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 2021נובמבר,  22
 

 רכבי עירייה ביטוח 25/2021ז עיריית ערד מס' הנדון: תשובות הבהרה עבור מכר

 
 שלום רב,

 
 בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו. 

 

מסמך או נספח  עמוד מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלוונטים

תשובת עיריית  נוסח השאלה /הבקשה
 ערד

לאחר המילים "לארבע שנים נוספות" נבקש להוסיף:  1  3  .1
 "בכפוף לאישור חברת הביטוח".

 במפרט הביטוחים. 1.13בהתאם לרשום בסעיף 

הבקשה 
 מקובלת.

תנאים למפרט  6  .2
 הביטוחים

 הבקשה נדחית. ".30" נבקש לרשום: "60במקום "  1.17

תנאים למפרט    .3
 הביטוחים

נבקש למחוק את סוף  הסיף החל מהמילים: "וכל  2.1
שינוי לא יקבל תוקף" ולרשום במקומו: כפי שנחתם 

 והוגש על ידנו"

 הבקשה נדחית.

תנאים למפרט  7  .4
 הביטוחים

ירשם "לרכבים  נבקש להוסיף : "לרכבים שגילם עד שנה". 5.4
שגילום עד 

 שנתיים.

תנאים למפרט  8  .5
 הביטוחים

"45" נבקש לרשום: "90במקום: " 7 ירשם  90במקום  
60 

 -ביטוח רכב  11  .6
 מפרט

בהתאם להנחיות הפיקוח  –נבקש לבטל את הסעיפים  1.2.4 1.2.3
על הביטוח הרחבה ניתנת אך ורק בביטוח  כלי רכב  

 שאינם פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

הבקשה 
 מתקבלת

7.  13 ,
16 

 -ביטוח רכב 
 מפרט

 10%נבקש לרשום: "ה.ע  ₪",  100במקום: "ה.ע עד  4.7, 2.3.4
מעל  כמקובל בביטוח  לרכב₪"   110מהנזק, מינימום 

 ₪ טון  3.5

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב  13  .8
 מפרט

הבקשה  נבקש להוסיף : "מערך הרכב". 2.3.7
 מקובלת.
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 -ביטוח רכב  17  .9
 מפרט

במקום : "עד" נבקש לרשום "מעל" )בדובר בכלי רכב  5.2.1
 טון( 3.5מעל 

הבקשה 
 מקובלת.

 -ביטוח רכב  18  .10
 מפרט

 נדחית.הבקשה  נבקש למחוק את הסעיף. 5.3.2

 -ביטוח רכב  18  .11
 מפרט

" 10,000ביחס  לרעידת אדמה  נבקש למחוק : " 5.3.6
 $" כמקובל 7,500ולרשום במקום: "

כמו כן, ביחס לנזקי טבע במקום: "שווי הכלי" נבקש 
 לרשום: "מהנזק".

הבקשה 
 מקובלת.

ניסיון תביעות  25  .12
 של כלל

האם מצב התביעות של כלל מתייחס לכל כלי הרכב  
 במצוינים במכרז?

במידה ולא, נבקש לקבל ניסיון תביעות ליתר כלי 
 הרכב.

 כן.

 מצ"ב נבקש לקבל רישיונות רכב עדכניים.     .13
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, סעיף 1פרק  מסמכי המכרז    .14
1.15.3  

יום לאחר  60האם מקובלת הוספה:" ...  .1
 .בפוליסת רכוש בלבדמועד התחלת הכיסוי 

ביטוח חובה ישולם באמצעות כרטיס   .2
  ?אשראי"

הבקשה  .1
מקובלת

. 
לא ניתן  .2

לשלם 
בכרטיס 
 אשראי. 

, סעיף 5פרק מסמכי המכרז    .15
5.4 

 3.5רכב פרטי ומסחרי עד  האם מקובלת הוספה: "
המבטח ינחה את מוסכי ההסדר להשתמש -טון 

 24לרכבים שגילם אינו עולה על בחלפים מקוריים 
 "?חודשים ממועד עלייה לכביש

הבקשה 
 מקובלת.

