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 1/2020הודעה למציעים מכרז                             לכבוד
 באמצעות הדוא"ל                                           רוכשי המכרז שבנדון

 נ.,ג.א.
 

 לעריכת ביטוח רכוש ופעילות באצטדיון סמי עופר בחיפה   –1/2020מכרז פומבי מס' הנדון: 
 

 
 בנוגע למכרז שבנדון: ת הספורט והבילוי חיפה בע"מילחברת קרילהלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו 

 
 )בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת(.

 

 
 תשובה  שאלה 

 מאושר  נא אישורכם כי הצעתנו מוגשת כמקשה אחת לכלל ענפי הביטוח. 

 בפרק הרחבות כלליות  15מינוי שמאים ס'  נבקש להוסיף כי נוהל שמאים יקבע במשותף בין המבוטח לבין המבטחת. 

חסר ניסיון תביעות בענפי הביטוח חבות מעבידים, צד שלישי,    – ניסיון תביעות  
אחריות מקצועית, כספים, נאמנות, רכב, טרור ומלחמה, ציוד אלקטרוני  

. נודה לקבלתם. לא  2019 – ו  2016, 2015, 2014ואחריות המוצר בשנים 
 נוכל לבחון הגשת הצעה ללא קבלת ניסיון תביעות מלא.  

 ניסיון תביעות עדכני.   מצ"ב ניסיון תביעות צורף. 

נודה לקבלת דוח ניסיון תביעות של מנורה עדכני לחודש יולי   - ניסיון תביעות 
 . 15.4.2019, שכן הדוח במנורה הופק ביום 2020

 עדכני מצ"ב. ניסיון תביעות  

נודה לקבלת המידע בדבר ההשתתפויות העצמיות   –ניסיון התביעות 
לו בחמש שנים האחרונות בכל ענפי  הקיימות למבוטח כיום ושהיו קיימות 

 החבויות, וזאת לצורך ניתוח ניסיון התביעות. 

 ההשתתפויות העצמיות הקיימות במפרט הן אלו שהיו למבוטח. 

יבוטל. לא נוכל להתחייב לתקופות ביטוח   –  1.4סעיף  2עמ'  – מבוא/כללי 
 נוספות באותם תנאי כיסוי או בכלל בשל התקשחות של שוק ביטוח המשנה. 

 מצוין "בכפוף לאישור מבטחי משנה"



עד לתום    הגשת ההצעהנודה להארכת מועד    -טבלת ריכוז תאריכים    –  4עמ'  
יעים.  יום מיום העברת התייחסות החברה לשאלות ההבהרה של כל המצ 14

על מנת להגיש הצעה, נדרש ביטוח משנה, ולאור נסיבות הקורונה בעולם,  
 תגובת שוק ביטוח המשנה הינה איטית יותר. 

 .  6.8.2020המועד להגשת ההצעות מוארך עד ליום 

לאחר    –מועד תוקף ההצעה וערבות המציע    –טבלת ריכוז תאריכים    –  4עמ'  
ובתנאי כי לא חל  וספו המילים "יום ממועד הגשת ההצעות" יתו 90המילים "

 . "שינוי משמעותי במצב התביעות

 לא מאושר 

נודה לקבלת סקר באנגלית לעניין ביטוח הרכוש, וזאת לצורכי השגת ביטוח  
 משנה. לא נוכל להשיג תמיכתם ללא סקר. 

 סקר הקיים אצלנו.   מצ"ב

יבוטל. לא נוכל לתת כיסוי זמני לפני יום תחילת   – 17.3סעיף  – 15עמ' 
 הביטוח הרשמי והמאושר על ידי מבטחי המשנה. 

 מאושר 

לא ברור האם   –כלים לטיפול בדשא  –  4סעיף  19עמ'  – נתונים חיתומיים 
  47נדרש גם ביטוח חובה לכלים אלו, שכן ברשימת הכלים שהועברה בעמ' 

 נרשם רק מקיף או צד ג'. נודה להבהרה. 

 לכל הכלים נדרש ביטוח חובה )גם לכלים שאינם חייבים בו( 

ניסיון התביעות שיועבר לחברה יכלול את סכום התביעות    –   17סעיף    22עמ'  
 ללא הפרדה ביניהם.   – המשולמות והתלויות ביחד 

 לא מאושר 

גבול האחריות להוצאות הגנה בהליכים פליליים יעמוד על    –  22סעיף    23עמ'  
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, ולא כפי שנרשם במכרז. 400,000

 לא מאושר 

תחולת הסעיף תהא בתוקף רק במידה ומדובר ברכוש   –  23סעיף  23עמ' 
 שבוטח בשלושת פוליסות אלו. 

 מאושר 

סעיף   25עמ'  –מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי 
 לא יחול לעניין נזקי טבע.  –  1.1

 לא מאושר 

סעיף   25עמ'  –מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי 
 מיליון ₪.  2בל לסך של יוג –  1.2

 לא מאושר 

סעיפים    25עמ'    –מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי  
  100,000יבוטלו. לחילופין, יאושר עם השתתפות עצמית של    –   3.3,  3.2,  3.1
 .₪ 

 לא מאושר 

סעיף   26עמ'  –מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי 
 פים מוחרגים מכיסוי בפוליסת האש. יבוטל. כס – 7

לא מאושר )הכוונה כאשר נגרם נזק לקופה / כספת / דלת ולא לכסף.  
 נאמר מפורשות "... המכוסה על פי ..."( 

  –  27עמ'  – מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי 
 ימים ראשונים.   5השתתפות עצמית של אובדן תוצאתי תהא 

 מאושר 



  –  27עמ'  – מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי 
 יתווספו המילים "למעט יועצי ביטוח ושמאים".  – הוצאות הכנת תביעה 

 לא מאושר. הכיסוי הנו עפ"י תנאי הפוליסה. 

נא העבירו את נוסח הפוליסה   -  29עמ'  – מפרט לביטוח נזקי טרור ומלחמה 
 המצוין במכרז. 

 מצ"ב 

  20%ההשתתפות העצמית תעמוד על    –   30עמ'    – מפרט לפוליסת שבר מכני  
 ₪.   20,000מהנזק, מינ' 

 לא מאושר 

אנא העבירו סקר המפרט את מערכות הציוד,   – מפרט לפוליסת שבר מכני 
 גיל המערכות, שווין והתחזוקה המתבקשת. 

 ואילך.   2013( גיל הציוד משנת 32רשימה )עמ'  הועברה 

יתווספו המילים "ובלבד   –  4.1סעיף  – 30עמ'  – מפרט לפוליסת שבר מכני 
 שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח הנקובים ברשימה". 

 לא מאושר. יש סכום ביטוח נפרד להרחבות. לא כלול בשווי הציוד. 

יתווספו המילים "עד לסך    –   4.3  סעיף   –  30עמ'    – מפרט לפוליסת שבר מכני  
 מהנזק".  20%

 לא מאושר 

יתווספו המילים "עד לסך    –   4.5סעיף    –  30עמ'    – מפרט לפוליסת שבר מכני  
 מהנזק".  20%

 לא מאושר 

עסקינן בכיסוי   – יבוטל  –  6.2סעיף  –  31עמ'  –מפרט לפוליסת שבר מכני 
 שיורי, לפיכך אין כפל כיסוי להרחבה זו. 

 לא מאושר 

השתתפות עצמית ציוד נייד תהא    –   34עמ'    – מפרט לפוליסת ציוד אלקטרוני  
 ₪ למקרה.  1,500

 לא מאושר 

מורחב    2השתתפות עצמית פרק    –   34עמ'    – מפרט לפוליסת ציוד אלקטרוני  
 ₪ למקרה.  10,000תהא 

 לא מאושר 

נודה להבהרה האם יש   –  5סעיף  34עמ'  – ליסת ציוד אלקטרוני מפרט לפו
 כוונה לקבל כיסוי מעבר לסכום הביטוח הנקוב ברשימה. 

 לא. 

 לא מאושר  יבוטל.   14סעיף  –  35עמ'   –מפרט לפוליסת ציוד אלקטרוני 

אין לכך התייחסות בפרק    –   15סעיף    35עמ'    – מפרט לפוליסת ציוד אלקטרוני  
 נתונים חיתומיים. 

 ולכן יחולו התנאים הרגילים של הפוליסה כנקוב בתנאיה. 

לא נוכל להתחייב להגשת הצעה חלופית    –   36עמ'    – מפרט לביטוח צד שלישי  
מיליון ₪. נא אשרו כי אין זה תנאי להשתתפות   100בגבול אחריות של 

 במכרז, וכי ניתן שלא להגיש הצעה לכך. 

הרגיל  מיליון ₪ הינו גבול האחריות  100לא מאושר. גבול אחריות של 
מ' ₪ נועד לתקופה   20כאשר האצטדיון פעיל. גבול אחריות מופחת של 

 בה מתנהלים המשחקים ללא קהל. עניין זה מבואר מטה בהערת שוליים. 

לעיסוק המבוטח יתווספו בסוף המילים    –   36עמ'    – מפרט לפוליסת צד שלישי  
 "ובלבד שאינה שונה מהותית מהעיסוק המפורט בסעיף זה". 

