30.7.2018
י"ח באב ,תשע"ח

לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :מכתב הבהרות למכרז מס' הס 17/2018 .למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות לאוניברסיטת תל אביב
 .1בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות,
במכרז שבנדון:

עמוד
-

סעיף
-

מס"ד
.1

.2

-

-

.3

10

15

.4

-

-

נוסח קיים
-

-

השאלה
היכן הייתם מבוטחים בשנה
האחרונה (לא צוין בחוברת
המכרז).

תשובה
האוניברסיטה מבוטחת בחברת
הביטוח" :הראל חברה לביטוח
בע"מ".

מי יועץ הביטוח שלכם?

יועץ הביטוח של האוניברסיטה
הינו:
"מארש ישראל סוכנות לביטוח
בע"מ".

המילים" :להחלטה בדבר ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף עד ליום
ההצעה תעמוד בתוקפה
עד להחלטה בדבר ההצעה  6.9.2018בכפוף לכך שלא יחול הזוכה ולמשך  60ימים נוספים
לאחר מתן ההחלטה" ימחקו
שינוי מהותי בסיכון ובניסיון
הזוכה ולמשך  60ימים
ובמקומם ירשם:
התביעות.
נוספים לאחר מתן
"לתאריך"30.9.2018 :
ההחלטה ,וזאת למקרה
שבו מציע שזכה במכרז
יחזור בו מהצעתו או
שההתקשרות החוזית
איתו תסתיים טרם זמנה
מכל סיבה שהיא.
בנסיבות אלה רשאית
ועדת המכרזים להכריז
על בעל ההצעה שדורגה
במקום הבא אחריה כזוכה
במכרז ובלבד שבמועד
קבלת ההחלטה ממשיכים
להתקיים במציע זה תנאי
הכשירות שהיוו תנאי סף
להשתתפות במכרז.
כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

נבקש לקבל פירוט לגבי פעילות
מחקר ולימוד ימי ,תת ימי לרבות
מי מפעיל את כלי השיט?
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העבודה היא בד"כ עבודת סקרים
לרוב בצילום ,איסוף בעלי חיים
(ספוגים בעיקר) ,הקמת מערכות
ניסוי והצבת מכשירי מדידה.
מובהר ומודגש כי המידע הנ"ל

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים

השאלה

תשובה
מתייחס למידע הידוע לאנשי
הביטוח במועד כתיבת תשובה זו,
ואינו מהווה בהכרח את המידע
המלא וכי המידע הנ"ל אינו מחייב
ולא יהיה בו כדי לגרוע מהכיסוי
הביטוחי.

האם נדרש מהמפעילים להציג
אישור קיום ביטוח?

לא.

.5

-

-

כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

צלילות – נבקש לקבל מידע
אודות פעילות זו (מי מורשה
לבצע הצלילות? מספר
הצוללנים? מס' הצוללנים
המקסימלי הצוללים באותו הזמן
יחד? עומק הצלילה המירבי?)

לגבי צלילות במסגרת הפקולטה
למדעי החיים הצלילות מתנהלות
על פי התקנון של ארגון הצלילה
האקדמי האמריקאי ()AAUS
שהמכון חבר בו .הצוללים
צריכים להיות מוכשרים כצוללים
מדעיים כדי לצלול במכון ,ובעלי
ביטוח בתוקף  -רישום מסודר
מנוהל ע"י קצין הצלילה של
המכון .מדובר בכ  100 -צוללים.
הצלילות מבוצעות בזוגות או
שלשות .לעיתים רחוקות צוללים
למעלה מ  4 -צוללים לאותה
משימה .עומק הצלילה משתנה
לפי רמת ההסמכה ,בד"כ העומק
המירבי אינו עולה על  40מ'
(לרוב רדוד בהרבה).
מובהר ומודגש כי המידע הנ"ל
מתייחס למידע הידוע לאנשי
הביטוח במועד כתיבת תשובה זו,
ואינו מהווה בהכרח את המידע
המלא וכי המידע הנ"ל אינו מחייב
ולא יהיה בו כדי לגרוע מהכיסוי
הביטוחי.

.6

-

-

כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

הצבת ציוד מחקר ו/או לימוד על
גבי כלי שיט ו/או בים –
נבקש לוודא שהציוד אינו מהווה
חלק מכלי השייט.

מדובר ברכוש שאינו חלק מכלי
השיט.

נבקש לקבל מידע אודות הציוד
המוצב על גבי כלי השייט והציוד
המוצב בים לרבות תיאור ושווי.

לאוניברסיטה אין אפשרות
להעביר את הפירוט הנדרש.
הבקשה נדחית.

לגבי ציוד המוצב בים – שווי
פריט יוגבל לסך של ₪ 60,000
והסכום הכולל לציוד זה יוגבל
לסך של .₪ 1,000,000

הבקשה נדחית.
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מס"ד
.7

השאלה
חומרים רעילים ו/או חומרים
מסוכנים  -נא פירוט ביחס
לפעילות זו.

תשובה
הבקשה נדחית .מובהר כי פעולות
האוניברסיטה בתחום זה הינן
בהתאם לדין.

עמוד
-

סעיף
-

נוסח קיים
כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

נבקש להדגיש כי במידה ונעשה
שימוש בחומרי נפץ ,חומרים
ביולוגיים ,כימיים,
רדיואקטיביים ו/או רעלים ,יוגבל
השימוש אך ורק לצרכי מחקר.

הבקשה נדחית.

לאוניברסיטה אין אפשרות
להעביר את הפירוט הנדרש.
הבקשה נדחית.

.8

-

-

כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

מתן שירותים לגורמים חיצוניים
– נא לפרט באילו שירותים
מדובר ולאילו גורמים?

לאוניברסיטה אין אפשרות
להעביר את הפירוט הנדרש.
הבקשה נדחית.

.9

-

-

כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

הטסת טיסנים ו/או רחפנים
ממונעים – נבקש לקבל מידע
אודות פעילות זו (האם בבעלות
האוניברסיטה? נבקש לקבל
רשימה הכוללת פרטים מזהים
ושווי? לצורך אילו פעילויות
השימוש בטיסנים וברחפנים?
מי המטיס? האם המטיסים בעלי
רישיון טייס מטעם משרד
התחבורה? האם
לטיסנים/רחפנים יש רישיון כלי
טייס מטעם משרד התחבורה?)
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עמוד
-

סעיף
-

נוסח קיים
כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

מס"ד
.10

.11

-

-

כללי  -תיאור העיסוק -
רלוונטי לכל הפוליסות

.12

נספח א'1
עמ' 1

2

הפרת תנאי הפוליסה ו/או
אי קיום חובה כלשהי
החלה על המבוטח על פי

תשובה
השאלה
הפעלת חדרים היפוקסיים לרבות הפעלת חדרים היפוקסיים
לינה ושהייה –
לרבות לינה ושהייה מבוטלת
נבקש לדעת מה ניסיון המבוטחים בזה,
בפעילות זו?
ואינה מהווה חלק משירותי
המבוטחים
כי
נבקש לוודא
הביטוח הנדרשים במסגרת
מקיימים ועומדים בכל הדרישות ,מכרז זה.
התקנים והנהלים ,אם יש כאלה,
בכל מקום בו נושא זה מופיע
הדרושים ע"י משרד הבריאות,
בפוליסות הוא ימחק.
מכון התקנים והרשויות
פוליסות המכילות את השינוי
והגורמים המוסמכים.
ישלחו לכל מי שקיבל את נספחים
למי תהיה גישה לחדרים?
א' - 1א'.14
האם נערכות בדיקות מקדימות
לבחינת התאמה /אי התאמה
ויכולת עמידה בתנאים אלה?
האם מחתימים את הנכנסים
לחדר על טופס כלשהו /הצהרת
בריאות טרם כניסתם לחדר?
האם נערך מעקב אחרי הלנים
בחדר (לפני הכניסה
לחדר/במהלך השהות בחדר
ולאחר השהות בחדר)?
האם יש פיקוח רפואי?
האם פעילות זו הינה ניסוי קליני
ו/או יכולה לעמוד בקריטריונים
של ניסוי קליני?
למען הסר ספק ,פעילות
המבוטחים איננה כוללת ניסויים
קליניים או ניסויים שעשויים
להיחשב כניסויים קליניים.
הפעלת קייטנות –
נבקש לקבל מידע אודות פעילות
זו.
האם כולל פעילות בחופשת
הקיץ?
האם כולל לינה?
אילו ביטוחים נדרשים בגין
פעילות זו?

מרכז הספורט אשר מפעיל
קייטנות קיץ עורך מערך ביטוח
נפרד.
האוניברסיטה מפעילה קייטנות
במסגרת "נוער שוחר מדע"
ו"קמפוס טבע" .חלק מהקייטנות
כוללות לינה.
מובהר ומודגש כי המידע הנ"ל
מתייחס למידע הידוע לאנשי
הביטוח במועד כתיבת תשובה זו,
ואינו מהווה בהכרח את המידע
המלא וכי המידע הנ"ל אינו מחייב
ולא יהיה בו כדי לגרוע מהכיסוי
הביטוחי.

אחרי המילים" :הפרת תנאי
הפוליסה ו/או אי קיום חובה
כלשהי החלה על המבוטח על פי
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יתווספו רק המילים:
"בתום לב".

