבלני 

משנה במקצועות 
המפורטים לעיל. הביטוח 

לא חל על חבותם 
האישית של בעלי מקצוע  

 אלה. 
סעיף תוספות   44 94

, הרחבות 
 ושינויים 

הסעיף  – 4סעיף ג' 
 מבוטל 
בסוף הסעיף  – 5סעיף ג' 

תתוספנה המילים "לפי  
מנוסח איילון   2.5הרחבה 

2019  " 
 מבוטל – 6סעיף ג 
 מבוטל  – 7סעיף ג 
 מבוטל  – 8סעיף ג 
 מבוטל  – 9סעיף ג 

 

מאושר לבטל 
. היתר 6סעיף 

 ללא שינוי 

סעיף תוספות   44 95
, הרחבות 

 ושינויים 

סעיף ד , אחרי המילים  
"בגין הוצאות" כל המלל  

מבוטל ומוחלף במילים  –
"הגנה בהליכים פליליים 

והליכים מנהליים  לפי  
  2.10הרחבה 

 ללא שינוי 

סעיף תוספות   44 96
, הרחבות 

 ושינויים 

 ללא שינוי  מבוטל  -סעיף ה

סעיף תוספות   44 97
, הרחבות 

 ושינויים 
 

המילים  2סעיף ו שורה 
  –לוש שנים" "עד ש

מבוטלות ומוחלפות  
 חודשים"   6במילים "עד 

ובסוף הסעיף תתוספנה  
  2.9המלים "לפי הרחבה 

 "  2019מנוסח איילון 

 12מאושר 
 חודשים 

 היתר ללא שינוי 

סעיף תוספות   44 98
, הרחבות 

 ושינויים 

 מבוטל  -סעיף ז
 מבוטל  –סעיף ח 
 מבוטל   –סעיף ט 

 מבוטל   -סעיף י
 מבוטל - סעיף יב

 ללא שינוי 

סעיף תוספות   44 99
, הרחבות 

 ושינויים 

 2שורה  –סעיף יא 
המילים "של שלוש 

שנים" מבוטלות 
 6ומוחלפות במילים "עד 

 חודשים"  

 12מאושר 
 חודשים 
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סעיף  45 100
השתתפות 

 עצמית  

₪  10,000הספרה "
  25,000מוחלפת בספרה "

 " ₪ 

 לא שינוי 

סעיף תאריך  45 101
 רטרואקטיבי 

תתוספנה המילים " יום 
תחילת הביטוח או  

כנדרש כפוף להוכחת רצף  
 ביטוחי" 

 ללא שינוי 

סעיף שינויים   45 102
 והרחבות  

 מבוטל  –כל הסעיף 
בהתאם   הכיסוי הביטוחי

  2016לנוסח פוליסה ביט 
 בלבד 

 
 

 ללא שינוי 

סעיף   46 103
השתתפות 

 עצמית 

₪ "  5,000הספרה "
  20,000מוחלפת בספרה "

" ₪ 

 ללא שינוי 

סעיף שינויים   46 104
 בפוליסה 

 ללא שינוי  מבוטל  –הסעיף 

מצורף ניסיון      105
תביעות מעודכן  

 2021למרץ  31ל 
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 ניסיון תביעות  
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