 לא מאושר 

  יבוטל, לחילופין, יש להעביר – 1סעיף  36עמ'  – מפרט לפוליסת צד שלישי 
 רשימה שמית ועיסוק כל קבלן/קבלן משנה. 

 לא מאושר 



יוגבלו לתת גבול   2.2+  2.1סעיפים  – 36עמ'  –מפרט לפוליסת צד שלישי 
 מיליון ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  2אחריות של 

 לא מאושר 

לגבי נזק רכוש הנובע משימוש    –  4סעיף    36עמ'    –מפרט לפוליסת צד שלישי  
 בנוסח הפוליסה.   4.7י יהא בהתאם להרחבה הכיסו –בכלי רכב מנועי 

 מאושר 

 לא מאושר  יבוטל.  –  5סעיף  36עמ'   – מפרט לפוליסת צד שלישי 

 לא מאושר  יבוטל.  –  6סעיף  36עמ'   – מפרט לפוליסת צד שלישי 

במקום המילים "גופנית   –  9סעיף  37עמ'  – מפרט לפוליסת צד שלישי 
". כמו כן,  2.7.1ותוצאותיה" יבואו המילים "כמפורט בהגדרת נזק בסעיף 

 לאחר המילים "תוך כדי" יבואו המילים "ועקב". 

 מאושר 

כולל יימחקו   9.3המילים "וכן חבות בשל הטרדה מינית...." ועד סוף סעיף 
ת המבוטח  ובמקומן יירשם "הפוליסה מורחבת במסגרת סעיף זה לשפות א

עבור עלויות שהמבוטח יהיה מחויב לשלם על פי חוק למי מלקוחותיו בשל  
הטרדה מינית מצד עובדי המבוטח. הרחבה זו אינה מכסה את האדם שלגביו  
נטען שהטריד מינית את מי מלקוחות המבוטח, אלא אם הוא זוכה מאשמת  

ונה  בעקבות הגשת תל – ההטרדה המינית, או במקרה שהתיק שנפתח נגדו 
נסגר ללא הרשעה או במקרה שהתביעה שהוגשה נדחתה. למען הסר ספק,    –

יובהר כי הכיסוי בסעיף זה אינו חל במקרה שבו האדם שנטען לגביו שהטריד  
מינית הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה. הרחבה זו לא תחול והמבטח לא  

ם  ישפה את המבוטח אם המבוטח לא נקט עובר לאירוע ההטרדה בכל הצעדי
 " 1998-שעל מעסיק היה לנקוט על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

 לא מאושר 

 לא מאושר  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  200,000גבול האחריות יהא   – 9.4סעיף 

לא ברור לאיזה חלק של   –  12סעיף  37עמ'  – מפרט לפוליסת צד שלישי 
 ההרחבה מתייחס סעיף זה. 

 5פסקה 

נודה להבהרה מה זה   – 1סעיף  38עמ'  –מעבידים מפרט לפוליסת חבות 
 "התורם". 

 1.3כמוגדר בפרק נתונים חיתומיים, בעלי עניין נוספים, ס"ק 

יבוטל. לטעון כי נחשב   – 7סעיף  38עמ'  –מפרט לפוליסת חבות מעבידים 
 זה לא מספיק. 

 לא מאושר 

לא ברור לאיזה חלק של    –   8סעיף    38עמ'    – מפרט לפוליסת חבות מעבידים  
 ההרחבה מתייחס סעיף זה. 

 5פסקה 

 לא מאושר  ₪ למקרה.   4,000השתתפות עצמית תהא    –   39עמ'    – מפרט לביטוח כספים  

יתווספו המילים "אין בהרחבה זו   –  5סעיף  39עמ'  – מפרט לביטוח כספים 
 ע"פ הפוליסה".  2.7כדי לגרוע בחריג 

 לא מאושר 



לא נמצאה הגדרה כזו   – 2סעיף  40עמ'  –צועית מפרט לביטוח אחריות מק
 בפוליסה. נודה להבהרה. 

 הסעיף יבוטל.  

יבוטלו המילים "היה   – 8סעיף  40עמ'  –מפרט לביטוח אחריות מקצועית 
ותוגש תביעה" ועד המילים "מחושבת פרו רטה". לחילופין, ניתן לאשר בכפוף  

 שיוסכם בין המבוטח למבטחת. לכך כי התמורה ותנאי הכיסוי יהיו כפי 

 לא מאושר 

יתוופו המילים "בכפוף    –   12סעיף    40עמ'    – מפרט לביטוח אחריות מקצועית  
 בנוסח הפוליסה".  3.15לסייג 

 מאושר 

 לא מאושר  יבוטל.   – 13סעיף  41עמ'  – מפרט לביטוח אחריות מקצועית 

יבוטל. מדובר בחריג   –  14סעיף  41עמ'  –מפרט לביטוח אחריות מקצועית 
 חוזי. לא נוכל לאשרו. 

 לא מאושר 

 לא מאושר  יבוטל.   – 17סעיף  41עמ'  – מפרט לביטוח אחריות מקצועית 

  15במקום המילים "  –   20.1סעיף    41עמ'    –מפרט לביטוח אחריות מקצועית  
 ימים לפני תום".  15ימים מתום" יבואו המילים "

 לא מאושר 

בכפוף להסכמת   –  24סעיף  41עמ'  – ביטוח אחריות מקצועית מפרט ל
 מחלקת התביעות של חברתנו. 

 לא מאושר 

לאחר המילים "בכתב"    –   25סעיף    41עמ'    – מפרט לביטוח אחריות מקצועית  
 בשורה שלישית תבואנה המילים "וטרם קרות מקרה הביטוח". 

 מאושר 

נוסח ההרחבה יהא   –  26סעיף  42עמ'  – מפרט לביטוח אחריות מקצועית 
 . 2019בהתאם לנוסחה בפוליסת צד שלישי מהדורת ביט 

 מאושר בכפוף לתיקונים הכלולים במפרט צד שלישי 

גבול האחריות יהא   – 26.8סעיף  43עמ'  –מפרט לביטוח אחריות מקצועית 
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  400,000

 לא מאושר 

יתווספו   –תאריך רטרואקטיבי  –  44עמ'  – מפרט לביטוח אחריות מוצר 
המילים "בכפוף לרצף ביטוחי ולגבולות האחריות שהיו בפוליסות הקודמות,  

 ואולם לא יותר מגבול האחריות בפוליסה זו". 

 לא מאושר 

לא ברור לאיזה חלק של   –  2סעיף  44עמ'  –מפרט לביטוח אחריות מוצר 
 ההרחבה מתייחס סעיף זה. 

 5פסקה 

למעט "שמאים   –הכנת תביעה  הוצאות – 45עמ'  – מפרט לביטוח נאמנות 
 ויועצי ביטוח". 

 לא מאושר 

יתווספו המילים   – תאריך רטרואקטיבי  – 45עמ'  – מפרט לביטוח נאמנות 
"בכפוף לרצף ביטוחי ולגבולות האחריות שהיו בפוליסות הקודמות, ואולם לא  
יותר מגבול האחריות בפוליסה זו". כמו כן, על המבוטח להעביר הצהרה  

 לא מאושר 



ידוע לו על תביעות ו/או על נסיבות העלולות להוביל לתביעות   בכתב כי לא
 ביחס לביטוח זה". 

לא נמצאה הגדרה כזו בפוליסה.   – 1סעיף  45עמ'  – מפרט לביטוח נאמנות 
 נודה להבהרה. 

 ניתן למחוק 

יבוטל. לחילופין, גבול האחריות   –  2סעיף  45עמ'  – מפרט לביטוח נאמנות 
 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  50,000ף ועד לסך להרחבה יהא משות

 ₪   50,000לכדי  את גבול האחריות  לא מאושר לבטל אך מאושר לצמצם  

 לא מאושר  יבוטל.   – 3סעיף  45עמ'    –מפרט לביטוח נאמנות  

 לא מאושר  יבוטל.   – 7סעיף  45עמ'    –מפרט לביטוח נאמנות  

 לא מאושר  יבוטל.   – 8סעיף  45עמ'    –מפרט לביטוח נאמנות  

רשימת הכלים    נודה לקבלת  –רשימת כלי רכב וכלים לטיפול בדשא    –  47עמ'  
 . לפי מספרי הרישוי  אקסלדוח ב

 מצ"ב רשימה באקסל 

 2.8.2020  - החברה נמצאת בהליך חידוש רישיון עסק שצפוי להתקבל ב יש להעביר תקף במידה ויבוצע בחברתנו.  – רישיון עסק  –  49עמ' 
 עם קבלתו יועבר לחברה הזוכה במכרז.  

 

 
 תשובה  שאלה  

  – 1פרק 
הזמנה להציע  

 הצעות 

  

לאור משבר הקורונה ומגבלות ההגעה   2
למשרדי החברה, נודה להארכת מועד  

 .  4.8.20הגשת ההצעה עד ליום 

 .  6.8.2020מועד הגשת ההצעות יוארך עד ליום 

נבקש לשנות במקום המילים "החל   5.5
 מתום החודש" למילה "מהמועד" 

 לא מאושר.  