מס"ד

.13

עמוד

סעיף

נספח א'1
עמ' 1

4

השאלה
תנאי הפוליסה או על פי כל דין
על ידי מי מהמבוטחים" יתווספו
המילים" :הכל בתום לב".

נוסח קיים
תנאי הפוליסה או על פי
כל דין על ידי מי
מהמבוטחים ,לא תשחרר
את המבטח מאחריות
לשפות את יתר
המבוטחים בגין מקרה
הביטוח או הוצאות
שייגרמו להם עקב מקרה
הביטוח.
זכותו של המבוטח לקבלת  .1אחרי המילה :המוסמכות"
יירשם "למעט אם העדר
שיפוי על פי הפוליסות לא
הרישוי הייתה הסיבה
תפגע עקב העדר רישוי
הקרובה לנזק".
מאת הרשויות המוסמכות
וכן בפוליסות הביטוח
לא יהיו תנאי תערובה \  .2יימחקו המילים" :אמצעים
להקלת הסיכון מכל סוג
התניות מיגון  /אמצעים
שהוא" .בפוליסה יפורטו
להקלת הסיכון מכל סוג
אמצעים להקלת הסיכון אשר
שהוא.
יתואמו עם המבוטחים .אין
מדובר בתנאי מוקדם לכיסוי
ביטוחי ,יחד עם זאת על
המבוטחים ליישם האמצעים
הנדרשים להקלת הסיכון.

תשובה

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

 .3נבקש לקבל מהמבוטחים
מסמך מעודכן בדבר פעולות
בתחום הבטיחות
באוניברסיטת תל אביב.

הבקשה נדחית.

 .4בנוסף ,אמצעים להקלת
הסיכון לציוד אלקטרוני
ושבר מכני הינם כדלקמן:
 .1על המבוטחים
לבצע סקר ,ע"י מהנדס חשמל,
של צרכני החשמל הרגישים
במעבדותיהם ,הדורשים מתח
אספקה מיוצב.
 .2על המבוטחים להבטיח כי
כל אותם צרכני חשמל רגישים
יחוברו לרשת חשמל מיוצבת
(מערכת כוח חיוני מיוצב)
הכוללת אל פסק ( )UPSמרכזי.
 .3במידה ואין באפשרות
המבוטחים לחבר מערכת כלשהי
לרשת חשמל מיוצבת ,עליהם
לחבר את המערכת הנ"ל
למערכת אל-פסק ()UPS
מקומית ,בעלת הספק מתאים
ובעלת בנק מצברים בגודל
מתאים.

הבקשה נדחית
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עמוד

סעיף

מס"ד

.14

נספח א'1
עמ' 1

6

.15

נספח א'1
עמ' 1

7ו'

.16

נספח א'1
עמ' 2

12

.17

נספח א'1
עמ' 2

13

נוסח קיים

היה ויבקש זאת המבוטח,
מתחייב המבטח לטפל
בתביעות חבות בסכום
הנמוך מההשתתפות
העצמית כנגד התחייבות
המבוטח לשלם הסכום
ששילם המבטח לתובעים
עד לגובה סכום
ההשתתפות העצמית
הנקוב בכל פוליסה
ופוליסה.
כל מי שהמבוטח ויתר,
בכתב או בעל פה,
במפורש או מכללא ,על
זכות התביעה כלפיו או
התחייב לשפותו או לכלול
בפוליסה זו ויתור על
זכות התחלוף כלפיו,
בטרם אירע מקרה
הביטוח.
הסעיף שכותרתו "תשלום
דמי הביטוח ודמים
אחרים" הנכלל בתנאי כל
פוליסה ופוליסה ,יוחלף
בנוסח הבא-:
א .הסכמת המבוטח לשלם
הפרמיה ו/או הסדר
תשלומים ,כמוהו כתשלום
דמי הביטוח.
ב .פיגור כלשהוא
בתשלום הפרמיה לא ישא
בריבית פיגורים ו/או
קנסות אחרים.
הסעיף שכותרתו "זכות
הקיזוז" הנכלל בתנאי כל
פוליסה ופוליסה ,יימחק.
מובהר ,למען הסר ספק,
כי המבטח אינו רשאי

השאלה
 .4מערכת האל-פסק תוכל
לתמוך את המערכות המחוברות
אליה למשך זמן אשר יספיק
למבוטחים לכבות את המערכות
הנ"ל באופן סדור ומבוקר.
 .5תכנון מערכות כנ"ל מחייב
להיוועץ המהנדס חשמל.
 .6על המבוטחים להתקין
ולטפל בכל מערכת שברשותם,
בהתאם להוראות יצרן המערכת.
על מנת לבחון אם לאשר
המבוקש נבקש לקבל
אינפורמציה לגבי מס' התביעות
בשנה שהן מתחת להשתתפות
העצמית.

תשובה

בידי האוניברסיטה אין תיעוד של
אירועים אלה.
הבקשה נדחית.

יימחקו המילים "בעל פה"
והמילים "או מכללא".

ימחקו רק המילים" :בעל פה".

תנאי התשלום הינם כדלקמן:
התשלום הינו מיום תחילת
הביטוח ללא תלות במועד הפקת
הפוליסות .תנאי מזומן ללא חיוב
ריבית והצמדה –  5תשלומים
שווים ורצופים מתחילת הביטוח.
תנאי התשלום כולל ריבית
והצמדה –  8תשלומים שווים
ורצופים אשר יישאו בהפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן
מתחילת הביטוח וכן יישאו בדמי
אשראי בהתאם לצריכת ימי
האשראי בפועל ,בריבית שנתית
של .10%

ראה האמור בסעיף  13בהסכם
ההתקשרות וכן ראה תשובה
לשאלה  250להלן.

לא מקובל .זכות הקיזוז תוגבל
לחובות הנובעים מפוליסה זו
בלבד.

הבקשה נדחית.
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
לקזז מתגמולי הביטוח
חוב פרמיה ו/או כל חוב
אחר.

השאלה

תשובה

.18

נספח א'1
עמ' 3

18

במקרה של נזק שיעמוד
לתשלום לפי תנאי
הפוליסה ,יוחזרו סכומי
הביטוח  /גבולות
האחריות לקדמותם ,ויהוו
את סכומי הביטוח /
גבולות האחריות שהיו
לפני קרות הנזק ,זאת
בהתאם לשיעור הפרמיה
(התעריף) כפי שהוסכם
במועד תחילת הביטוח
ובאופן יחסי לתקופה
שנותרה עד למועד תום
תקופת הביטוח .המבוטח
מקבל על עצמו לשלם
הפרמיה האמורה
שתידרש על ידי המבטח,
אלא אם כן יוותר המבוטח
על זכותו זו ויורה למבטח
שלא להשיב את סכום
הביטוח לקדמותו.

אחרי המילים "יוחזרו סכומי
הביטוח  /גבולות האחריות
לקדמותם" ייתוספו המילים:
"פעם אחת".

הבקשה נדחית.

.19

נספח א'1
עמ' 3

19

הסעיף שכותרתו "חובת
זהירות" הנכלל בכל
פוליסה ופוליסה ,יימחק.

חובת הזהירות – המילים "חובת
הזהירות" יימחקו מהכותרת
בלבד .הסעיף יישאר בתוקף .אין
באמור בכדי לגרוע מחובת
הזהירות של המבוטח ו/או
מזכויות המבטח על פי הפוליסות
ו/או על פי כל דין.

הבקשה נדחית.

.20

נספח א'1
עמ' 3

20

ביטוחי האוניברסיטה
ייחשבו כקודמים לכל
ביטוח אחר שלגביו
התחייב המבוטח ,בכתב
או בעל פה ,במפורש או
מכללא ,לפני קרות מקרה
הביטוח ,כי הביטוח
הנערך על ידו יהיה
ראשוני ,והמבטח מוותר
בזאת על כל דרישה ו/או
טענה בדבר שיתוף
בביטוח האחר.

יימחקו המילים " בעל פה"
ו"מכללא" .

ימחקו רק המילים" :בעל פה".

כן יתווסף" :אך ורק בגין מעשי
ו/או מחדלי המבוטח".

הבקשה נדחית.

.21

נספח א'1
עמ' 3

21

המבטח מאשר כי
הפוליסות לא יבוטלו ולא
יצומצמו במשך תקופת

אחרי המילה "יצומצמו" יירשם:
"לרעה" .כן יימחקו המילים
"בעל פה" ו"ו/או מכללא".

הבקשה נדחית.
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
הביטוח ,אלא במתן
הודעה מוקדמת של 60
יום ,בכתב ובדואר רשום,
לכל אדם או גוף אשר
המבוטח התחייב כלפיו
על כך בכתב או בעל פה,
במפורש או מכללא.

השאלה

תשובה

.22

נספח א'1
עמ' 3

-

-

יתווסף סעיף - 25
לכל הפוליסות יתווסף
חריג "פל-קל"

הבקשה נדחית.