, 11פרק  מסמכי המכרז   .16
 )א( 15סעיף 

אין ערבות סעיף  לא נרשם נוסח ערבות 
 א מבוטל. 15

 -ביטוח רכב   .17
 מפרט

, סעיף 2פרק 
2.3.1 

-האם מקובלת הוספה: "השתתפות עצמית במקיף 
 ₪ 10,000 –לנזק עצמי וצד ג'. אובדן וגניבה ₪  3,500

" 

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב   .18
 מפרט

, סעיף 2פרק 
2.3.5 

האם מקובלת הוספה :"... אביזרים שאינם 
ללא תוספת מחיר ₪  4000סטנדרטיים יכוסו עד לסך 

 " ?ובתנאי שדווח עליהם לפניי תחילת הביטוח

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב   .19
 מפרט

, סעיף 2פרק 
2.3.7 

טון  3.5האם מדובר בטעות ? הסעיף מקובל ברכב עד 
 בלבד

נוסח הסעיף 
 ישאר ללא שינוי.

 -ביטוח רכב   .20
 מפרט

, סעיף 2פרק 
2.3.10 

האם מקובלת הוספה: " כיסוי פרעות שביתות 
ואולם אם נגרם ומהומות אזרחיות ונזק בזדון 

)האחרון( בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון 
  פטור המבטח מחבותו"?

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב   .21
 מפרט

, סעיף 2פרק 
2.3.13 

האם מקובל שינוי נוסח: "כיסוי לארגז כלים, 
ללא תוספת ₪  5000ברזנטים סולמות וכיו"ב עד לסך 

 " ?ובתנאי שדווח עליהם לפניי תחילת הביטוחמחיר 

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב   .22
 מפרט

, סעיף 5פרק 
5.3 

הבקשה מקובלת  " ?2018מגדלביט האם מקובל הנוסח : " לפי פוליסת 
 -ביטוח רכב   .23 כחלופה נוספת.

 מפרט
, סעיף 5פרק 
5.3.1 

)מנזק גרירה וחילוץ  הוצאותהאם מקובלת הוספה: " 
מסכום  10%או עד ₪  20,000עד לסכום מכוסה( 

 ? התביעה הנמוך מהשניים"

 הבקשה נדחית.

 -ביטוח רכב   .24
 מפרט

, סעיף 5פרק 
5.3.5 

האם ניתן לאשר את הנוסח הבא:" כיסוי לארגז 
וכלים ע"פ רשימה כלים, חלפים, כלי עבודה 

בפוליסה לפי ערכם המלא כחדש ובהתאם לתנאי 
 ?הפוליסה לסעיף גניבת חלקים" 

הסעיף ישאר 
 ללא שינוי.
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 -ביטוח רכב   .25
 מפרט

, סעיף 5פרק 
5.3.6 

למה הכוונה ב"מטען" ? קיימת החרגה בפוליסה 
 לרכוש המובל על גביי הכלי, האם מקובל ? 

סעיף ביטוח 
 בוטל.מ –מטען 

 -ביטוח רכב   .26
 מפרט

, סעיף 5פרק 
5.3.6 

 השתתפות עצמית :

 ₪  20,000משווי הכלי, מינימום  10% –רעידת אדמה 

 ₪  20,000מערך הכלי, מינימום  10% -נזק טבע

 האם מקובל ? 

הבקשה 
מתקבלת לעניין 
רעידת אדמה 
ונדחית לעניין 

 נזקי טבע..

 

תצהיר  -3נספח    .27
 שמירת סודיות  

אבקש לאשר כי כתבי שירות )גרירה, שמשות וכדומה(  א
מסופקים באמצעות ספקי שירות. מבטח מעביר 
לספק דוח מנויים. לעניין תצהיר זה דיווח לספקי 

 שירות לא יחשב כהפרה. 

ההבהרה 
 מתקבלת.

תנאים כללים    .28
למפרט 
 ביטוחים

"העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים לגבי כל  1.5
כלי הרכב שברשותה או לחלקם בהתאם לשיקול 

פר כלי הרכב לא יפחת ובמידה שמס  -דעתה הבלעדי" 
 ,  המינימום הנדרש להגדרת תנאי קולקטיב.40-מ

 ההבהרה נרשמה.

תנאים כללים    .29
 למפרט
 ביטוחים

ן תתבסס ככל האפשר דרישת המיגו -"דרישות מיגון א' 1.17
יש להעביר את אישורי  –על המיגון הקיים ברכב.." 

 המיגון הקיימים לרכבים להם נדרש כיסוי מקיף. 