נבקש כי לסעיף יתווסף בסיפא "בכפוף   5.7
 אישור מבטחי המשנה". לקבלת 

 מאושר. ובלבד והמציע הזוכה יפעל בשקידה להשגת האישור.  

נבקש כי הארכת תוקף ההצעה כאמור   8
בסעיף, מעבר ל"תקופת תוקף ההצעה",  

תהיה בכפוף לקבלת אישור מבטחי  
 המשנה.

 מאושר 



 תשובה  שאלה  

מאחר ופנו אל חברתנו מס' סוכנים  11.6.112
בבקשה להגשת הצעה על ידם למכרז,  

קש התייחסות החברה בדבר הסוכן  נב
מתוך הרשימה שלהלן אשר ימונה 

מטעמנו )במידה ולא יצוין סוכן, לא נוכל  
 להגיש הצעה(. 

 רשימת שמות הסוכנים שפנו לחברתנו: 
  יקב סוכנות לביטוח

  גבאי סוכנות לביטוח
 בטח סוכנות לביטוח 

 אלי גביש סוכנות לביטוח 

לחלופין, נבקש להחליף את נוסח  
 הסעיף בנוסח הבא: 

"לאחר בחירת המציע הזוכה במכרז זה,  
תבחר החברה סוכן ביטוח לטיפול  

השוטף בביטוחיה, וזאת מתוך רשימה  
של סוכנים מורשים ובעלי מוניטין  

)מינימום שלושה(, אשר תועבר לחברה  
 על ידי המציע.  

לחברה שמורה הזכות לבחור בסוכן  
אחר )שלא מתוך הרשימה( לפי שיקול  

 ה, בהסכמת המציע. דעת
למען הסר ספק, המציע הוא זה שיישא  
בעמלת הסוכן, ללא כל השתתפות מצד  

 החברה". 

 הסעיף בנוסחו יישאר על כנו, והנכם מתבקשים לפעול בהתאם לסעיף. 
 החברה לא יכולה לאשר בשלב זה סוכן כזה או אחר אלא רק לאחר שתתקשר עם מציע זוכה.  

  לעיל  5ר' סעיף  13

  – 2פרק 
מפרט  

 הביטוח 

  



 תשובה  שאלה  

הרחבות  
כלליות  

התקפות לכל  
 הפוליסות 

  

לאור דרישת מבטחי המשנה, נבקש כי   חדש 
הכיסוי הביטוחי בענפי ביטוח רכוש  

ואבדן רווחים, ביטוח צד שלישי, חבות  
מעבידים וביטוח אחריות מקצועית יהיו  

בהתאם לנוסח   – כפופים לחריג מגיפות 
 שייקבע ע"י מבטחי המשנה. 

 מאושר לא 

נבקש כי הסעיף יחול בנוגע לביטוח   1
רכוש ואבדן רווחים בלבד, במקום  

₪   ₪100,000 ייכתב  1,000,000
ולאחר מכן יתווסף "למקרה ולתק'  

הביטוח )כלול בסכום הביטוח(, ובכל  
 מקרה לא יותר מהמקובל בחברתנו". 

 לא מאושר 

מאחר והארכת תק' הביטוח מוסדרת   13
להרחבות הכלליות, נבקש כי   3בסע' 

הסעיף יימחק. הארכת תק' הביטוח  
 לעיל.  3הינה כמפורט בסע' 

מובהר כי סעיף זה אינו מתייחס למימוש אופציית הארכת תקופת הביטוח אלא בתום תקופת  
חר שהסתיימו כל  הביטוח ובמידה והחברה בוחרת שלא לממש את האופציה או לחילופין לא

 תקופות האופציה.  

לאחר המילים "אם התחייב" יתווסף   16
 "בכתב" 

 מאושר 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  19

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  23

מפרט  
לפוליסה  
משולבת  

לביטוח אש  
מורחב ואבדן  

 תוצאתי 

  



 תשובה  שאלה  

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   שם המבוטח 
בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  לבטחם" 

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

אש    –פרק א' 
 מורחב 

  

השתתפות  
 עצמית 

  נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

נבקש כי הסעיף יוגבל עד לסך   1.1
 . ₪ למקרה ולתק' ביטוח 500,000

 לא מאושר 

נבקש כי הסעיף יוגבל עד לסך   1.2
 ₪ למקרה ולתק' ביטוח.  500,000

 לא מאושר 

מאחר והרחבת לוחות חשמל מופיעה   4
, נבקש  22בסעיף זה, ובסעיף    –פעמיים 

 למחוק את סעיף זה. 

 22יימחק ס' 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  6

)הכוונה כאשר נגרם נזק לקופה / כספת / דלת ולא לכסף. נאמר מפורשות "...  לא מאושר   נבקש כי הסעיף יימחק.  7
 המכוסה על פי ..."( 

  –פרק ב' 
 אבדן תוצאתי 

  

נבקש כי לסעיף יתווסף בסיפא " כפוף   1
להתאמה בסוף תק' הביטוח )פרמיה  

 מינימאלית פקדונית(" 

 לא מאושר   –מאושר. פרמיה מינימאלית  –התאמה 

מפרט לביטוח  
נזקי טרור  

  

https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikli/


 תשובה  שאלה  

ומלחמה )מעל  
 מס רכוש( 

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   שם המבוטח 
לבטחם" בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את הכיסוי לנוסח  
 פוליסה: 

 "War, terrorism and political 
violence insurance  הראל( "

היסקוקס(. לאור דרישת מבטחי  
המשנה, אין באפשרותנו לאשר נוסח  

 פוליסה אחר. 

 מאושר 

נבקש כי הסעיף יימחק. לאור דרישת   2
מבטחי המשנה, באפשרותנו לאשר  

 ,War"כיסוי בהתאם לפוליסה 
terrorism and political violence 

insurance  הראל היסקוקס( , כולל( "
 Loss of income insuranceהרחבת 

extension  .כפי הנוסח בפוליסה בלבד 

תן פתרון לנזק מחוץ לאתר שמשפיע על  לא ניתן לאשר. ניתן לבחון את הנושא אם נו
 המבוטח. 

מפרט  
לפוליסת שבר  

 מכני

  

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   שם המבוטח 
לבטחם" בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
כלפי  )חבות מעבידים וחבות  2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

השתתפות  
 עצמית 

הרלוונטים  נודה לקבלת גובה האקססים  
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikli/


 תשובה  שאלה  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

נבקש כי בפיסקה הראשונה בשורה   4
ם "ברשימת סכומי  השנייה  לאחר המילי 

  500,000הביטוח במפרט זה" יתווסף ")
 ₪ למקרה ולתק' הביטוח(". 

)המלל   4.4, 4.1בנוסף, נבקש כי סע' 
לגבי גז קירור וחומרי הפעלה מוסדר  

 יימחקו  4.6ו  4.5למפרט(,  7בסע' 
יתווסף    4.3וכי בסיפא של סעיף 

"הנחוצים להמשך תפקודו השוטף של  
 העסק ו/או להקטנת הנזק". 

( הנה ההרחבה הנמצאת ברשימת סכומי הביטוח והיא מוגבלת  3.12הרחבה זו )שמוספרה 
 ₪.  500,000לסך 

 מחיקת ההרחבות לא מאושרת. 
 אינה מאושרת.   4.3התוספת ל 

₪ יירשם   50,000נבקש כי במקום  5
 ₪.   25,000בסעיף 

 לא מאושר 

 לא מאושר  יימחק.  6.2נבקש כי סעיף  6

יתווסף "גבול אחריות  נבקש כי בסיפא  8
המבטח להרחבה זו מוגבל לשיעור  

 מסכום הנזק המבוטח".  25%

 לא מאושר 

 לא מאושר  " 10%" ייכתב "15%נבקש כי במקום " 11

מפרט  
לפוליסת ציוד  

 אלקטרוני 

  

נודה כי לכותרת יתווסף ")ביטוח שיורי   כותרת 
 לביטוח אש מורחב(". 

 למפרט   1לא מאושר, ראו ס' 

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   המבוטח שם 
לבטחם" בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliור לפוליסות: קיש 

https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikli/


 תשובה  שאלה  

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

השתתפות  
 עצמית 

נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים  
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
מבוקש במכרז,  גבוהה מהאקסס ה

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

נודה לקבלת רשימת המחשבים   3
 הניידים. 

 ₪ כ"א. לא תועבר רשימה  5,000המדובר במחשבים ניידים רגילים בשווי 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  5

נבקש כי בסיפא יתווסף: "במקום   7
המילים "המהדורה התקפה במועד  

תחילת הביטוח" יבוא: "לפי המהדורה  
 הכתובה בפוליסת האש של המבוטח". 

 לא קיים 

בסיפא יתווסף "טרם קרות מקרה   15
 הביטוח". 

 מאושר 

מפרט  
לפוליסת צד  

 שלישי 

  

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   שם המבוטח 
בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  לבטחם" 

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

השתתפות  
 עצמית 

נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים  
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikli/
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בהתייחס לגבול האחריות בעת פעילות   גבול אחריות 
נבקש   -₪(    100,000,000רגילה )בסך 

כי יתווסף כי הגדלת גבול האחריות  
הינה בכפוף למסירת הודעה לכל  

יום מראש ובכתב למבטח,    14הפחות 
וכן כי  הצעתנו לג.א בסך  

₪ כפופה לאישור סופי   100,000,000
של מבטחי המשנה כפי שיהיה בתקופה  

 הרלוונטית. 