.23

נספח א'1
עמ' 3

-

-

יתווסף סעיף - 26
לפוליסות יתווסף חריג סייבר
כדלקמן:
פוליסת ביטוח זו אינה מבטחת
אבדן וגם או נזק אשר ייגרמו
לרכוש המבוטח וגם או לנתונים
אלקטרונים כתוצאה מהרס
עיוות ,מחיקה ,השחתה או שינוי
של נתונים אלקטרוניים מכל
סיבה( ,כולל וירוס מחשב אך לא
מוגבל לכך) או אובדן שימוש,
ירידה בתפקודיות ,עלות ,הוצאה
מכל סוג ומין שינבעו מכך ,וזאת
בלא יחס לכל סיבה או אירוע
אחרים אשר יתרמו בו-זמנית או
בכל סדר השתלשלות אחר
לאבדן" .נתונים אלקטרוניים"
פירושם :עובדות ,מושגים ומידע
שהומרו לצורה שאפשר
להשתמש בה לתקשורת :פירוש
או עיבוד באמצעות ציוד לעיבוד
נתונים אלקטרוניים או
אלקטרומכניים או באמצעות
ציוד בבקרה אלקטרונית ,וכולל
תכניות מחשב ,תוכנה והוראות
מקודדות אחרות לעיבוד נתונים
וטיפול בהם או לטיפול בציוד
כזה וניהולו.
"וירוס מחשב" פירושו :קוד או
מערכת של הוראות משחיתות,
מזיקות או בלתי מורשות באופן
אחר ,כולל מערכת שהוכנסו
לתוכה בזדון קוד או הוראות,
בלתי מורשים ,תוכניתיים או
אחרים ,המפיצים את עצמם
באמצעות מערכת מחשב או רשת
מחשבים מכל סוג .וירוס מחשב
כולל "סוסים טרוייניים",

הבקשה נדחית.
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עמוד

סעיף

מס"ד

.24

נספח א'1
עמ' 3

-

.25

נספח א'1
עמ' 4

-

נוסח קיים

תשובה

השאלה
"תולעים" ו"פצצות זמן או
פצצות לוגיות" ,אך אינו מוגבל
לאלה בלבד.
למרות האמור לעיל חריג זה אינו
חל על נזק לרכוש ואבדן תוצאתי
(אם אכן נכלל פרק ביטוח אבדן
תוצאתי) שנגרם עקב הסיכונים
המבוטחים בפוליסה וגם אינו חל
על אבדן לנתונים אלקטרוניים
(בבעלות המבוטח והשמורים
ברכוש ו\או בשרתי המבוטח)
כתוצאה מנזק לרכוש כאמור.

-

שם המבוטח הראשי

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי
אין באמור בסעיף זה כדי להוסיף
כיסוי שניתן על פי הפוליסה.
יתווסף סעיף - 27
לפוליסות החבויות יתווסף חריג
ספורט אתגרי כדלקמן:
ביטוחי החבויות אינם כוללים
כיסוי לפעילות ספורט אתגרי
כהגדרתו להלן:
ספורט אתגרי ( הגדרה) :טיפוס
הרים באמצעות חבלים ,טיפוס
על צוקים או גלישה מהם
(סנפלינג) ,צלילה ,סקי מים,
שימוש באופנוע ים ,בנג'י,
איגרוף ,היאבקות ,צניחה,
ריחוף /דאיה בעזרת מצנחים ו/
או כל מכשיר אחר המשמש
לריחוף ודאיה ,ראפטינג ,סקי,
סאגווי.
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
כן ,נבקש תיאור הפעילות של
חברה זו.
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הבקשה נדחית.

מקובל.

עיקר עיסוקה של החברה
הכלכלית הינו במיזמי חדשנות
בלמידה (קורסים מקוונים
וכיו"ב) .לחברה עובד אחר אשר
משמש כמנכ"ל החברה.
מובהר ומודגש כי המידע הנ"ל
מתייחס למידע הידוע לאנשי
הביטוח במועד כתיבת תשובה זו,
ואינו מהווה בהכרח את המידע
המלא וכי המידע הנ"ל אינו מחייב
ולא יהיה בו כדי לגרוע מהכיסוי
הביטוחי.

עמוד
מס"ד
נספח א'1
.26
עמ' 5

סעיף
-

נוסח קיים
נכסי דלא ניידא  -דירות

השאלה
נבקש לקבל רשימת הדירות
לרבות כתובות וסכומי ביטוח.

תשובה
הבקשה נדחית.

-

נכסי דניידא  -מחשבים
(נייחים וניידים)
נכסי דניידא  -מחשבים
(נייחים וניידים)

נבקש לקבל רשימת המחשבים

הבקשה נדחית

ציוד הנייד – בעת העברתו ו/או
הימצאותו מחוץ לחצרי המבוטח
עליו להיות בהשגחה מתמדת של
המבוטח ו/או עובדיו.
אין להשאיר ציוד נייד ברכב לא
מאויש .אין כיסוי לאבידה.

הבקשה נדחית.

סכומי ביטוח להרחבות

הוצאות לפינוי הריסות ,הוצאות
שכר אדריכלים ,הוצאות שחזור
מסמכים ,הוצאות לאחר נזק –
.₪ 50,000,000

הסכום המופיע בסעיף ישונה
ל 60,000,000, :ש"ח במקום
 80,000,000ש"ח.
פרט לכך אין שינוי בנוסח הסעיף.

נזק ישיר למוצרים ,חומרים או
בעלי חיים בבתי חיות ובמעבדות
בגן הזואולוגי – ₪ 2,000,000

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.27

נספח א'1
עמ' 5
נספח א'1
עמ' 5

.29

נספח א'1

-

.30

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

.31

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

נזק עקיף ,קלקול מוצרים,
חומרים ו/או בעלי חיים לרבות
בבתי חיות ובמעבדות ובגן
הזואולוגי – ₪ 2,000,000

.32

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

הוצאות קבועות ,גידול בהוצאות
ונזקים תוצאתיים – 3,000,000
₪

הסכום המופיע בסעיף ישונה
ל 5,000,000 :ש"ח במקום
 8,000,000ש"ח.
פרט לכך אין שינוי בנוסח הסעיף.

.33

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

דמי שכירות –  10%מסכום
ביטוח המבנה.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.34

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

רכוש מחוץ לתחומי מדינת
ישראל  -לגבי רכוש וציוד
המצוי על גבי כלי שיט ו/או בים
– יוגבל הסכום ל₪ 60,000 -
לפריט ולא יותר מ₪ 250,000 -
בסה"כ.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.35

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

רכוש מחוץ לחצרים – עד 5%
מסכומי הביטוח לתכולה ,לציוד
ולמלאי – לאתר ,מקסימום
 ₪ 5,000,000סה"כ לכל
האתרים יחד.
רכוש/ציוד על כלי שיט ו/או בים
בישראל יוגבל לסך של 60,000
 ₪לפריט ובסה"כ 1,000,000
.₪

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.28

-

מכרז מס' הס 17/2018 .למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות לאוניברסיטת תל אביב
עמוד  10מתוך 41

עמוד
מס"ד
נספח א'1
.36

תשובה
נוסח הסעיף ישונה לנוסח הבא:
"סעיף שומה –  10%מסכום
הביטוח ,מקסימום 20,000,000
".₪
הבקשה נדחית.
למילים :חפצים אישיים יתווספו
המילים" :של אורחי/עובדי
המבוטח".

סעיף
-

נוסח קיים
סכומי ביטוח להרחבות

השאלה
סעיף שומה –  10%מסכום
הביטוח ,מקסימום 5,000,000
.₪

.37

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

.38

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

חפצים אישיים – נבקש להוסיף
את המילים" :של עובדים" אחרי
המילים "חפצים אישיים" .כן,
הכיסוי יוגבל ל₪ 4,000 -
לעובד.
הרחבת חוקי עזר  10%-משווי
הרכוש שניזוק או 4,000,000
 ₪הנמוך מביניהם.

.39

נספח א'1

-

סכומי ביטוח להרחבות

נזק ישיר מקורוזיה ,שינוי
טמפרטורה וכו' – .₪ 500,000

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.40

נספח א'1
עמ' 7

-

השתתפויות עצמיות

בגין רעידת אדמה – הבהרה –
ההשתתפות העצמית למצפה
רמון הינה .₪ 1,000,000

מקובל.

.41

נספח א'1
עמ' 7

-

השתתפויות עצמיות

גניבה פשוטה – ישתנה
להשתתפות העצמית ל"כל נזק
אחר".

הבקשה נדחית.