מצ"ב אישור 
מיגון לרכבים 

להם נדרש כיסוי 
 מקיף.

תנאים    .30
ביטוחים 

כלליים החלים 
על כל 

 הביטוחים 

"ביטול הביטוח ע"י המבטח: מוסכם ומוצהר כי  2.4
למרות הנאמר בפוליסה בדבר זכות ביטול הביטוח על 
ידי המבטח מכל סיבה שהיא, לא יהיה לביטוח על ידי 

המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה 
יום לפני אותו  30 60בכתב שתימסר למבוטח לפחות 

 מועד."

 הבקשה נדחית.

"תחום טריטוריאלי": מדינת ישראל, וכן באזור  5.1 כללי    .31
ובאזורים או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, 

. הכל על פי המוגדר B+Cהמוחזקים בידי צה"ל 
 ."1970בפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( 

נוסח הסעיף 
 ישאר ללא שינוי.

הנוסח הינו 
בהתאם לפקודת 
ביטוח רכב מנועי 

]נוסח חדש[, 
 . 1970-תש"ל

"המבטח ינחה את מוסכי ההסדר להשתמש בחלפים  5.4 כללי   .32
חודשים. כיסוי  24וזאת לרכבים עד גיל  –מקוריים" 

 זה אינו חל על כיסוי צד ג. 

הבקשה 
 מקובלת.

מע"מ  –רך מוסף" ע -"התמורה המבוקשת תכלול מס (2א' ) 11 מילוי ההצעה    .33
 אינו קיים בביטוח. 

המחיקה 
 מתקבלת.

ח יש לצרף נוס -"ערבות כמפורט בתנאי המכרז" א' 15 ההצעה מילוי   .34
 וסכום הערבות. 

אין ערבות סעיף 
 א מבוטל. 15
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רכב פרטי    .35
 3.5ומסחרי עד 

פרטי  –טון 
הביטוח 
המבוקש 

)ביטוח חובה 
 וצד ג' רכוש(

"ההרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה  1.2.3
בגבול האחריות המקובל אצל הזוכה במכרז ובלבד 

סעיף זה  - למקרה." ₪  350,000שלא יפחת מסך של 
 3.5נוגד את תקנות הפיקוח לרכב מסחרי ופרטי עד 

טון. לא ניתן לשווק כיסוי זה ברכב פרטי מסחרי עד 
 טון. 3.5

המחיקה 
 מתקבלת.

פרטי רכב    .36
 3.5ומסחרי עד 

פרטי  –טון 
הביטוח 
המבוקש 

)ביטוח חובה 
 וצד ג' רכוש(

"ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב  1.2.4
בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה מכוסה בביטוח 

רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 
לרכב  עיף זה נוגד את תקנות הפיקוחס – המבוטח"

טון. לא ניתן לשווק כיסוי זה  3.5מסחרי ופרטי עד 
 טון. 3.5ברכב פרטי מסחרי עד 

המחיקה 
 מתקבלת.

רכב פרטי    .37
 3.5ומסחרי עד 

פרטי  –טון 
הביטוח 
המבוקש 

)ביטוח חובה 
 וצד ג' רכוש(

ההבהרה  כפוף לכתב השירות. ב –"ביטוח גרירה ושירותי דרך"  1.4.1
 מקובלת.

רכב פרטי    .38
 3.5ומסחרי עד 

פרטי  –טון 
הביטוח 
המבוקש 

)ביטוח חובה 
 וצד ג' רכוש(

 –"שבר שמשות לרכב )ללא השתתפות עצמית(."  1.4.4
 בכפוף לכתב השירות.

הבקשה 
 מתקבלת.

ביטוח רכב מעל    .39
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה 

ביטוח רכב שאינו פרטי ללפי פוליסה  -"תנאי כיסוי 2.2.1
 טון של המציע" 3.5עד  מעלואינו מסחרי 

הבקשה 
 מקובלת.

ביטוח רכב מעל    .40
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

"ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב  2.2.5
מכוסה ביטוח בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה 

רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 
 ?2.2.5ל  2.2.4ה ההבדל בין סעיף מ –המבוטח." 

מדובר בסעיף 
אחד. אין הבדל 

 בין הנ"ל.
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ביטוח רכב מעל    .41
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

"ביטוח מקיף )כולל צד ג' כנ"ל( לפי פוליסה לביטוח  2.3
טון של  3.5עד  מעלרכב שאינו פרטי ואינו מסחרי 

 המציע." 