אי אפשר. הכיסוי יידרש לאחר אישור פתיחת הליגה למשחקים עם קהל ו/או אישור מופעים /  
אירועים אחרים עם קהל ואנו לא יכולים להבטיח התראות. אנו מצינים כי הכיסוי ה"רגיל" הוא  

 מ' ₪ הנו לתקופה בה מושפעת פעילות האצטדיון ממגפת הקורונה.  20מ' ₪. כיסוי  100

המילים "אחריותם של"   נבקש כי במקום  1
ייכתב "אחריות המבוטח בגין מעשי ו/או  
מחדלי". ניתן יהיה להרחיב את הכיסוי  
לקבלנים וקבלני משנה בכפוף למסירת  

מידע מראש למבטח וקבלת אישורו  
 בכתב. 

 לא מאושר 

נבקש כי הסעיף יימחק )הכיסוי   2
לאחריות מקצועית הינו תחת ביטוח  

 אחריות מקצועית בלבד(. 

 לא מאושר 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  3

נבקש כי לסעיף יתווסף לאחר המילים   4
"מכונות התאורה" יתווסף "השתתפות  

עצמית להרחבה זו תהיה בסך  
₪ או גבולות האחריות על   1,000,000

פי פוליסה לביטוח צמ"ה, הנמוך  
מבינהם. סך כל תת גבול אחריות  

  המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על
₪ למקרה ביטוח   1,000,000
 ולתקופה".  

 לא מאושר 

 מאושר  לעיל   4נבקש למחוק, נכלל בסעיף  5



 תשובה  שאלה  

בסיפא יתווסף "ובלבד שכל הנ"ל אינו   7
בגדר מוצרים המיוצרים ו/או משווקים  

 על ידי המבוטח". 

 לא מאושר 

נבקש כי הסעיף יימחק )הנוסח יהיה כפי   9
  –  9.4הפוליסה(, למעט האמור בסעיף 

₪   500,000עדכון גובה ההרחבה ל 
 למקרה ולתק' הביטוח. 

 לא מאושר 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  12

מפרט  
לפוליסת  

חבות  
 מעבידים 

  

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   שם המבוטח 
יתווסף ")כפוף לעדכון  לבטחם" בסיפא 

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

השתתפות  
 עצמית 

  נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

הסעיף אינו ברור. אנא הבהרה מה   1
 "התורם". הכוונה במילה 

 1.3התורם הוא הגוף המפורט בנתונים חיתומיים, רשימת בעלי עניין, סעיף 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  2

בסיפא במקום "ולא היה חייב לדעת על   6
 כך" ייכתב "ולא יכול היה לדעת על כך". 

 לא מאושר 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  8
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 תשובה  שאלה  

מפרט לביטוח  
 כספים 

  

נבקש כי לאחר המילים "או חוזית   המבוטח שם 
לבטחם" בסיפא יתווסף ")כפוף לעדכון  

 המבטח וקבלת אישורו בכתב(" 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliור לפוליסות: קיש 

אנא הבהרה מה הכוונה "מכונה", וכמה   גבול אחריות 
 "מכונות" יש למבוטח. 

הפועלות גם   3ות מתוכן מכונ 5"מכונה" הכוונה למכונות תשלום אוטומטיות בחניונים. קיימות 
 על "מזומן" ושתיים רק באשראי. 

השתתפות  
 עצמית 

נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים  
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
המבוקש במכרז,   גבוהה מהאקסס

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  1

מאחר ואין בידנו מהדורת הפוליסה,   4
 נבקש כי הסעיף יימחק. 

 לא מאושר 

מפרט לביטוח  
אחריות  
 מקצועית 

  

נבקש כי הסיפא החל מהמילים "ואו   המבוטח שם 
עמותות.." ועד הסוף יימחק. )ניתן יהיה  
להוסיף במידת הצורך גופים אלה, כפוף  

 לעדכון המבטח וקבלת אישורו בכתב(. 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את המפרט לפוליסה  
לביטוח אחריות מקצועית של הראל,  

 . 7/2011או מהדורה    9.2016מהדורה 

 לא מאושר 
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מאחר ואין בדינו מהדורת הפוליסה   כללי  -חדש  
המבוקשת, נבקש כי המפרט המאושר  

 יותאם לנוסח הפוליסה של הראל. 

  1/2018להלן קישור לפוליסת אחריות מקצועית כלל 
https://www.clalbit.co.il/media/10512/60430_el075_polisaaharayutmikzoit_web.pdf 

  ניתן לאשר, בכפוף לקיום רצף ביטוחי  רטרואקטביות 

נבקש לשנות את הסעיף כך שהחריג   4
₪ למקרה    500,000בוטל עד לסך י

 ולתק' הביטוח. 

 לא מאושר 

נבקש להוסיף בסיפא "וכמו כן לא תחול   6
על הבעלים ו/או שותפים. הרחבה זו  

מגבול האחריות   50%מוגבלת עד 
 הכללי". 

 לא מאושר 

נבקש כי הסעיף יימחק. הגדרת תקופת   8
הגילוי היא בהתאם לנוסח בפוליסה,  

 חודשים.  6תק' גילוי למשך 

 לא מאושר 

נבקש כי הסעיף יימחק )ההשתתפות   10
 העצמית היא כפי האמור בפוליסה(. 

 לא מאושר 

אין בידנו נוסח הפוליסה, נבקש למחוק   11
 הסעיף. 

 לא מאושר 

נבקש למחוק הסעיף )מאחר והכיסוי   12
המבוקש הינו תחת ביטוח דירקטורים  

 ונושאי משרה(.  

 לא מאושר 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  14

אין בידנו נוסח הפוליסה, נבקש למחוק   16
 הסעיף. 

 לא מאושר 

אין בידנו נוסח הפוליסה, נבקש למחוק   17
 הסעיף.  

 לא מאושר 

אין בידנו נוסח הפוליסה, נבקש למחוק   18
 הסעיף. 

 לא מאושר 

 לא מאושר  יש להתאים לנוסח הפוליסה של הראל.  19
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נבקש כי הסעיף יימחק. תקופת הגילוי   20
חודשים, בהתאם לנוסח   6היא למשך 

 הפוליסה. 

 לא מאושר 

בידנו נוסח הפוליסה, נבקש למחוק  אין  21
 הסעיף. 

 לא מאושר 

נבקש כי נוסח הכיסוי להגנה משפטית   26
בהליכים פליליים הינו כפי הנוסח  

בפוליסה. נבקש כי הסעיף יימחק למעט  
)גבולות האחריות להרחבה   26.8סעיף 

 זו( אשר מאושר. 

 לא מאושר 

מפרט לביטוח  
אחריות  

 המוצר 

  

הסיפא החל מהמילים "ואו  נבקש כי  שם המבוטח 
עמותות.." ועד הסוף יימחק. )ניתן יהיה  
להוסיף במידת הצורך גופים אלה, כפוף  

 לעדכון המבטח וקבלת אישורו בכתב(. 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

נבקש להכפיף את כל המפרטים להראל  
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019לקבל נוסח פוליסות ביט נבקש  

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

השתתפות  
 עצמית 

  נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  2

כן הסעיף  נבקש כי הסעיף יימחק )תו 6
 אינו מתאים לתיקון המבוקש(. 

 מאושר 

מפרט לביטוח  
 נאמנות
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נבקש כי הסיפא החל מהמילים "ואו   שם המבוטח 
עמותות.." ועד הסוף יימחק. )ניתן יהיה  
להוסיף במידת הצורך גופים אלה, כפוף  

 לעדכון המבטח וקבלת אישורו בכתב(. 

 לא מאושר 

תנאי  
 הפוליסה 

המפרטים להראל  נבקש להכפיף את כל 
)חבות מעבידים וחבות כלפי   2017ביט 

(. לחילופין,  2016הראל ביט  –צד ג' 
 . 2019נבקש לקבל נוסח פוליסות ביט 

 /https://www.clalbit.co.il/businessins/bitshikliקישור לפוליסות: 

השתתפות  
 עצמית 

נודה לקבלת גובה האקססים הרלוונטים  
לניסיון התביעות שצורף למכרז. ככל  

וההשתתפות העצמית בניסיון התביעות  
גבוהה מהאקסס המבוקש במכרז,  

 נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית. 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

תאריך  
 קטיבי רטרוא 

 ניתן לאשר, בכפוף לקיום רצף ביטוחי 
 

 

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  1

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  2

 לא מאושר  נבקש כי הסעיף יימחק.  5

אנא הבהרה מה    –הבקשה אינה ברורה  7
 מבוקש להוסיף לסעיף והיכן. 

 3.1שורה שנייה בס' 

   נספחים 

הטוב, נבקש להבהיר כי  למען הסדר  רישיון עסק 
הכיסוי הביטוח כפוף לרישיון עסק  

 בתוקף לכל תק' הביטוח. 

 ההערה מקובלת.  