.42

נספח א'1
עמ' 7

-

השתתפויות עצמיות

.43

נספח א'1
עמ' 8

-

הרחבת ציוד נישא מחוץ
לחצרים בארץ ובחו"ל

בגין ציוד נייד ו/או נישא ,לרבות
מחשבים ניידים – ישתנה
להשתתפות עצמית ל"כל נזק
אחר".
אין שינוי בנוסח הסעיף.
בעת העברתו ו/או הימצאותו
מחוץ לחצרי המבוטח עליו להיות
בהשגחה מתמדת של המבוטח
ו/או עובדיו.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

המטבע ישונה מ $ :ל :ש"ח.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

.44

נספח א'1
עמ' 8

-

הרחבת ציוד נישא מחוץ
לחצרים בארץ ובחו"ל

אין להשאיר ציוד נייד ברכב לא
מאויש.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.45

נספח א'1
עמ' 8
נספח א'1
עמ' 8

-

הרחבת ציוד נישא מחוץ
לחצרים בארץ ובחו"ל
הרחבת ציוד נישא מחוץ
לחצרים בארץ ובחו"ל

אין כיסוי לאבידה.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

לגבי ציוד המצוי על גבי כלי
שייט ו/או בים נבקש להגביל ל-
 ₪ 60,000לפריט ,מקסימום
 ₪ 1,000,000בסה"כ בארץ,
 ₪ 500,000בחו"ל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.47

נספח א'1
עמ' 8

-

העברת חפצי אומנות
וציורים

ההעברה תהיה העברה ישירה
ללא עצירות ביניים ,תבוצע ע"י
חברת הובלות המתמחה בהעברת
הציוד האמור ,האריזה תהיה
אריזה מקצועית המיועדת
להעברות מסוג זה וכן המבוטחים

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.46

-
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מס"ד

עמוד

סעיף

.48

נספח א'1
עמ' 8

-

כלי נגינה

.49

נספח א'1
עמ' 8

-

כלי נגינה

.50

נספח א'1
עמ' 8

-

כלי נגינה

.51

נספח א'1
עמ' 8

-

כלי נגינה

.52

נספח א'1
עמ' 9

-

תערוכות

.53

נספח א'1
עמ' 9

-

תערוכות

.54

נספח א'1
עמ' 9

-

תערוכות

.55

נספח א'1
עמ' 10
נספח א'1
עמ' 11

-

הגדרת מקרה הביטוח

.1א

פסקה שניה:
"סייג זה לא יחול על
שימוש בקרינה מייננת
ו/או על שימוש בחומרים
רדיואקטיביים במעבדות
מחקר ,בבתי חולים ,לשם
ביצוע בדיקות לא
הרסניות בתעשייה ,
בהעברה ,באחסנה,
בחקלאות לשימושים
מדעיים ,רפואיים או לכל
מטרות שלום אחרות".

.57

נספח א'1
עמ' 12

6

"קורוזיה ,החלדה,
שינויים או תנאים
קיצוניים בטמפרטורה או
שינוי אוירה
( ATMOSPHERIC
 ,)CHANGEלחות,
יובש ,עובש ,הצטמקות,

.56

נוסח קיים

תשובה

השאלה
ידאגו לקבל אישורי קיום ביטוח
החברת ההובלה .הפריטים יהיו
תחת השגחה מתמדת של המוביל.
הבקשה נדחית.
נבקש לקבל רשימת כלי הנגינה
עבורם נדרש הביטוח ,לרבות
סכום ביטוח לכל כלי.
ימחקו המילים" :מכוסים עד לסך אין שינוי בנוסח הסעיף.
של  ₪ 100,000לכלי בודד".
אין שינוי בנוסח הסעיף.

יתווסף :בתעריף של 3.5%
הערך הכלי לשנה (יחושב באופן
יחסי בהתאם למספר ימי
הנסיעה) ,פרמיית מינימום 600
 ₪לנסיעה.
השתתפות עצמית – תמחק
המילה "לאירוע" ובמקומה
יירשם "לפריט".
אחרי המילים "בשטח
האוניברסיטה" יירשם" :לא כולל
תערוכות במוזיאונים".
יימחקו המילים" :המבוטח ידווח
לחברת הביטוח על תערוכה
ששוויה עולה" ובמקומן יירשם:
" בשווי משוער של".
אחרי  ₪ 10,000,000יירשם:
בתעריף של  0.6%מערך הפריט
(יחושב באופן יחסי בהתאם
למספר ימי התערוכה).
לאחר המילים "ו/או נזק"
תתווסף המילה "פתאומי".
בפסקה השנייה יימחקו המילים:
"בהעברה ,באחסנה ....לכל
מטרות שלום אחרות".

במקום  ₪ 1,000,000יירשם:
.₪ 500,000
בנוסף ,בסיפא של הסעיף יימחקו
המילים" :ואינם חלים על
נזק .........בפוליסה זו במפורש.
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אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
התאדות ,אבדן משקל,
שינוי צבע מרקם או גמר,
השפעת אור ,חרקים ,או
שריטות
(.) SCRATCHING
למרות האמור לעיל,
סייג זה מבוטל עד לסך
של ₪ 1,000,000
לאירוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח".

השאלה

.58

נספח א'1
עמ' 12

-

-

יתווסף חריג סעיף חשמל:
הביטוח אינו מכה אובדן או נזק
לכל מכונה ומכשיר חשמלי או
לכל חלק של מתקן חשמלי
שנגרמו על ידי אש שפרצה
כתוצאה מהדברים הבאים או על
ידם :מתח יתר ,עומס יצר ,קצר,
קשת חשמלית ,התחממות עצמית
שנגרמו מכל סיבה שהיא לרבות
ברק.
הגבלה זו תחול רק על אותה
מכונה חשמלית ,על אותו מכשיר
או החלק של המתקן החשמלי
שנפגעו כנ"ל ולא על מכונות,
מכשירים או מתקני חשמל
אחרים שנהרסו או ניזוקו על ידי
אש שפרצה מאותו מכשיר
חשמלי .מוצהר
ומוסכם בזה כי האמור בסייג זה
לא יחול לגבי לוחות חשמל עד
לסך של .₪ 2,000,000

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.59

נספח א'1
עמ' 13

.9א
()2

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

במקום  ₪ 200,000לפריט
יירשם ₪ 100,000 :לפריט.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.60

נספח א'1
עמ' 13

.9ג

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

.61

נספח א'1
עמ' 13

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

הבקשה נדחית.
ימחקו המילים "על אף האמור
לעיל ,יכוסה אובדן ו/או נזק לכלי נוסח הסעיף הינו:
"כלי רכב מנועי; למעט אם
שייט וכלי טייס ששווים עד
משמש כמלאי עסקי ולמעט
 ₪ 750,000לכלי בודד".
מלגזות .על אף האמור לעיל,
יכוסה אבדן או נזק לכלי שיט
וכלי טיס ששוויים עד 750,000
 ₪לכלי בודד".
מקובל.
יתווסף:
גידולים חקלאיים ועצים אך חריג יתווסף כסעיף .9ד
זה לא יחול על גידולי הפקולטה
לחקלאות ,גידולים בוטניים,
מדשאות וגינות מטופחות ובתנאי
שעלותם נכללה בסכום הביטוח.
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תשובה

עמוד
מס"ד
נספח א'1
.62
עמ' 9

השאלה

תשובה

סעיף
9

נוסח קיים
נכסים שאינם כלולים
בביטוח

.63

נספח א'1
עמ' 9

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

יתווסף:
תשתיות שלא נכללו בסכום
הביטוח ו/או נגרעו מפורשות.

.64

נספח א'1
עמ' 9

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

.65

נספח א'1
עמ' 9

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

.66

נספח א'1
עמ' 9

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

.67

נספח א'1
עמ' 9

9

נכסים שאינם כלולים
בביטוח

יתווסף חריג :כל מעשה במתכוון
של המבוטח או של כל מי שפועל
מטעמו ו/או בידיעתו.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
יתווסף חריג :קווי תמסורת
וחלוקה – הפוליסה אינה מכסה
אובדן ו/או נזק לקווי תמסורת
וחלוקה מתחת או מעל פני
הקרקע לרבות אובדן ו/או נזק
לחוטים ,כבלים ,עמודים ,מתקני
תליה ,תרנים ,אנטנות וכל רכוש
אחר המהווה חלק מהם או מחובר
אליהם ,לרבות תחנות משנה ו/או
תחנות השנאה ,למעט אם
נתמלאו כל התנאים המפורטים
להלן:
 .1הרכוש הנ"ל שייך למבוטח או
נמצא באחריותו או מבוטח
במפורש בפוליסה.
 .2הרכוש ממוקם בחצרי
המבוטח או לא יותר מ500 -
מטר מחוץ לגדר החיצונית של
חצרי המבוטח.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
יתווסף חריג :שקיעת קרקע
הדרגתית ,שקיעה הדרגתית של
מבנים ותשתיות.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
יתווסף חריג סייבר – כמפורט
מעלה בדף מס' ( 2חריג 26
נספח א' – 1תנאים כלליים לכל
מערך ביטוחי אוניברסיטת תל
אביב).

.68

נספח א'1
עמ' 14

1

הרחבות לפוליסת רכוש

מקובל.
יתווסף:
קרקע ,מקורות מים טבעיים כולל יתווסף כסעיף .9ה
מי תהום ,מקווה מים.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

(מופיע בשאלה  23לעיל).
לגבי רכוש וציוד המצוי על גבי
כלי שיט ו/או בים – יוגבל
הסכום ל ₪ 60,000 -לפריט
ולא יותר מ₪ 1,000,000 -
בסה"כ.
רכוש מחוץ לחצרים – יתווסף:
מקסימום ( ₪ 5,000,000למעט
רכוש וציוד המצוי על כלי שיט
ו/או בים).
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף
2

נוסח קיים
הרחבות לפוליסת רכוש -
הרחבת רכוש בחו"ל

השאלה
לגבי רכוש וציוד המצוי על גבי
כלי שיט ו/או בים – יוגבל
הסכום ל ₪ 60,000 -לפריט
ולא יותר מ₪ 250,000 -
בסה"כ.

