
  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

9201/13מכרז מס'   

 לעריכת ביטוחי החברה העירונית אריאל
 

  מסמך הבהרות ושינויים
 

, חברה, חינוך, לתרבות אריאלבהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .1

)להלן יחדיו:  חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ואריאל מואומנויות בע" ספורטרווחה, 

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה"

ם אי מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משו .2

 .מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 

עמ'  מס
כי מסמב

 המכרז

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

1 
 5.4סעיף  5עמ' 

נבקשכם להוסיף בסוף הפסקה ובכפוף לכך 
  40%לא יעלה על L.R -ש
 

 הבקשה מקובלת

2 
 12עמ' 

הרחבות 
ע"ב נזק 

 ראשון

פשוטה" נבקשכם להוסיף בהרחבה "גניבה 
 מלל "ממשרדי המבוטח בלבד"

 בקשה אינה מקובלת

3 
 13עמ' 

הרחבות 
ע"ב נזק 

 ראשון 

הרחבת התמוטטות , נבקשכם להוסיף 
 מלל " עפ"י תנאי  הכשרה ביטוח המצ"ב"

 

 בקשה אינה מקובלת

4 

 13עמ' 
השתתפויות 

 עצמיות

נבקשכם להבהיר מדוע ההשתתפות 
בפרעות, שביתות  העצמית במבנה בשועפת

האם היו ₪ ?  100,000ונזק בזדון הינה 
 נזקים?

 

 אין בידי החברה את המידע המבוקש.

5 
 14עמ' 

ביטוח 
אחריות 

 מקצועית

 למקרה ולתקופה₪  4,000,000כיום ג"א הם  מה ג.א. שהיו  למבוטח עד היום?

6 
 14עמ' 

ביטוח 
תאונות 
 אישיות 

 אנא תציינו תאריך לידה של המבוטח 
 

11.07.1944 

7 

 15עמ' 
תחום 

 העיסוק 

נבקשכם לקבל הבהרה כללית : האם 
החברה הכלכלית דואגת לקבל מקבלנים 
וקבלני משנה אישור על קיום ביטוחים על 
 כל פרויקט הפקה וייזום אשר נחתם מולם? 

 

חלק גדול מפעילויות החברה מבוצעות ע"י 
קבלנים/ ספקים באמצעות מכרזים בהם 

ות דרישות ביטוח מהספקים/ בדרך כלל קיימ
 קבלנים.

8 

 15עמ' 
תנאי 

 הפוליסות

נבקשכם לאשר הטמעת תנאי פוליסת ביט 
לכל ענפי הביטוח )למעט אחריות  2013

מצ"ב תנאי הכשרה ביטוח(  –מקצועית 
 בנוסף לתנאים מיוחדים והרבות המכרז.

 

 2013פוליסת ביט  –מכיוון שהנוסח המוצע  
)לענפים השונים( הינו הנוסח אליו 
מתייחסים נספחי ההרחבות כפי שפורסמו 

 במכרז, לא נוכל לאשר בקשתכם. 
נוכל לאשר נוסח   -נוסח אחריות מקצועית 

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של 
ובלבד שיאושרו  12/2017"הכשרה" מהדורת 
ות כנספח א' .  למען הסר ההרחבות המצורפ

ספק, ההרחבות המיוחדות בביטוח אחריות 
המופיעות במכרז  1-10מקצועית סעיפים 



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

עמ'  מס
כי מסמב

 המכרז

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

הביטוחים יחולו וייגברו על נוסח הפוליסה 
 לרבות נספח א' ככול שיש סתירה.

9 

 15עמ' 
 –הרחבות 

 2סעיף 

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המלל 
נעוצה הבאה: "במידה וסיבת הנזק אינה 

באי קיום תנאי מיגון ו/או נהלים ו/או 
 בהחזקת אישורים"

 בקשה אינה מקובלת

10 

 16עמ' 

 

 –הרחבות 
 7סעיף 

פסקה 
 אחרונה 

נבקשכם להוסיף לאחר המילה בתיאום עם 
המבוטח "ועפ"י רשימת השמאים של 

 חברתנו כמפורט להלן :
 צפון –אבי אייזיק  –אומגה ביט 

 מרכז -שמכל שמאים
 מרכז –גולדברג אמיר 

 דרום -עזרא כהן
 

לא ניתן לקבל הבקשה, ניתן לאשר כי המציע 
הזוכה יתאם עם אריאל לאחר הזכייה את 
רשימת השמאים אשר תהיה מוסכמת על 

 הצדדים

11 

 16עמ' 

 –הרחבות 
 7סעיף 

פסקה 
 אחרונה

גובה ₪  100,000נבקשכם לאשר במקום 
 גובה הנזק₪  30,000הנזק יירשם 

 

 מקובלת בקשה אינה

12 
 15עמ' 

 –הרחבות 
א  8סעיף 

 +ג

 נבקשכם לאשר ביטול הסעיפים
 

 בקשה אינה מקובלת

13 
 15עמ' 

 –הרחבות 
א +  9סעיף 

 ד

 נבקשכם לאשר ביטול הסעיפים
 

 בקשה אינה מקובלת

14 

 18עמ' 
אש מורחב 

 5סעיף  –

נבקשכם להבהיר בכמה תערוכות בשנה 
תהיה מדובר? נבקשכם לאשר כי הרחבה זו 

 בתוך הרחבת "כל הסיכונים"
 

 בקשה אינה מקובלת

15 
 18עמ' 

אש מורחב 
 6סעיף  –

נבקשכם לאשר תנאי קריסה והתמוטטות 
 עפ"י תנאי הכשרה ביטוח המצ"ב

 לעיל 3ראו התייחסותנו בסעיף 

16 
 23עמ' 

 –צד שלישי 
 4סעיף 

נבקשכם להבהיר באילו נסיבות זה יכול 
 לקרות?