הבקשה 
 מקובלת.

ביטוח רכב מעל    .42
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

 -." ₪( 100)ה.ע עד "ביטוח שמשות על בסיס החילוף   2.3.4
 בכפוף לכתב השירות. 

ההבהרה לעניין 
כתב השירות 

מתקבלת. ה.ש. 
 ₪. 100עד 

ביטוח רכב מעל   
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

"השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך תהיה  2.3.7
עיף זה אינו קיים בפוליסה ס -."  1.5%בשיעור של 

טון. אין  3.5ואינו מסחרי עד לביטוח רכב שאינו פרטי 
 טון 3.5ירידת ערך בכלי רכב מעל 

הסעיף ישאר 
 ללא שינוי.

ביטוח רכב מעל    .43
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

השתתפות  -"הרחבה לכיסוי כנגד סיכוי רעידת אדמה 2.3.11
ובכל משווי הרכב ביום והנזק  10%עצמית של עד 
  ₪" 10,000תעלה על מקרה שלא 

 הבקשה נדחית.

ביטוח רכב מעל    .44
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

"כיסוי עבור מיתקנים והתקנים מיוחדים ברכב לפי  2.3.12
ובתנאי שמתקנים  2.3.5בכפוף לסעיף  –ערכם." 

 והתקנים אלו פורטו בעת עריכת הביטוח. 

הנ"ל כלול 
 במסמכי המפרט.

ביטוח רכב מעל    .45
פרטי  -טון 3.5

הביטוח 
המבוקש ביטוח 
מקיף + ביטוח 

 חובה

רשימת כלי 
הרכב. רכב 
מסחרי מעל 

 -טון 3.5
 מקיף 

 נא לציין סוגי מתקנים עבור רכבים :

 23969901רישוי  .1
 7266070רישוי  .2

סוגי המתקנים 
שנמצאים על 
 רכבים הם:

  239-69רכב-
: על 901

המשאית 
מותקן דגם 
HIAB 158  
שנת ייצור 

2018. 
  72-660רכב-

: על 70
המשאית 

מותקן מנוף 
דגם היאב 

099B2 . 
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נגררים+ רכב    .46
מיוחד+ 
 -טרקטורים

פרטי הביטוח 
המבוקש: 
ביטוח חובה 
 וצד ג' )רכוש(

"ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב  3.2.2
בה על פי פקודת הנזיקין, אשר אינה מכוסה ביטוח 

בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב  רכב חובה,
₪  350,000ועד לגבול אחריות של  –המבוטח." 

 למקרה ותקופה.

 הבקשה נדחית. 

נגררים+ רכב    .47
מיוחד+ 
 -טרקטורים

פרטי הביטוח 
המבוקש: 
ביטוח חובה 
 וצד ג' )רכוש(

"כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים  3.6
ובתנאי  -ומתקני הרמה בהתאם לרשימת הרכבים." 
 שמתקנים אלו פורטו בעת עריכת הביטוח. 

הבקשה נדחית. 
מדובר בכיסוי 

 לצד ג'.

ביטוח רכב    .48
 3.5מסחרי מעל 

הכיסוי  -טון
המבוקש: 
ביטוח חובה 
 וצד ג' )רכוש(

מתקנים מיוחדים לרבות מנופים "כיסוי אחריות בגין  4.6
ובתנאי  -ומתקני הרמה בהתאם לרשימת הרכבים." 
 שמתקנים אלו פורטו בעת עריכת הביטוח.

 הבקשה נדחית.

ביטוח רכב    .49
 3.5מסחרי מעל 

הכיסוי  -טון
המבוקש: 
ביטוח חובה 
 וצד ג' )רכוש(

 -." ₪( 100)ה.ע עד "ביטוח שמשות על בסיס החילוף  4.7
 בכפוף לכתב השירות.

ההבהרה לעניין 
כתב השירות 

מתקבלת. ה.ש. 
 ₪. 100עד 

ביטוח ציוד    .50
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

ביטוח רכב שאינו פרטי ללפי פוליסה  -"תנאי כיסוי 5.2.1
 . טון" 3.5תקנית לרכב עד טון  3.5ואינו מסחרי עד 

הבקשה 
 מקובלת.