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
נספח א'1
.69
עמ' 14

.70

נספח א'1
עמ' 14

5

הרחבות לפוליסת רכוש -
הרחבה לרכוש במעבר

לאחר המילים" :הסיכונים
המבוטחים בפוליסה זו" יתווסף:
"למעט פריצה לרכב חונה".

.71

נספח א'1
עמ' 15

7

הרחבות לפוליסת רכוש

נזק עקיף/קלקול מוצרים,
חומרים ו/או בעלי חיים – במקום
 ₪ 4,000,000יירשם:
.₪ 2,500,000

לאחר המילים( :כולל טעינה
ופריקה על ומכלי הרכב) יתווספו
המילים:
"למעט פריצה לרכב חונה בעת
חנית לילה מחוץ לקמפוס
האוניברסיטה ,ואולם למרות
האמור ,יכוסה בעת חנית לילה
בתוך תחומי קמפוס האוניברסיטה
ו\או בחניון סגור".
אין שינוי בנוסח הסעיף.

.72

נספח א'1
עמ' 15

9

סעיף שומה

.73

נספח א'1
עמ' 15

11

הרחבות לפוליסת רכוש

.74

נספח א'1
עמ' 17

20

הרחבות לפוליסת רכוש

.75

נספח א'1
עמ' 18

29

הרחבות לפוליסת רכוש

.76

נספח א'1
עמ' 18

30

הרחבות לפוליסת רכוש

.77

נספח א'1
עמ' 18

32

הרחבות לפוליסת רכוש

יימחקו המילים" :היה והמלאי
נמצא לצורך העסק זמנית אצל
אחרים ,יחול הכיסוי לפי הרחבה
זו גם באם הקלקול נגרם כתוצאה
מנזק כאמור לרכושו של המחזיק
במלאי".
מבוקש להוסיף אחרי המילים:
"סכומי הביטוח" את המילים:
"מקסימום  20,000,000ש"ח
חפצים אישיים של עובדי
המבוטח – במקום ₪ 5,000
יירשם.₪ 4,000 :
הגדלת סכומי ביטוח – במקום
"תוך  24שעות" ירשם 3" :ימי
עבודה".
ציוד מכני – יתווסף:
הכיסוי לציוד כאמור הינו בהיותו
במצב נייח בלבד ולא בעבודה.
(ציוד צמ"ה בעבודה יש לבטח
במסגרת פוליסת צמ"ה).
כלי רכב – יתווסף:
למען הסר ספק ,בסיס השיפוי
למלגזות בפוליסת אש על כל
הרחבותיה הינו בערכי שיפוי
בלבד (ערך שוק).
חוקי עזר – במקום 8,000,000
ש"י יירשם 10%:משווי הרכוש
הניזוק או  ₪ 4,000,000הנמוך
מביניהם.
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מקובל.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

בסוף הסעיף יתווסף המשפט
הבא:
"למען הסר ספק ,בסיס השיפוי
למלגזות בפוליסה זו על כל
הרחבותיה הינו בערכי שיפוי
בלבד (ערך שוק)".
אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
נספח א'1
.78
עמ' 18

סעיף
33

נוסח קיים
הרחבות לפוליסת רכוש

.79

נספח א'1
עמ' 19

35

הרחבות לפוליסת רכוש

השאלה
הוצאות קבועות ,גידול בהוצאות
ונזקים תוצאתיים – במקום
 ₪ 8,000,000יירשם:
.₪ 3,000,000
אין שינוי בנוסח הסעיף.
נזק ישיר למוצרים ,חומרים,
בעלי חיים – במקום 4,000,000
 ₪יירשם.₪ 2,000,000 :

.80

נספח א'1
עמ' 19
נספח א'1
עמ' 19
נספח א'2
עמ' 1

36

הרחבות לפוליסת רכוש

אין שינוי בנוסח הסעיף.

1

תנאים מיוחדים

.81

-

שם המבוטח הראשי

.83

נספח א'2
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.84

נספח א'2
עמ' 2
נספח א'2
עמ' 2

-

עיסוק המבוטח

-

גבולות טריטוריאליים

.86

נספח א'2
עמ' 2

.82

.85

-

השתתפות עצמית של
מחלת מקצוע

תשובה
במקום  8,000,000ש"ח ירשם:
 5,000,000ש"ח

סעיף  36יימחק.
הוא כלול בסעיף .35
אחרי המילים "דו"ח השמאי"
יירשם" :הסופי".
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
אחרי המילים" :כל אדם או גוף
שהמבוטח" תתווסף המילה
"הראשי".
שאלות קודמות ביחס לעיסוק
חלות גם על פוליסה זו.
לארה"ב וקנדה יחולו התנאים
הבאים:
 .1הרחבה זו אינה מכסה אחריות
כלשהי בגין או בקשר עם
סניפים ,נציגים ,משרדי מכירות
או משווקים כלשהם.
 .2קנסות ,כפל פיצויים
()MULTIPLE DAMAGE
פיצוי ענישה ופיצויים לדוגמה
מוצאים מכלל כיסוי לפי פוליסה
זו.
 .3לגבי ארה"ב וקנדה הרחבה זו
לא תכסה אחריות כלשהי בגין
זיהום אוויר או זיהום מים או
זיהום קרקע כלשהו.
 .4חבות כלשהי בגין כלי רכב או
חלקיהם בגין נזק שאירע  /או
תביעה שהוגשה בארה"ב ו/או
קנדה ובשאר העולם.
 .5תביעות שיוגשו מחוץ
לישראל סבירות על בסיס
הוצאות משפט סבירות בישראל
בהתאם לחוק הישראלי.
 .6פרשנות תנאי הפוליסה תהיה
על פי חוקי מדינת ישראל ובפני
בתי משפט ישראליים בלבד.
 ₪ 8,000למקרה לתובע.
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אין שינוי בנוסח הסעיף.
מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
ראה תשובות
לשאלות  4 - 11לעיל.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

 ₪ 8,000למקרה של מחלת
מקצוע.
 ₪ 4,000לכל מקרה אחר.

מס"ד

.87

עמוד

סעיף

נוסח קיים

"כמו כן ,הפסקה השנייה
2.2
נספח א'2
סעיף ו' של החריג (המילים:
עמ' 4
לסייגים "סייג זה לא יחול ...בדלק
גרעיני מוחרגים") תבוטל
ובמקומה ייכתב:
"סייג זה לא יחול על
שימוש בקרינה מכל סוג
ו/או על שימוש בחומרים
רדיואקטיביים במעבדות
מחקר ,בבתי חולים ,לשם
ביצוע בדיקות לא
הרסניות בתעשייה ,
בהעברה ,באחסנה,
בחקלאות ,לשימושים
מדעיים ,רפואיים או לכל
מטרות שלום אחרות.

.88

נספח א'2
עמ' 4

-

רק אישור מפורש ובכתב
של הממונה מטעם
המשרד לאיכות הסביבה
ו/או פסק דין של בית
משפט מוסמך בישראל
המאשר חד משמעית כי
הנזק או האבדן נגרמו
במישרין על ידי אחד או
יותר מהאירועים
המוזכרים בחריג זה
ישמשו עילה לדחיית
התביעה".
-

.89

נספח א'2
עמ' 7

4.9

פגיעה אישית

.90

נספח א'2
עמ' 8

-

הרחב מיוחד "מסלול ניו-
יורק"

.91

נספח א'3
עמ' 1

-

שם המבוטח הראשי

השאלה

הסיפא של הסעיף (שלוש
הפסקאות האחרונות) המתחילות
המילים "כמו כן ,הפסקה השנייה
של החריג "...ומסתיימות
במילים" :ישמשו עילה לדחיית
התביעה" – ימחקו .ובמקומן
יירשם" :מובהר כי תחולת סייג ו'
– לעניין קרינה – לצורך פוליסה
זו – יהיה בכפוף לאמור לעיל".

יתווסף סעיף  2.6חריג ספורט
אתגרי – כמפורט בדף מס' 2
לעיל.
(מופיע בשאלה  24לעיל).
במקום  ₪ 2,000,000למקרה
יירשם ₪ 1,000,000 :למקרה
ולתקופת הביטוח.
יתווסף:
גבולות האחריות להרחב זה:
 ₪ 8,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח.
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
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תשובה
"מקרה" הינו לרבות סדרת
מקרים הנובעים מגורם אחד או
מסיבה מקורית אחת.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

מקובל.

סעיף
-

נוסח קיים
שם המבוטח :מבוטחים
נוספים

השאלה
אחרי המילים" :לעניין אחריותו
למעשי ו/או מחדלי המבוטח"
יתווספו המילים" :הראשי
בלבד".

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
נספח א'3
.92
עמ' 1

.93

נספח א'3
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים :חברת
רמות ליד אוניברסיטת
ת"א

נבקש לקבל את תיאור הפעילות
של חברה זו בארץ ובחו"ל .מס'
עובדים (מנהלים ,סגל מקצועי
ושאר העובדים) ,מחזור שנתי
בשנה החולפת ומחזור שנתי
משוער לשנה הבאה.