נספח א'  
  –  1לפרק 

 ערבות הגשה 

  

אנא הבהרה מה תוקף הערבות הנדרש   
 למסמך(  6)סע' 

בניגוד לאמור במסמכי המכרז ומאחר שמועד ההגשה נדחה נדרש כי הערבות שתוגש תהיה  
 29.10.2020   – בתוקף עד ליום 

 שימו לה כי התיקון הינו בתוקף וכן הנושא ההצמדה.  מצ"ב נוסח מתוקן של הערבות.  
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נספח ב'  
  –  1לפרק 

הצהרת  
 סודיות 

  

נבקש להוסיף בסיפא : "למען הסר ספק   1
יובהר כי העברת מידע כאמור לעיל  

למבטח המשנה בקשר עם מכרז זה, הן  
לצרכי הצעת מחיר והן לצורכי הוצאת  
פוליסה וסידורי ביטוח המשנה, אינה  

 מהווה הפרה של כתב סודיות זה" 

 ההערה מקובלת. יתוקן בהתאם.  

נבקש כי הסעיף יימחק. נציין כי עובדי   3
החברה חתומים על סודיות מול  

 החברה. 

 לא מאושר.  

נבקש למחוק את המילים  "ביחד עם   4
אחרים" ולהוסיף :" לאחר הוכחת הנזק  

 ואחריותי בהכרעות שיפוטיות"

 ההערה מקובלת. יתוקן בהתאם.  

הסעיף יתוקן באופן שבו המציע הזוכה יעביר לחברה את הצהרות השירה על סודיות עליהם  נבקש כי הסעיף יימחק.  5
 חתומים עובדי החברה העוסקים בתיק הביטוחי של האצטדיון.  

נבקש להוסיף "למעט מידע שעלי   6
 לשמור בהתאם להוראות הדין" 

 ההערה מקובלת יתוקן בהתאם.  

נספח ג' לפרק  
תצהיר   – 1

לפי חוק  
עסקאות  

ופים  ג
ציבוריים  

 1976תשל"ו 

  

מאחר וחברתנו הינה חברה בע"מ,   
ישנם נושאי משרה המוסמכים לחתום  

  1על הנספח, ולכן נבקש כי בסעיף 
יימחקו המילים "אני בעל שליטה 

 ההרעה מקובלת. 



 תשובה  שאלה  

במציע" , ובמקום זאת  יירשם "אני  
מוסמך על פי דין ליתן תצהיר מטעם  

המציע". כמו כן נבקש למחוק את  
)בנוגע    1המשפט האחרון בסעיף 

 טה(.  למשמעות בעל שלי

נספח ד'  
  –  1לפרק 

תצהיר ואישור  
המציע בדבר  

הבנת תנאי  
 המכרז

  

מאחר וחברתנו הינה חברה בע"מ,   33
ישנם נושאי משרה המוסמכים לחתום  

על הנספח, ולכן נבקש לבטל את  
השורה "שמות בעלי שליטה / בעלים",  

וכן שם המנהל הכללי, ובמקום זאת  
לציין את שם המוסמך לחתום  
 ולהתחייב, תפקידו ות.ז. שלו. 

 ההערה מקובלת.  

  נבקש להוסיף בסיפא "בכפוף להוראות 34
הזמנה להציע   –  1בפרק  1.4סעיף 

 הצעות". 

 ההערה מקובלת. יתוקן בהתאם.  

  –נספח ז' 
פרטי סוכן  

הביטוח  
המוצע  
 ותצהיר 

  

לעיל, נבקש    5בהמשך לבקשתנו בסע'  
כי נספח ז' ימולא על ידי הסוכן בהמשך  

 לאחר בחירת הסוכן על ידי החברה.  –

 ראו התייחסותנו לעיל.  

הסכם  
 ההתקשרות 

  



 תשובה  שאלה  

פסקת  
 הפתיחה

ב"והואיל" האחרון יש לעדכן את  
 התאריך 

 יתוקן.  

נבקש לשנות את כך שבמקום המילים   4.2
ימים ... עד ליום.." יירשם "עד    10"תוך 

 ". 30.9.2020לתאריך 

 .  31.8.2020 -לא מקובל. הפוליסה הנוכחית של החברה מסתימת ב 

ככל ויאושר כי הפוליסות יהיו נוסח   4.3
נבקש לעדכן   – 2017/2016הראל ביט 

 בסעיף בהתאם. 

 ראו לעיל.  

נבקש כי בסיפא יתווסף "כפוף לקבלת   4.4
 אישור מבטחי המשנה". 

 ההערה מקובלת.  

"שמאים"  נבקש להוסיף לאחר המילה  4.7
את המילים "מתוך רשימת שמאים  

מוסכמים שתיקבע מראש" )שמאים  
 שחברתנו עובדת איתם". 

 ההערה מקובלת.  

נבקש להוסיף "מתוך רשימת   4.8.1 4.8
שמאים מוסכמים שתיקבע מראש"  
 )שמאים שחברתנו עובדת איתם(. 

" נבקש לשנות ל  21במקום " 4.8.2
"24 " 

נבקש כי הסעיף יימחק.   4.8.3
רותנו להעביר למבוטח רק דוח  באפש
להלן. באם    4.8.4כאמור בסעיף  –סופי 

ישנן השגות על דו"ח השמאי המבוטחים  
יעבירו למבטחת הערותיהם בהקדם  

 לאחר קבלתו. 
נבקש לשנות את הסעיף למלל   4.8.4

הבא "המבוטח יקבל העתק מדוח שמאי  
יום מיום קבלתו    14סופי לא יאוחר מ 

 אצל המבטח". 

 בלות.  ההערות מקו 

נוכל לאשר את המלל הבא במקום   4.9
המלל שבסעיף, בכפוף לקבלת מידע  

 בנוסחו הנוכחי.   ר יישאהסעיף 
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בדבר כמות התביעות החודשית  
בממוצע שמתקבלת לתביעות שמתחת  

לאקסס:  "תביעות שתוגשנה נגד  
המבוטח ושסכומן נמוך מגובה 

ההשתתפות העצמית  יטופלו ע"י  
 המבטחת ככל שיידרש".  

ת  יובהר כי איננו מטפלים בתביעו
שהמבוטח מעוניין להגיש נגד צד שלישי  

אלא אם זה במסגרת תביעת שיבוב  
שהמבטחת תגיש נגד צד שלישי  לאחר  
ששילמה תגמולי ביטוח בהתאם לסעיף  

לחוק חוזה ביטוח  והמבוטח יוכל   62
להצטרף לתביעה )הנ"ל בכפוף לכך  
שאין מניעה חוקית/חוזית כלשהי של  

י  המבטחת  להגיש תביעה נגד צד שליש 
כגון שצד שלישי מבוטח אף הוא אצל  

 המבטחת(. 

נבקש להוסיף:  "יובהר כי אין בהעברת   5.9
מידע למבטחי משנה לצורך בחינת /  

קבלת כיסוי ביטוחי כדי להפר הוראות  
 סעיף זה" 

 ההערה מקובלת.  

נבקש להוסיף "בהתאם למקובל בענף   6.1
 סביר" הביטוח ותוך זמן 

 ההערה מקובלת.  

נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקום   6.2
המילים "בתום כל רבעון" ייכתב  

"בהתאם לבקשת החברה אחת לחצי  
 שנה " 

בפסקה השנייה לאחר המילים "בהתאם  
לדרישתה" יתווסף "אחת לשנה". לאחר  

המילה "המשולמות" ולפני המילה  

 הסעיף יישאר בנוסחו הנוכחי.  



 תשובה  שאלה  

"התלויות" יתווסף "הערכה כספית  
 עות". כוללת של התבי

 הסעיף יישאר בנוסחו הנוכחי.   נבקש לבטל, לא ניתן ליישום.  7.2

נבקש להוסיף "בכפוף לאישור מבטחי   8.2
 המשנה"

 ההערה מתקבלת.  

לאחר המילים "הפרשי הצמדה למדד   8.4
מכל מין וסוג שהוא" נבקש להוסיף  
"למעט מדד המחירים לצרכן" )שכן  

 הפוליסה אוטומטית מוצמדת למדד זה( 

 ההערה מתקבלת.  

נבקש למחוק את הסעיף. דוחות יסופקו   8.5
בהתאם לדרישת המבוטח ולאמור  
במכרז, אך לא יהוו תנאי לתשלום  

 התמורה. 

 וכן באישור החברה לדוחות ודיווחים אלו".   – יימחקו המילים  8.5סעיף 

  6 - נבקש לשנות ל – תנאי תשלום  9.1
 ם ממועד תחילת הביטוחחודשי

 הסעיף יישאר בנוסחו הנוכחי.  

 ראה לעיל.   לעיל   5ר' הערה מס'  10.3

 הסעיף יתוקן ויתייחס רק לסוכן.   לא מקובל. נבקש למחוק הסעיף 10.4

 יתייחס רק לסוכן.   10.4הסעיף יישאר בנוסחו הנוכחי אולם לאור התיקון בסעיף  לא מקובל. נבקש למחוק הסעיף 10.5

נבקש כי לסעיף יתווסף "וזאת בהתאם   12.2
לפרק "הרחבות כלליות   3לאמור בסעיף 

 התקפות לכל הפוליסות". 

 ההערה מקובלת.  