 כלשונויש לאשר הסעיף 

17 

 23עמ' 
 –צד שלישי 

 5סעיף 

נבקשכם להוסיף מלל בסוף הסעיף 
₪  2,000,000"בגבולות אחריות של 

למקרה ולתקופה הכלולים בגבולות 
 אחריות של הפוליסה ואינם מעבר להם".

 בקשה אינה מקובלת

18 

 23מ' ע
 –צד שלישי 

 8סעיף 

נבקשכם להוסיף מלל בסוף הסעיף 
₪  2,000,000"בגבולות אחריות של 

למקרה ולתקופה הכלולים בגבולות 
 אחריות של הפוליסה ואינם מעבר להם".

 בקשה אינה מקובלת

19 

 24עמ' 

 –צד שלישי 
 –סעיף ג 

תת סעיף 
3.3.3 

נבקשכם למחוק "הנהוגה אצל המבטח" 
 ולהוסיף "הנהוגה בשוק הביטוח"

 

 בקשה אינה מקובלת

20 
 31עמ' 

אחריות 
 מקצועית

נבקשכם לאשר להכפיף את הפוליסה 
מהדורה  –לנוסח פוליסה של חברתנו 

 המצ"ב. 12/2017

ניתן לקבל הבקשה להכפיף הכיסוי לנוסח 
בכפוף לאישור  12/2017הכשרה מהדורה 

 נספח א' המצורף
21 

 31עמ' 
אחריות 

 –מקצועית 
 1סעיף 

נבקשכם לאשר מחיקת המילים: "לרבות 
 לתועלתם הפרטית".

 

 ה מקובלתבקשה אינ

22 
אחריות   31עמ' 

 מקצועית

 נבקשכם לאשר  הטמעת המלל הבא: 
" תאריך הרטרואקטיבי כפוף לרצף 

 ביטוחי מוכח".

 הבקשה מקובלת



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

 

 

 החברה.מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת  .3

  ו/או דרישותיו. המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .4

כאמור סופר במודעה מובהר כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו לאור טעות  .5

 .בדיוק 12:00בשעה  201911.12. ,שלישיעד ליום  -למסמכי המכרז  6.1בסעיף 

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .6

 המכרז.את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

 

  



  
 

 חתימת וחותמת המשתתף: _________________

 נספח א' 
 בכפוף להרחבות כמפורט: 12/2017 מהדורה  לביטוח חברה הכשרה של מקצועית אחריות ביטוח פוליסת : הפוליסה נוסח

 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.

 
 

 נספח הרחבות לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית "הכשרה" 
 12/2017מהדורה 

 
 

 -"השתתפות עצמית" 3ס' 
 

 יימחקו המילים: "בכסף או בעין" -3.1ס'  .1
 יימחקו המילים: "והמבטח יהיה פטור מכל חבות" -3.3ס'  .2

 
 

 -"סייגים לחבות המבטח" 6ס' 
 

 יימחק  -6.2ס'   .1
 יימחק  -6.10.1ס'  .2
 המילים "או בשליטתו "  נמחקו. -6.11ס'  .3
יימחק ויירשם במקומו: "חבות כלשהי שנגרמה במישרין על ידי מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, פעולת איבה, פעולות  -6.17ס'  .4

 חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, מהפכה, 
 מרד, תפישת שלטון בלתי חוקית, החרמה או השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית."

ו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל משמע -לעניין סייג זה "טרור" 
 חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.

קרן פיצויים לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש ו
על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית  1961כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 

 תביעה לנזקי טרור.
       

 
 -"הרחבות" 7ס' 

 
 לרבות הליכים בהם" לאחר המילים: "הליכים בהם" יתווספו המילים: "נפתחה חקירה פלילית -"הליכים פליליים" -7.7.3ס'  .1
 ₪  800,000 -ל₪  200,000-גבול האחריות להרחבה זו יוגדל מ -7.8.5ס'  .2
 המבוטח מיחידי כל אחד על הפוליסה פי-על הכיסוי יחול ,אחד משפטי גוף או מאדם יותר כולל המבוטח שם "אם -7.9יתווסף ס'  .3

 תלויה-ובלתי נפרדת כשהיא ,והוראותיה סייגיה ,תנאיה על ,זו פוליסה בלבד על שמו הוצאה כאילו צולבת( בנפרד )אחריות
 האחריות על גבולות תעלה לא יחד המבוטח יחידי כל את לשפות המבטח של אחריותו אולם ,האחרים של המבוטחים בקיומם

 ברשימה." הנקובים
 

 -תנאים כלליים
 

 ימים  30-ימים ל 15-תקופת סילוק הסכום שבפיגור תשונה מ -2.2ס'  .1
 במקום המילה "מיד" יירשם: "תוך זמן סביר" -3.1ס'  .2
 ) על כל תתי הסעיפים שלו( יימחק 5.1ס"ק  -5ס'  .3
נוסח הסעיף יוחלף ובמקומו יירשם: "יחד עם זאת, מוסכם כי המבטח מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את  14.3ס'  .4

ריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסח
 המתחייבת מעסקו וזאת בכדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו לנזק.

היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח, יפעלו המבטח והמבוטח תוך תאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור 
 תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל."