פעילות החברה -בין היתר מסחור
טכנולוגיות ,ניהול מחקרים
ושירותים לתעשייה ,הקמה
והשקעה בחברות הזנק והוצאה
לאור .מספר עובדים -כ.150 -
מובהר ומודגש כי המידע הנ"ל
מתייחס למידע הידוע לאנשי
הביטוח במועד כתיבת תשובה זו,
ואינו מהווה בהכרח את המידע
המלא וכי המידע הנ"ל אינו מחייב
ולא יהיה בו כדי לגרוע מהכיסוי
הביטוחי.

.94

נספח א'3
עמ' 1

-

שם המבוטח :מבוטחים
נוספים

.95

נספח א'3
עמ' 2

-

עיסוק המבוטח

כל הפסקה האחרונה המתחילה
במילים" :מוצהר ומוסכם בזאת
כי הפוליסה מורחבת לכסות את
אחריות הסטודנטים לרפואה של
המבוטח" ומסתיימת במילים:
"השתתפות עצמית להרחבה זו –
 – "₪ 50,000תמחק .על
המבוטחים לערוך ביטוח אחריות
מקצועית רפואית אשר אינה
מכוסה במסגרת פוליסה זו.
השאלות שנשאלו בסעיף .4
כללי – תיאור העיסוק –
רלוונטיות לפוליסה זו.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.96

נספח א'3
עמ' 2

-

עיסוק המבוטח

.97

נספח א'3
עמ' 2

-

-

ובכל מקרה ,לעניין הכיסוי בגין
מחקר ולימוד ימי ,תת ימי
באמצעות כלי שיט ,צלילות וכד'
– גבולות האחריות יוגבלו לסך
של  ₪ 4,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח
יימחקו המילים" :בבתי חולים".

ראה תשובות
לשאלות  4 - 11לעיל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

כמו כן ,יתווספו לחריג המילים:
"ו/או פעילות רפואית אחרת
כלשהי" .ההחרגה בגין פעילות
רופאים ו/או פעילות כירורגית
ו/או פעילות רפואית הינה בכל
מקום ולא רק בבתי חולים.
למען הסר ספק ,הפוליסה אינה
מכסה ניסויים קליניים.
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
נספח א'3
.98
עמ' 2

סעיף
-

נוסח קיים
-

.99

נספח א'3
עמ' 2

-

גבולות האחריות

.100

נספח א'3
עמ' 2

-

גבולות האחריות

.101

נספח א'3
עמ' 2

-

השתתפות עצמית

השאלה
הביטוח אינו כולל כיסוי
פרקטיקום לעוסקים
ברפואה/פרא רפואה.
לגבי החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב – יוגבל
לסך של  ₪ 1,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח.
גבולות האחריות לעניין קניין
רוחני יוגבלו לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כלול בגבולות האחריות
הכלליים של הפוליסה) .הכיסוי
אינו כולל סימני מסחר.
השתתפות עצמית לעניין קניין
מסחרי תהא₪ 100,000 :
למקרה.

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.102

נספח א'3
עמ' 2

-

גבולות האחריות להרחבה גבולות האחריות להרחבה 10
עמוד  – 7ממוני בטיחות ו/או
 10עמוד  – 7ממוני
אחראי נגישות באוניברסיטה –
בטיחות ו/או אחראי
תוגבל לסך של ₪ 1,000,000
נגישות באוניברסיטה
למקרה ולתקופת הביטוח.
תאריך רטרואקטיבי להרחבה זו:
.1.10.2018

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.103

נספח א'3
עמ' 2

-

גבולות טריטוריאליים

בכפוף לתנאים מיוחדים לארה"ב
וקנדה כמפורט בפרק חבות
מעבידים לעיל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.104

נספח א'3
עמ' 2

-

תאריך רטרואקטיבי:
לעניין חדרים היפוקסיים

.105

נספח א'3
עמ' 3

1

כיסוי לעורכי דין

.106

נספח א'3
עמ' 3

2

הרחבת הכיסוי
לפסיכולוגים ועובדים
סוציאליים

.107

נספח א'3
עמ' 3

2

-

(מופיע בשאלה  84לעיל).
תאריך רטרואקטיבי :לעניין
חדרים היפוקסיים1.10.2018 :
(אלא אם מדובר בפעילות שהיא
ניסוי קליני או יכולה להיחשב
כניסוי קליני ,הרי שאז לא יכוסה
במסגרת הפוליסה).
הכיסוי יוכפף לרשימה שמית של
עורכי הדין שהמבוטח יעביר
למבטח וכן ניסיון התביעות של
פעילות זו.
הכיסוי יוכפף לרשימה שמית
שהמבוטח יעביר למבטח וכן
ניסיון התביעות של פעילות זו.
כמו כן ,למען הסר ספק הרחבה
זו אינה כוללת פסיכיאטרים.
יתווסף:
הכיסוי ניתן אך ורק בגין
טיפולים הניתנים לסטודנטים של
האוניברסיטה ואינה מכסה כל
פעילות אחרת".
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף
3

נוסח קיים
"מוצהר ומוסכם בזאת כי
הפוליסה מורחבת לכסות
את אחריות המבוטח וכן
את אחריותם הישירה של
הסטודנטים של המבוטח,
לרבות סטודנטים
לפסיכולוגיה ו\או רפואה
ו\או סטודנטים המוכשרים
במקצועות פארא
רפואיים ,במסגרת
לימודים ו/או הכשרה
מקצועית ו/או הכשרה
מעשית ו/או פרקטיקום
וכיו"ב בבתי חולים ו/או
קופות חולים ו/או מוסדות
רפואיים /טיפוליים
אחרים (אך במפורש לא
כולל כיסוי בגין פעילות
רופאים בבתי חולים ו\או
פעילות כירורגית)".

השאלה
מבקשים למחוק את הסעיף

תשובה
הבקשה נדחית.

עמוד
מס"ד
 .108נספח א'3
עמ' 3

.109

נספח א'3
עמ' 3

-

לגבי הפסקה שמצוינת
לאחר סעיף :3
"לעניין הרחבות 1-3
לעיל ,מוסכם בזאת כי
ככל שהאוניברסיטה
רוכשת פוליסה נפרדת
בגין הפעילויות
המפורטות ,כולן או חלקן
– תחולנה ההרחבות
המפורטות לעיל באופן
שיורי לפוליסות הנפרדות
כאמור – ככל שקיימות".

נוסח הפסקה ישתנה ל" :לעניין
הרחבות  ,1-2מוסכם כי
האוניברסיטה רוכשת פוליסות
נפרדות בגין הפעילויות
המפורטות וההרחבות  1-2לעיל
תחולנה באופן שיורי לפוליסות
הנפרדות כאמור והן מוגבלות
לגבולות אחריות משותף בסך
של  ₪ 2,000,000למקרה
ולתקופת הביטוח (כלול בגבולות
האחריות הכללים של הפוליסה)
ובכפוף להשתתפות עצמית בסך
של  ₪ 50,000למקרה .גבול
טריטוריאלי ושיפוט להרחבה זו:
ישראל בלבד .תאריך
רטרואקטיבי להרחבות אלה:
". 1.10.2018

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.110

נספח א'3
עמ' 4

-

המבוטח

לאחר המילים" :בעבר ובהווה"
יירשם" :אך לא לפני התאריך
הרטרואקטיבי".

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.111

נספח א'3
עמ' 4
נספח א'3
עמ' 5

-

מקרה הביטוח

3

"כמו כן ,סייג זה לא יחול
על שימוש בקרינה מכל
סוג ו/או על שימוש
בחומרים רדיואקטיביים
במעבדות מחקר ,בבתי

אחרי המילה" :שנעשו" יתווסף:
"בתום לב".
שתי הפסקאות האחרונות
(המתחילות במילים" :כמן כן,
סייג זה" ומסתיימות במילים:
"לדחיית התביעה") ימחקו.
ובמקומן יירשם :מובהר כי

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.112

מכרז מס' הס 17/2018 .למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות לאוניברסיטת תל אביב
עמוד  20מתוך 41

אין שינוי בנוסח הסעיף.

נוסח קיים
חולים ,לשם ביצוע
בדיקות לא הרסניות
בתעשייה  ,בהעברה,
באחסנה ,בחקלאות,
לשימושים מדעיים,
רפואיים או לכל מטרות
שלום אחרות.

השאלה
תחולת סייג  3זה – לעניין קרינה
– לצורך פוליסה זו – יהיה
בכפוף לאמור לעיל.