לא מקובל. הביטול הינו הדדי ובהתאם   12.4
 לתנאי הפוליסה. 

ההערה מתקבלת חלקית . בסוף הסעיף יתווספו המילים והכל בכפוף לתנאים המפורטים  
 בפוליסה.  

  לא מקובל. נבקש למחוק הסעיף.  12.5

נבקש לשנות את הסעיף כך שהמלל   12.6
החל מהמילים "מייד עם דרישתה  

הראשונה" ועד סוף הפיסקה הראשונה  
יימחק, ובמקומו ייכתב "תוך זמן סביר  
דוחות בנוגע למצב התביעות, תשלום  
הפרמיה ודוחות שמאי סופיים". )ככל  

אנא עדכנו במה    –ונדרש מידע אחר 

 בנוסחו הנוכחי.   ר יישאהסעיף 



 תשובה  שאלה  

מדובר(. כמו כן, יש למחוק את המילים  
  2-מי מטעמו, לרבות הסוכן"  ב "

המקומות בהם מופיעים בסעיף )אין  
 באפשרותנו להתחייב בשם אחרים(. 

נבקש למחוק את הסעיף. מועד ביטול   13
 הפוליסות הוא בהתאם לחוק. 

 "ובכפוף לכל דין".    –בסופו של הסעיף יבואו המילים 

 ההערה לא מקובלת.   למחוק הסעיףלא מקובל. נבקש  16.1

המילים "עם דרישתה הראשונה"  16.2
יימחקו. אחרי המילים "הפסד שיגרמו"  

 יתווסף "שיוכח כי יגרמו" 

 ההערה מקובלת יתוקן בהתאם.  

לאחר המילים "בכל הצעדים" יתווסף   16.3
"הסבירים", במקום המילים "הוא יידרש  

כמו  להם" יירשם "החברה תחויב בהם". 
כן הסיפא החל מהמילים "וכן בגין" ועד  

 הסוף יימחקו. 

 מוקבל למעט מחיקת הסיפא המתחילה במילים: "וכן בגין".  

לסעיף יתווסף "יובהר כי אין בהעברת   18.1
המידע למבטחי משנה לצורך בחינת /  
קבלת הצעה כדי להפר הוראות סעיף  

 זה"

 ההערה מקובלת.  

יין כי עובדי  נבקש כי הסעיף יימחק. נצ 18.5
 הראל חתומים על סודיות מול הראל. 

 ראו התייחסות לעיל.  

נבקש לשנות לנוסח הבא: "לצדדים   21
תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי מתוך  

העסקה נשוא ההסכם. מבלי לגרוע  
מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו  

בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם  
לאחריו, טעויות, אי דיוקים, ו/או ליקויים  

כלשהם, הצדדים יוכלו לקזז סכומים אלו  
הודעה  בקשר עם הסכם זה בלבד. 

יום מראש    14בכתב תישלח לצד השני  
לפני ביצוע הקיזוז" )כסעיף הדדי ובכל  

 הסעיף יוותר בנוסחו הנוכחי.  



 תשובה  שאלה  

מקרה כי הקיזוז יהיה מכוח הסכם זה  
 בלבד( . 

 ההערה לא מקובלת  נבקש כי הסעיף יימחק.  24

 
 תשובה ההערה/השאלה  מתייחס למס' סעיף במכרז

נבקש מידע בדבר ניסיון התביעות בהתיחס לרשימת כלי  ניסיון תביעות 
 הרכב אשר אינו מופיע בניסיון שהוצג.

 מצ"ב

ככל וקיים סקר סיכונים עדכני מהשנה החולפת נודה לקבלת  לא מתייחס לסעיף במכרז 
העתק ממנו. במידה וקיים העתק של הסקר בשפה האנגלית 

 נודה גם על קבלתו במקביל. 
 

 אין סקר מהשנה החולפת

האם  –קבלני משנה כגון חברות שמירה, סדרנות וכולי  לא מתייחס לסעיף במכרז 
טעמם בעת מתבקשים להציג אישור על קיום ביטוח מ

 ההתקשרות עם החברה 

 עקרונית כן.

נבקש להוסיף כי סעיף זה לא יהיה תקף ככל ויחס  2עמ'  1.4סעיף 
כולל תביעות תלויות אלא אם   60%תביעות/פרמיה יעלה על 

 אישרה המציעה הסכמתה למרות זאת. 
 יום. 60יום במקום  30-בנוסף נבקש לתקן את ההתראה ל

 לא מאושר 

 מאושר 19במקום ביט  16נבקש לאשר תנאי ביט  18עמ'  2סעיף 

נודה לאישור עריכת סיור באצטדיון ע"י סוקר מטעמנו יחד עם  22עמ'  14/סעיף 10עמ'  11.1סעיף 
 נציג החברה

להשתתף גם נציגי חברות אין מניעה לערוך סיור בו יוכלו 
אחרות. מובהר כי במהלך סיור כזה לא תהיה אפשרות לשאול 

שאלות הבהרה ו/או לקבל הסברים כלשהם מעבר לאמור 
 בשאלות אלו. 



נבקש להוסיף כי הארכת תוקף ההצעה המתבקשת הינה ככל  תוקף ההצעה 8עמ'  8סעיף 
 ואין שינוי מהותי בניסיון התביעות.

 מאושר

האם קיים אישור כיבוי אש בתוקף למתחם ובפרט למתחם  19עמ'  2נתונים חיתומים סעיף 
 מטבחי הבישול? האם מתבצע ניקוי מנדפים?

 מה שטח המרכז המסחרי?

כיבוי אש קיים. גם למטבחים. המפעילים נדרשים אישור 
  . שטח המרכז המסחריוקיים אישור על כך לניקוי מנדפים

 נטי למעט שכלול בשווי המבנה.מ"ר אינו רלוו 11,200

האם נערכים מטעם השוכרים פוליסות קבלניות להתאמות  19עמ'   7נתונים חיתומיים סעיף 
 במושכר ?

כל שוכר מחויב לערוך פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כאשר 
 ₪. 300,000היקף העבודות עולה על 

תיאור  19עמוד  נתונים חיתומיים
 36העיסוק פוליסת צד שלישי עמוד 

 מיליון ₪.  18 -כ מה מחזור הפעילות של האצטדיון 

נבקש להפחית שכר טרחת יועצים ומומחים שונים בשיעור של   21עמ'  1הרחבות כלליות סעיף 
 ₪ . 250,000מגובה הנזק אך לא יותר מ  7%

 לא מאושר 

 פל קל 23עמ'  21סעיף 
 

נבקש לבטל את הסעיף. נבקש לדעת האם לחברה ידוע על 
 מבנה באתר הבנוי בשיטת פל קל

 קל. –הסעיף לא יבוטל. אין מבנה באתר הבנוי בשיטת פל 

 מצ"ב נודה להעברת נוסח הפוליסה ונוסח ההרחבה המתבקשת  2סעיף  29טרור עמ' 

קרה ₪ למ 250,000נבקש להגביל את ההרחבה לסך של   30עמ'  4סעיף 
 ותקופה.

 ₪ 500,000ההרחבה מוגבלת לסך 

  37עמ'  9סעיף 
 
 

 נבקש לאשר את הנוסח להלן לענין הטרדה מינית: 
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים 

פי דין לטובת מי מלקוחותיו או מי -על שהמבוטח יחויב לשלמם
מעובדיו עקב הטרדה מינית מצד מי מעובדי המבוטח; בתנאי 

המבוטח לא נקט בכל הצעדים   כי הרחבה זו לא תחול אם
שעל מעסיק לנקוט על פי החוק למניעת הטרדת מינית, 

. כמו כן הרחבה זו לא תחול לטובת אותו 1998 -התשנ"ח 
מינית את הלקוח/ה או העובד/ת אדם אשר נטען כי הטריד 

כאמור, אלא אם זוכה מהאישום בדבר הטרדה מינית או 
שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה שהוגשה נסגר ללא 

 לא מאושר 



הגשת כתב אישום או שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה 
בשל כך. אחריות המבטח ע"פ ההרחבה לא תעלה על 

__ ₪ בגין מקרה ביטוח אחד 500,000____________
במצטבר, כאשר סכום זה מהווה חלק בלתי נפרד מגבולות 

 פי הפוליסה ולא בנוסף להם.-האחריות המבוטחים על

 לא מאושר  נבקש לבטל את הסעיף. מנוי עו"ד 41עמ'  24סעיף 



 



 

 
  

 

 תשובה ההערה מהות הסעיף במכרז מס' סעיף במכרז סעיף 

 כללי
נודה לקבלת ניסיון תביעות 

 2017-2018לשנים 
  

 מצ"ב

  הזמנה להציע הצעות - 1פרק 

  1סעיף  .1

 1.4תת סעיף 

ור מבשורה השישית לאחר המילים "ו/או השנייה" יבוא "בכפוף לא מבוא כללי

 להרחבות הכלליות" 3בסעיף 

 ההערה מקובלת. 