ביטוח ציוד    .51
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

למקרה ₪  1,000,000של  שלא יפחת"גבול אחריות  5.2.2
 ותקופה."

הבקשה 
 מקובלת.
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ביטוח ציוד    .52
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

₪  0004   - ₪ 1,600 ללא תעלה ע -עצמית"השתתפות  5.2.3
." 

 הבקשה נדחית.

ביטוח ציוד    .53
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

"ביטוח הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים עד  5.3.2
 למקרה."₪  ₪20,000  30,000סך 

 הבקשה נדחית.

ביטוח ציוד    .54
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

"כיסוי לארז כלים, חלפים, כלי עבודה, גנרטור  5.3.5
לא  – ₪" 30,000וכיו"ב, על בסיס נזק ראשון ע"ס 

 קיים כיסוי בפוליסה 

הסעיף ישאר 
 ללא שינוי.

ביטוח ציוד    .55
 -מכני הנדסי

פירוט הביטוח 
המבוקש: 

ביטוח צ.מ.ה + 
צד שלישי + 

 חובה

יים כיסוי קלא  –₪"  11,000"ביטוח מטען עד   5.3.6
 בפוליסה.

המחיקה 
 מקובלת.

 נא לצרף ריכוז תביעות עדכני.      .56
 25.8.2021הדוח הקיים מכלל הנו מיום 

 18.11.2020הדוח הקיים ממנורה הנו מיום 

מצ"ב דוחות 
ריכוז תביעות 

 עדכני.
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נא לפרט קודי דגם בטבלאות ולצרף רישיונות רכב      .57
 לכלל הכלים. 

 

דרישת מיגון עבור ביטוח לביטוח סיכוני פריצה /      .58
 מערכת איתור -גניבה / שוד / נזק בזדון לכלי הצמ"ה 

 פעילה הנדרכת באופן פסיבי ומנוטרלת 

קוד/אפליקציה הכוללת באמצעות לוח מקשים /שלט 
עלוקה המבצעת ניתוק המונע את התנעת המנוע או 
תזוזת הציוד, כולל גלאי משולב ) הרמה ותזוזה ( 

 בתוך מכשיר האיתור. 

בנוסף גלאי "תקיפה" /תזוזה על כיסוי/חיפוי/מכסה 
 שמתחתיו ממוקם מכשיר האיתור. 

 

 או

 

מנעול הגה הידראולי מדגם הידרולוק המבוקר באופן 
קטרוני והנדרך באופן פסיבי, הסוגר את מעברי אל

השמן לכוון מערך ההיגוי, ובנוסף, עלוקה בתקשורת 
דיגיטלית המבצעת ניתוק המונע את התנעת המנוע או 

תזוזת הציוד. המערכת מנוטרלת באמצעות לוח 
 מקשים/שלט קוד/אפליקציה בעל קוד סודי אישי. 

 

מצ"ב אישור 
מיגון לרכב מס' 

ה , שלד183-144
ובו  740700מס' 

מפורט על אמצעי 
המיגון שיש 

 ברכב.

סייג קורונה לכלי צמ"ה: על אף כל האמור בכל תנאי      .59
וחריגי הפוליסה, פוליסה זו מחריגה כל נזק, אבדן, 
חבות, הוצאות, קנסות, עונשים או כל תשלומים 
אחרים, אשר באופן ישיר או עקיף, נגרמו על ידי, 

או הנובעים בכל דרך, ואף בקשר עם, או הקשורים 
 אם נגרמו בשל חשש או איום ממשי או נחזה, ל:

כל מחלה מדבקת, וירוס, בקטריה או  .1
מיקרואורגניזם אחר )בין אם הם 

 אסימפטומטיים או לאו( :
( ׁ ל כ(, לרבות COVID-19או נגיף קורונה 

 מוטציה או וריאציה שלו; או 

מגיפה כלשהי שהוכרזה על ידי ארגון  .2
הבריאות העולמית או על ידי רשות בריאות 
ממשלתית כלשהי,  לרבות אך לא רק, אם 

ההכרזה מתייחסת לאירועים שקדמו למועד 
 ההכרזה. 

נזק שיכוסה על ידי מדינת ישראל בקשר עם  .3
 מגיפה כאמור. 

 

 

מאושר בנוסח 
שאושר על ידי 

המפקח על 
 הביטוח.
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