מס"ד

עמוד

סעיף

.113

נספח א'3
עמ' 5

11

.114

נספח א'3
עמ' 6

5

"הפוליסה אינה כוללת
כיסוי בגין פעילות
רופאים בבתי חולים ו\או
פעילות כירורגית".
הגנה בהליכים פליליים

.115

נספח א'3
עמ' 6

5

.116

נספח א'3
עמ' 6

5

.117

נספח א'3
עמ' 7

5ג'

.118

נספח א'3
עמ' 7

5

הפסקה השנייה (המתחילה
הגדרות לעניין הרחבה
במילים "המונח "הליכים
הליכים פליליים
פליליים" מורחב לכלול"
ומסתיימת במילים" :האמור –
הליכים מנהליים") תמחק.
הפסקה המתחילה במילים
הגדרות הוצאות הגנה
"הוצאות הגנה יורחבו לכלול"...
(כולל ערעור)
ומסתיימת במילים "...רשות
מוסמכת" – תמחק.
ימחקו המילים" :ואולם ,מובהר
"כתב האישום ו/או
חקירת סיבות המוות הינם כי סייג זה לא יגרע מהכיסוי
כלפי קבלנים ו/או קבלני הניתן למבוטח על פי סעיף זה".
משנה של המבוטח.
ואולם ,מובהר כי סייג זה
לא יגרע מהכיסוי הניתן
למבוטח על פי סעיף זה".
"גבולות אחריות המבטח המשפט האחרון – גבולות
על פי הרחבה זו לא יעלו האחריות – אחרי 1,000,000
 ₪יירשם :למקרה ולתקופת
על סך של 1,000,000
הביטוח.
".₪

תשובה

מוסכם בזאת כי רק
אישור מפורש ובכתב של
הממונה מטעם המשרד
לאיכות הסביבה ו/או פסק
דין של בית משפט מוסמך
בישראל המאשר חד
משמעית כי הנזק או
האבדן נגרמו במישרין על
ידי אחד או יותר
מהאירועים המוזכרים
בחריג זה ישמשו עילה
לדחיית התביעה".
ימחקו המילים" :בבתי חולים".

אין שינוי בנוסח הסעיף.

ימחקו המילים" :ו/או לרשות
אדם ו/או גוף אחר שהחבות
כלפיו מכוסה על פי פוליסה זו"

אין שינוי בנוסח הסעיף.
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

הבקשה נדחית.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

בסוף הסעיף אחרי1,000,000 :
ש"ח
יתווספו המילים:
"לאירוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח".

סעיף
11א'

נוסח קיים
תגמולי ביטוח

עמוד
מס"ד
 .119נספח א'3
עמ' 9
.120

נספח א'4
עמ' 1

-

שם המבוטח

.121

נספח א'4
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.122

נספח א'4
עמ' 3

-

גבולות האחריות

.123

נספח א'4
עמ' 5

6

"התנאי לעניין חובת
זהירות – יימחק".

.124

נספח א'4
עמ' 6

-

.125

נספח א'5

-

סעיף  8לתנאי הפוליסה
("השבת סכום הביטוח
לקדמותו")
-

.126

נספח א'5
עמ' 1

-

המבוטח הראשי

.127

נספח א'5
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.128

נספח א'5
עמ' 2
נספח א'5
עמ' 3

-

השאלה
הפוליסה שקלית .נא תקנו את
הסעיף כך שיתאים למטבע
הפוליסה.
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
אחרי המילים" :כל אדם או גוף
שהמבוטח" תתווסף המילה:
"הראשי".
המילים "ו/או במגירה נעולה"
ימחקו

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.
מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
הבקשה נדחית.
בסוף הסעיף אחרי המילים:
"במגירה נעולה"
יתווסף:
"(לעניין מגירה נעולה  -עד לסך
של  30,000ש"ח)".
אין שינוי בנוסח הסעיף.

התנאי לעניין חובת הזהירות –
ישתנה כדלקמן :המילים חובת
הזהירות ימחקו מהכותרת.
הסעיף יישאר בתוקף.
אחרי המילה "לקדמותם" יירשם :אין שינוי בנוסח הסעיף.
"פעם אחת".

מקובל.
(נציין כי הנ"ל כתוב במפרט).

הדיווח לפוליסה צריך להיות על
מלוא שווי הפרויקט שהתחיל
במהלך תקופת הביטוח.
המבוטח הראשי :אוניברסיטת תל מקובל.
אביב בלבד .ימחקו" :ו/או
קבלנים ו/או קבלני משנה".
במקום המזמין יירשם" :המבוטח אין שינוי בנוסח הסעיף.
הראשי".
אחרי המילים "למעט חברות
שמירה" יתווסף ולמעט לעניין
אחריותם המקצועית.
במקום  24יירשם.12 :

אין שינוי בנוסח הסעיף.

-

הרחבות

שחזור מסמכים – סכום הביטוח
ישתנה ל.₪ 500,000 -

סכום הביטוח ישתנה ל:
 800,000ש"ח.

.130

נספח א'5
עמ' 3

-

הרחבות

.131

נספח א'5
עמ' 3

-

הרחבות

.132

נספח א'5
עמ' 3

-

הרחבות

הוצאות שיגרמו בפקודת רשויות
מוסמכות – ישתנה ל500,000 -
.₪
נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או
חומרים לקויים ו/או עבודה
לקויה – במקום  20%יירשם
.10%
בכותרת אחרי המילה "הרחבות"
יירשם "למקרה ולתקופת
הביטוח לפרויקט.

ישתנה ל  1,000,000 -ש"ח.

.129

תקופת תחזוקה מורחבת
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף
-

נוסח קיים
הרחבת נזקי גוף מצמ"ה

עמוד
מס"ד
 .133נספח א'5
עמ' 3
 .134נספח א'5
עמ' 3
 .135נספח א'5
עמ' 3
 .136נספח א'5
עמ' 4

-

תנאי ההצהרה

-

מקסימום לעבודה

-

.137

נספח א'5
עמ' 5

-

אחריות כלפי צד שלישי
הרחבות – הגנה בהליכים
פליליים
חבות מעבידים הרחבות

.138

נספח א'5
עמ' 5
נספח א'5
עמ' 5

-

חבות מעבידים הרחבות
הגנה בהליכים פליליים
חבות מעבידים הרחבות
תקופת ביצוע העבודות

.140

נספח א'5
עמ' 5
נספח א'5
עמ' 5
נספח א'5
עמ' 6

-

.143

נספח א'5
עמ' 6

-

חבות מעבידים הרחבות
תקופת תחזוקה
חבות מעבידים הרחבות
תקופת הרצה
הרחבות כללית לפרקים
ב' ,ג' של הפוליסה –
הגנה הליכים פליליים
הרחבות כללית לפרקים
ב' ,ג' של הפוליסה –
הגנה הליכים פליליים

.144

נספח א'5
עמ' 6

-

.145

נספח א'5
עמ' 7

-

הרחבות כללית לפרקים
ב' ,ג' של הפוליסה –
הגנה הליכים פליליים
הרחבות לכיסוי

.146

נספח א'5
עמ' 7

(5א)

.147

נספח א'5
עמ' 7

(5ב)

.139

.141
.142

-

-

"סעיף ב'  - 2רכוש סמוך
ורכוש עליו עובדים –
יגרע ובמקומו יכתב:
המבטח ישפה את המבוטח
נזק לרכוש עליו מתבצעת
העבודה ו/או לרכוש
המצוי באתר העבודה ו/או
בסביבתו הקרובה ואשר
שייך לאחד מיחידי
המבוטח ,אך אינו מהווה
חלק מהפרויקט המבוטח
על פי פוליסה זו".
"סעיף ב'  - 1פינוי
הריסות – יגרע ובמקומו

השאלה
במקום "לצמ"ה" יירשם
"מצמ"ה"
במקום  $2,000,000יירשם
.₪ 8,000,000
יימחק סעיף ()2

מקובל.

יימחקו המילים "ו/או מנהליים".

אין שינוי בנוסח הסעיף.

בכותרת אחרי המילה "הרחבות"
יירשם "למקרה ולתקופת
הביטוח לפרויקט.
יימחקו המילים "ו/או מנהליים"

אין שינוי בנוסח הסעיף.

יימחק המשפט המתחיל במילים:
"למען הסר ספק ,הביטוח יישאר
בתוקפו "...ומסתיים במילים:
"כנגד אישור בכתב".
במקום  24יירשם.12 :
יתווסף :תקופת ההרצה כלולה
בתקופת הביטוח.
סעיף א' יימחק

תשובה
מקובל.
מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
מקובל.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף ב' – יימחקו המילים:
"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור – הליכים מנהליים.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף ה' – יימחק.

הבקשה נדחית.

הפסקה הראשונה תימחק.
(מתחילה במילים" :בסעיף א'
המילים)"..

הבקשה נדחית.

אחרי המילים" :ישפה את
המבוטח" יירשם" :בגין אובדן
ו/או"

מקובל.

אחרי המילה "נזק" יירשם:
"פיזי ,פתאומי ובלתי צפוי
מראש".

אחרי המילה" :נזק" יתווספו
המילים" :פיזי ובלתי צפוי".

אחרי המילים" :על פי פוליסה
זו" יירשם :אלא אם נגרם
כתוצאה מסיכוני טבע.

הבקשה נדחית.

אחרי המילה "תמיכה" יירשם:
"כתוצאה מאירוע מבוטח

אחרי המילה "תמיכה"
יתווספו המילים:
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נוסח קיים

מס"ד

עמוד

סעיף

.148

נספח א'5
עמ' 7

(5ה)

"השבת סכום ביטוח
לקדמותו לאחר קרות
מקרה הביטוח  -מוסכם
בזה כי לאחר קרות מקרה
ביטוח יושב סכום הביטוח
לקדמותו החל מיום קרות
מקרה הביטוח ועד לתום
תקופת הביטוח.
ההשבה כאמור הינה
תמורת דמי ביטוח נוספים
המגיעים עבור התקופה
מתאריך החזרת סכום
הביטוח לקדמותו .דמי
הביטוח יחושבו לפי
מכפלת סכום הביטוח
שהוגדל במיון הפוליסה.
האמור בהרחבה זו לא
יחול אם המבוטח יורה
בכתב לא להחזיר את
סכום הביטוח או את גבול
האחריות לקדמותם
כאמור".