נתון לאישור מבטחי למען הסדר הטוב יצוין כי מועד תוקף ההצעה  טבלת ריכוז תאריכים 2סעיף 

 משנה

 

 10סעיף  . 2

 10.2תת סעיף 

שמירת זכויות בקשר למסמכי 

המכרז/זכויות החברה וכללים 

 נוספים

הנוגד את האמור בנספח ב' באופן אנו מבקשים כי בסיפא יתווסף "

 "הצהרת סודיות 1לפרק 

 (להלן   13סעיף )ראה 

 ההערה מקובלת 

והמסמכים אופן הגשת ההצעה  11סעיף  . 3

 הנדרשים במסגרת הגשת ההצעה

.: למען הסדר הטוב יצוין כי האמור בסעיף זה לא יחול 11.1סעיף 

/מפרט ונתונים  2לפרק  1במקרה של מצג שווא כפי שמצוין בסעיף 

 חיתומיים /כללי.

 ההערה מקובלת. 

  מפרט ונתונים חיתומיים -2פרק 

נודה לקבלת הבהרה לגבי המשפט "ביטוח הרכב כולל רק : 4סעיף  הרכוש המבוטח נתונים חיתומיים .4

 ביטוח צד ג' וחובה לאותם כלי

 רכב הנדרשים לביטוח מקיף"            

היקף הכיסוי לקסקו מפורט 

ברשימת כלי הרכב המצ"ב בקובץ 

 אקסל. 

 חיובי : האם קיים גם אישור כבאות בתוקף?9סעיף 

הרחבות כלליות התקפות לכל 

 הפוליסות

: בשורה השנייה לאחר המילים "ומומחים שונים" נבקש 1סעיף 

 להוסיף: "למעט שמאים, עו"ד ויועצי 

 ביטוח המועסקים ע"י המבוטח בתביעה נגד המבטח"            

 לא מאושר 



 ₪" ₪200,000" יבוא " 1,000,000נבקש כי במקום "             

תוספת המילים "כפי שישית בית : נודה לקבלת הבהרה לגבי 7סעיף 

 משפט מוסמך" שהרי מדובר

 בסעיף הדן בתשלום דמי ביטוח שסוכמו בין המבוטח למבטח.            

הכוונה היא שהמבטח לא יכול 

 לקבוע "הוצאות" כאוות נפשו.

בשורה השנייה יבוא "המבטח" במקום  -: טעות סופר8סעיף 

 "המבוטח"

 נכון.

 נכון 3עם סעיף כפל :13סעיף 

:אנו מבקשים לציין בסוף הסעיף את המילים "ו/או שגרמה 20סעיף 

 להגדלה בהוצאות המבטח"

 מאושר

מפרט לפוליסה משולבת  .5

 אש מורחב ואובדן תוצאתי

 ליון ₪ימ 366המבנה לבדו כ  נודה לקבלת פיצול סכום הביטוח בין מבנים לתכולה וציוד אש מורחב -פרק א'

לא מאושר. השתתפות עצמית  למען הסדר הטוב תתווסף המילה "לאירוע" -בסעיף השתתפות עצמית 

 כמוגדר בתנאי הפוליסה

₪ למקרה  250,000:נבקש להגביל לתת גבול אחריות בסך 15סעיף   

 ובסה"כ לתקופת הביטוח

לא מאושר. מדובר בתיקון ההגדרה 

 ולא במתן כיסוי.

:  לאחר המילה "ברשימה" נבקש להוסיף "או כפי שסוכם עם 6סעיף  אובדן תוצאתי –פרק ב'   

 המבטח"

 לא מאושר. ממילא כתוב כך.

נבקש כי במקום המילים: "ההשתתפות העצמית הרגילה לרכוש  6.2סעיף  מפרט לפוליסת שבר מכני .6

 ₪" 50,000בפוליסה זו" יבוא " 

 לא מאושר 

 לא מאושר  "10%" יבוא "15%במקום " נבקש כי  11סעיף 



 לא מאושר  05/2016פוליסת הפניקס מהדורה נבקש להתאים הכיסוי לנוסח  תנאי הפוליסה .11

מפרט לפוליסת ציוד  .7

 אלקטרוני 

 לא מאושר  נבקש לגרוע 13סעיף 

בסיפא נבקש להוסיף: "שאינה שונה מהותית מהפעילות המתוארת בסעיף  פיסקת עיסוק המבוטחים מפרט לפוליסת צד שלישי .8

 זה"

 לא מאושר 

 לא מאושר  ₪" ₪25,000" יבוא " 10,000" נבקש כי במקום  השתתפות עצמית

 בשורה הראשונה לאחר המילה "אירוע" נבקש להוסיף "פיזי". 3סעיף 

 ₪" נבקש להוסיף "למקרה ולתקופה" 1,000,000בשורה השלישית לאחר "

 בשורה האחרונה לאחר המילה "מאירוע" נבקש להוסיף "פיזי, תאונתי"

 מאושר

יבוא: "ובלבד שכל הנ"ל אינו בגדר מוצרים המיוצרים ו/או נבקש כי בסיפא  7סעיף 

 משווקים ע"י המבוטח"

 לא מאושר 

: בסיפא יבוא: "אולם בהתייחס לחבות בשל הטרדה 9.4תת סעיף  9סעיף 

 מינית תת גבול אחריות בסך 

₪ למקרה ובסה"כ לתקופת  200,000                                       

 הביטוח

 מאושר לא 

 מאושר בשורה השנייה במקום המילה "כלל" יבוא "המבטח" 10סעיף 

ל"הרחבות  22מאחר וסכום הוצאות ההגנה מופיע בסעיף נבקש לגרוע  12סעיף 

 הכלליות לכל הפוליסות".

 ולא שייך. לא מאושר

מפרט לפוליסת חבות  .9

 מעבידים

ל"הרחבות  22מופיע בסעיף מאחר וסכום הוצאות ההגנה נבקש לגרוע  8סעיף 

 הכלליות לכל הפוליסות".

 ולא שייך לא מאושר

 לא מאושר  נבקש לגרוע 1סעיף  מפרט לפוליסת כספים .10

 מאושר בסיפא נבקש להוסיף: "למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח" 5סעיף 



מפרט לפוליסת 

 אחריות מקצועית

 לא מאושר  אינו קיים בנוסח הפוליסה המוצע 11סעיף 

 לא מאושר  אינו קיים בנוסח הפוליסה המוצע 13סעיף 

 לא מאושר  אינו קיים בנוסח הפוליסה המוצע 14סעיף 

 לא מאושר  " יבוא "כט'"3.7במקום " 15סעיף 

 לא מאושר  " יבוא "יט'"3.15"במקום  16סעיף 

 לא מאושר  אינו קיים בנוסח הפוליסה הנ"ל 17סעיף 

 " יבוא "יז'"3.23במקום " 18סעיף 

 במקום ")צורנית(" יבוא ")אסבסט ו/או צורן("

 מאושר

 לא מאושר  קיים בנוסח דומה בנוסח הפוליסה המוצע 19סעיף 

 מאושר לא  נבקש לבטלו על תת סעיפיו 20סעיף 

 מאושר " יבוא "תתווסף הרחבה"4.8במקום המילים "בסעיף  21סעיף 

הודעה על  –לתנאים הכלליים  2)הודעות של המבוטח למבטח(" יבוא " 5.17.2במקום: " 22סעיף 

 מקרה ביטוח"

 מאושר

 נכון 9כפל עם סעיף  27סעיף 

מפרט לפוליסת חבות  .12

 המוצר

ל"הרחבות הכלליות לכל  22מאחר וסכום הוצאות ההגנה מופיע בסעיף נבקש לגרוע  2סעיף 

 הפוליסות".

 לא מאושר ולא שייך

 קיים לא   ₪" בהתאם לאמור בסכומי הביטוח המוגדרים מעל ₪25,000" יבוא " 100,000במקום " 2סעיף  .13



מפרט לפוליסת 

 נאמנות

 לא מאושר נבקש לגרוע 3סעיף 

 לא מאושר לגרוענבקש  4סעיף 

: 1נספח ב' לפרק  נספחים .14

 הצהרת סודיות

 כדלקמן: 1נבקש לציין בסיפא לסעיף 

 "מובהר כי לצרכי הביטוח מאשרת החברה מראש כי סוקרים, ברוקרים, מבטחי משנה, מומחים

 דין וכדו' לא ייחשבו כצדדים שלישיים ויראו בהם כמי שפועלים לניהול תביעות, שמאים,עורכי

 לעיל( 2)ראו סעיף  מטעמו של המציע".

 ההערה מקובלת. 

: נבקש לגרוע ולהבהיר כי עובדי המבוטח חתומים על הסכם סודיות הכולל התחייבות 5סעיף 

 סודיות מן הסוג הנדרש לשמירת

ראו לעיל החברה מוכנה 

כי חלף האמור בסעיף 

יועברו לידיה ההצהרות 

שמירה על סודיות בנוסח 

עליו חתומים עובדי 

החברה שיעסקו בתיק 

 החברה במבטח. 

 

 יבוא 10במקום  "30" נבקש לציין " 10בשורה החמישית במקום " 4.2סעיף  הסכם .15

 ימי עסקים 14

במקום המילים: "על ידי המבטח לכל עניין ודבר" בשורה הראשונה  4.5סעיף 

 נבקש לציין "שהוסכם בין המבטח לחברה"

 ההערה מקובלת. 

 נבקש לגרוע 4.8.3תת סעיף  4.8סעיף 

 במקום המילה "לצדדים" יבוא "למבטח" 4.8.4תת סעיף 

 הערה לא מקובלת

  6.2סעיף 

 

 

 יבוא "בהתאם לדרישתה"בשורה הראשונה לאחר המילים "לידי החברה" 

בשורה השלישית נבקש לגרוע המילים "וכן פרטי כל תביעה" ולהבהיר כי 

בענפי החבויות לא יימסרו נתוני תביעות תלויות בהתייחס לתביעה 

 פרטנית

 ההערה לא 

 מתקבלת 



 ההערה לא  בשורות השלישית והרביעית ייגרעו המילים "ופיקוח על עבודתו" 8.3סעיף 

 מתקבלת

 לא מאושר "60%בסייפא יבוא: "בכפוף ליחס תביעות/פרמיה שלא יעלה על  12.2סעיף 

 ההערה  "30" יבוא " 14במקום " 12.4סעיף 

 מתקבלת

הפסקה השנייה המתחילה במילים "מבלי לגרוע מהאמור לעיל" ועד "כאמור  12.5סעיף 

 בסעיף לעיל" תגרע

 לא מקובל

בסייפא יבוא "כתוצאה מהפרתו וזאת באם ההפרה לא תוקנה לאחר התראה  16.2סעיף 

 יום מראש" 14שניתנה לו 

 מקובל

 לא מקובל נבקש לגרוע  16.3סעיף 

נבקש לגרוע ולהבהיר כי עובדי המבוטח חתומים על הסכם סודיות  18.5סעיף 

 הכולל התחייבות לשמירת סודיות מן הסוג הנדרש

 החברה תסתפק 

הקבלת הצהרות 

 סודיות עליהם

חתומים העובדים 

של המבטח 

שיעסקו בתיק 

הביטוחי של 

 החברה

 



 
 תשובה  שאלה  סעיף 

ישונו המילים :לתקופות נוספות" למילה "חידוש"   מבוא  1.4סעיף   -  2עמוד 
ויתווספו המילים בסוף הסעיף "בכפוף ליחס  

 "  50%תביעות/פרמיות קטן /= 

 לא מקובל.  

 תוקף ההצעה –  8סעיף  –  8עמוד 
 

לאחר המילים למועד האחרון להגשת הצעות יבואו  
 המילים :"או עד תחילת הביטוח בפועל לפי המוקדם". 

לאחר המילים מעבר לתקופת  –ההצעה הארכת תוקף 
תוקף ההצעות יתווספו המילים: "ולא יחול שינוי לרעה  

 בסיכון" 

 ההערה מקובלת  
 

 )נתון לפרשנות רחבה מדי(.  ההערה לא מקובלת 

– הרחבות כלליות התקפות לכל הפוליסות -21עמוד 
 הוצאות לטיפול בתביעה  – 1סעיף 

 ₪    ₪200,000   יהיה :  1,000,000במקום :  
 

 לא מאושר 

  – הרחבות כלליות התקפות לכל הפוליסות -21עמוד 
   13סעיף 

   3יבוטל עקב כפילות תנאי ההארכה בסעיף 
 .   3למען הסר ספק הסעיף שיהיה בתוקף הוא 

 מאושר 

מפרט לפוליסה משולבת לביטוח אש   –  25עמוד 
 כה"ס(  3.20)  3סעיף – מורחב ואובדן תוצאתי 

 לא מאושר  כל הסעיף מבוטל 

 יוספו נספחים:    מפרט לביטוח נזקי טרור – 29עמוד 
INSTITUTE CIBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE –

CL380 
INSTITUTE RADIOACTIVE  CONTAMINATION , 
CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND 
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION 

CLAUSE-CL 370     

 מאושר 

 מצ"ב  נבקש להעביר סקר אחרון   מפרט ביטוח שבר מכני   –  30עמוד 

 אין  נבקש להעביר סקר אחרון  מפרט ביטוח ציוד אלקטרוני  –  34עמוד 



 תשובה  שאלה  סעיף 

הסעיף ישונה ל: הפוליסה מורחבת לכסות את     1סעיף–מפרט לפוליסה צד שלישי – 36עמוד 
אחריות המבוטח בגין מעשי ו/או מחדלי קבלנים  

 וקבלני משנה הפועלים עבורו.  
באם בכל זאת  נדרש כסוי גם לאחריות הישירה  

 של קבלנים וקבלני משנה,   
האם ניתן לצמצם את הדרישה רק לאחריות בגין  

 עילות קבלנים וקבלני משנה?   פ
 במה נעשה שימוש בקבלים/קבלני משנה?  

האם אין דרישה מגופים אלו לספק בטוח שהינו   
ראשוני ומגדיר את  המבוטחים במכרז  כמבוטח  

 נוסף ?   
 

 . לא מאושר
עקרונית, כל מי שפועל באצטדיון נדרש לביטוח ומציג  

 אישור בהתאם כולל ראשוניות. 

אבקש הבהרה לרכוש עיריית חיפה שלא מבוטח     6סעיף –לפוליסה צד שלישי מפרט – 36עמוד 
 בפוליסת הרכוש 

עיריית חיפה מחזיקה ברכוש בכל רחבי העיר חיפה,  
 כולל בשטחים הגובלים באצטדיון. 

 .אנא פרטו באיזו מכונה מדובר 1 מפרט לביטוח כספים    –  39עמוד 
 ביטוחי" .יתווספו המילים "כפוף לקיום רצף 2

"מכונה" הכוונה למכונות תשלום אוטומטיות בחניונים.  
הפועלות גם על "מזומן"   3מכונות מתוכן  5קיימות 

 ושתיים רק באשראי. 
 לא מאושר להכפיף לרצף ביטוח ולא ברור מה הכוונה. 

תקופת גילוי יתווספו המילים : "  במקרה  – 8.סעיף 1 מפרט לאחריות מקצועית  –  40עמוד 
הפרמיה   60%-ביעות /פרמיות גדול משל יחס ת

מהפרמיה השנתית האחרונה שהיתה   80%תהיה 
 בתוקף". 

. רטרואקטיביות יתווספו המילים "כפוף לקיום רצף  2
 ביטוחי". 

 לא מאושר  .1
 לא "כפוף" לכלום. קיים רצף ביטוח.  .2

 על פי המפרט המוצר הוא האצטדיון אבל   מפרט לאחריות המוצר  – 44עמוד 
על איזה מוצרים מדובר?  מזכרות בגדים דברי אוכל  

 וכו?  
 מה הקף המכירות השנתי הצפוי.  

 שלילי. המוצר הוא האצטדיון עצמו.  



 תשובה  שאלה  סעיף 

 

נא לפרט את דרך הפעולה בכל הקשור למכירת    מפרט לביטוח נאמנות   –  45עמוד 
 כרטיסים וטפול בכספים במקום. 

 ספים מוחזקים בכספות במקום ?  האם כ 
לגבי פעילות אחרת האם נדרשות תמיד שתי חתימות  

 לצורך משיכת בכספים ?  
יתווספו המילים "בכפוף לקיום  –תאריך רטרואקטיבי 

 רצף ביטוחי" 

 האצטדיון לא עוסק במכירת כרטיסים.  .1
 התשובות נמצאות בפרק הנתונים החיתומיים.  .2
 . שתי חתימות נדרשות  .3
 לום. קיים רצף ביטוח. לא "כפוף" לכ .4

האם ההשתתפויות העצמיות המבוקשות במכרז   כללי 
 זהות לאלו שהיו בשנים קודמות ?  

אם לא נבקש לקבל את פרוט ההשתתפויות   
רכוש , צד   – העצמיות לפחות בענפים העיקריים 

 ג חבות מעבידים .  
 

ההשתתפויות העצמיות הנקובות במפרט הן  
 ההשתתפויות העצמיות הקיימות בביטוחים 

לא ראינו כי צורף ניסיון התביעות . אנו מבקשים את   כללי 
ילת  הפעלת  ניסיון התביעות בכל הענפים מיום תח

 האצטדיון   
כמות תביעות, סכום התביעות   – לכל פוליסה 

 המשולמות וסכום התלויות .  
נא להבהיר האם הערכת התביעות התלויות הינה  

 לאחר ניכוי ההשתתפות העצמית .  
 

 מצ"ב הנתונים הקיימים לנו פעם נוספת 

האם האצטדיון מתופעל בהתאם לדרישות הרשויות   כללי 
נתגלו ליקויי בטיחות בעבר ואם כן   הרלבנטיות? האם 

 האם תוקנו?  
 

 כתבנו שיש רישיון עסק. 

 לא מאושר  יוסף חריג קורונה   כללי 

 יש התייחסות בפרק הכללי ובפרק הנתונים החיתומיים.  מיגונים:  כללי 



 תשובה  שאלה  סעיף 

נבקש להעביר סקר מיגונים אחרון                      .1
 - ואישורי רשויות תקפים   של  אמצעי המיגון 

, מערכת גילוי אש , אישור כיבוי   ספרינקלרים  
 אש,       מיגוני פריצה/גניבה.  

 למציע שייבחר, שמורה הזכות להוציא סוקר .  .2
 

 

 

 