.149

נספח א'5
עמ' 7
נספח א'5
עמ' 8
נספח א'5
עמ' 9

(5ו)ג'

הוצאות נוספות

6.2

חריגים לפרק א'

יכתב:
המבטח ישפה את המבוטח
בגין הוצאות פינוי
הריסות ,פירוק ,הריסה,
פינוי ,חיזוק ובגין עלויות
ייצוב או תמיכה ,עד
לסכום הנקוב ברשימה".

.150
.151

7.5ב'

"דו"ח השמאי שיועבר
למבטח ,יועבר במקביל
גם למבוטח".

.152

נספח א'5
עמ' 10

9.2

"סעיף  2לחריגים לפרק
ב' – יוחלף בנוסח הבא-:
"חבות של כל אחד
מיחידי המבוטח כמעביד
כלפי עובדיו המקבלים
שכרם ממנו"".

.153

נספח א'5
עמ' 10

9.4.3

"למעט אחריות
האוניברסיטה בגין נזק
לרכוש צד ג' .למען הסר
ספק ,כל אדם שאינו נכלל

השאלה
המכוסה על פי פרק זה".

תשובה
"כתוצאה מאירוע מבוטח המכוסה
על פי פרק זה".

מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

מבקשים שהסעיף יימחק .כפילות מקובל.
עם סעיף (5ד).
הבקשה נדחית.
הפסקה" :למרות האמור.....
מחובת השמירה" – תימחק.
הבקשה נדחית.
אחרי המילה "השמאי" יירשם:
"הסופי" .ולאחר המילה
"למבוטח" יירשם :עם בקשה
שתועבר למבטח ע"י המבוטח".
הבקשה נדחית.
סעיף  2לחריגים לפרק ב' –
יוחלף בנוסח הבא" :חבות
המבוטח כלפי עובדיו ,בגין
פגיעה גופנית ו/או מחלה,
המכוסה או ניתנת לכיסוי על פי
פרק ג' לפוליסה (לעניין חבות
מעבידים)".
הבקשה נדחית.
מבקשים למחוק את הסעיף.
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מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
ברשימות השכר של מי
מיחידי המבוטח ,יחשב
לצד שלישי כלפי אותם
יחידי מבוטח".

.154

נספח א'5
עמ' 10

9.5

"סעיף (4ג) לחריגים
לפרק ב' –
גבול אחריות המבטח
יהיה עד לסך של
 ₪ 1,200,000למקרה.

.155

נספח א'5
עמ' 10

9.7

.156

נספח א',11.6 5
,11.7
עמ' 12
11.8
כמופיע בנספח
נספח א'12.2.4 5
עמ' 12
חריגים לפרק ג'
נספח א'14.1 5
עמ' 12
נספח א' 16.2.1 5הרחבות לפרק ג'-
סעיף ה'
עמ' 13

.160

נספח א'5
עמ' 13
נספח א'5
עמ' 13
נספח א'5
עמ' 14

16.2.3

כמופיע בנספח

.163

נספח א'5
עמ' 14
נספח א'5
עמ' 14
נספח א'5
עמ' 15
נספח א'5
עמ' 15
נספח א'5
עמ' 15

השאלה

אחרי המילה "למקרה" יירשם:
"ולתקופה".

תשובה

הבקשה נדחית.

הפסקה" :כמו כן ,בסיפא....
לרכוש צד ג' כאמור" – תימחק.

כמו כן ,בסיפא של חריג
 4ג' יתווספו המילים:
"אולם האמור בסייג זה
לא יחול על אחריות
האוניברסיטה בגין נזק
לרכוש צד ג' כאמור"".

.157
.158
.159

.161
.162

.164
.165
.166
.167

חריג  – 6ימחק.

הבקשה נדחית.

"חריג  – 6המילים
"התחייבות או אחריות"
(מופיעות פעמיים) ישונו
למילה "חבות"".

מבקשים למחוק את הסעיפים.

הבקשה נדחית.

מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

אחרי המילים "לא ידעה"
יתווסף" :ולא הייתה אמורה
לדעת"
מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

18.4

כמופיע בנספח

מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

 19ד'

כמופיע בנספח

20.3

כמופיע בנספח

המילים "הפוליסה הורחבה"
ימחקו ובמקומן יירשם" :פרקים
ב' ו -ג' לפוליסה הורחבו".
מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

20.4

כמופיע בנספח

4

כמופיע בנספח

סעיף  20.4ביחס לסעיף - 14
ימחק
מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

6

כמופיע בנספח

מבקשים למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

20.7

כמופיע בנספח

במקום המילים" :עד ל6 -
חודשים נוספים מהתקופה

אין שינוי בנוסח הסעיף.

כמופיע בנספח.
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הבקשה נדחית.
מקובל.

נוסח קיים

מס"ד

עמוד

סעיף

.168

נספח א'6
עמ' 1

-

שם המבוטח

.169

נספח א'6
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.170

נספח א'6
עמ' 2

-

עיסוק המבוטח

.171

נספח א'6
עמ' 2

-

גבולות טריטוריאליים
וסמכות שיפוט

.172

נספח א'6
עמ' 2

-

גבולות האחריות

.173

נספח א'6
עמ' 2

-

גבולות האחריות

.174

נספח א'6
עמ' 2

-

גבולות האחריות

.175

נספח א'6
עמ' 2

-

גבולות האחריות

השאלה
המקורית" יירשם" :עד להארכה
מירבית של  50%מתקופת
הביטוח המקורית ולא יותר מ6 -
חודשים נוספים מהתקופה
המקורית"
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.

תשובה

מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אחרי המילים" :כל אדם או גוף
שהמבוטח" תתווסף המילה:
"הראשי".
שאלות הבהרה – כמפורט מעלה ראה תשובות
בסעיף .4כללי – תיאור העיסוק .לשאלות  4 - 11לעיל.
נבקש לדעת האם פעילות
האוניברסיטה כוללת שימוש
באופניים חשמליים שבבעלותה?
לגבי ארה"ב וקנדה בכפוף
לתנאים מיוחדים לארה"ב וקנדה
כמפורט בפרק חבות מעבידים
לעיל.
(מופיע בשאלה

כן.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

 84לעיל).

לעניין כל הפעילות הימית -
גבולות האחריות יוגבלו לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כלול בגבולות האחריות
הכלליים).
לעניין פעילות חדרי היפוקסיה -
גבולות האחריות יוגבלו לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כלול בגבולות האחריות
הכלליים).
לעניין טיסנים/רחפנים – גבולות
האחריות יוגבלו לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כלול בגבולות האחריות
הכלליים).
במידה ונדרש כיסוי ביטוחי בגין
שימוש באופניים חשמליים
שבבעלות האוניברסיטה –
גבולות האחריות יוגבלו לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כלול בגבולות האחריות
הכלליים) .כמו כן ,הרחבת
הכיסוי כאמור לא תחול על נזק
לאופניים ונזק לרוכב.
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
 .176נספח א'6
עמ' 2

סעיף
-

נוסח קיים
השתתפות עצמית

השאלה
תשתנה ל ₪ 10,000 -למקרה.
למעט ,לעניין
טיסנים/רחפנים/פעילות
ימית/חדרים היפוקסיים –
 ₪ 50,000לנפגע.
 ₪ 100,000לאירוע.

-

הגדרות סעיף  1.3מבוטח

2.2

כמופיע בנספח

אחרי המילים "כל אדם או גוף
שהמבוטח" יתווסף" :הראשי".
סעיף (2א) –
במקום המילים "מלוא גבולות
האחריות כנקוב בפוליסה"
יירשם ₪ 40,000,000 :למקרה
ולתקופת הביטוח.

2.4

כמופיע בנספח

2.7

כמופיע בנספח

4.8

כמופיע בנספח

2.9

כמופיע בנספח

-

.177

נספח א'6
עמ' 3
נספח א'6
עמ' 3

.179

נספח א'6
עמ' 3
נספח א'6
עמ' 4

.181

נספח א'6
עמ' 4
נספח א'6
עמ' 4

.183

נספח א'6
עמ' 4

-

.184

נספח א'6
עמ' 5

3.1

הרחבות

.185

נספח א'6
עמ' 5

3.2

-

.178

.180

.182

הסייפא של הסעיף "כמו כן,
חריג זה ....ע"י המבוטח" –
תמחק.
סעיף 3ב'  -לא מאושרת גריעת
הסעיף.
סעיף  – 7המלל הרשום לאחר
המילה " "Materialימחק
ובמקומו יירשם :מובהר כי
תחולת סעיף זה – לעניין קרינה
– יהיה כפוף לאמור לעיל.
סעיף  – 11מחיקת הסעיף לא
מאושרת.
סעיף  - 12לגבי ארה"ב וקנדה
בכפוף לתנאים מיוחדים לארה"ב
וקנדה כמפורט בפרק חבות
מעבידים לעיל.
(מופיע בשאלה  84לעיל).
יתווספו הסייגים הבאים:
Munich Re Political
Exclusion Clause, Nuclear
Energy Exclusion Clause,
NMA 1975a
סעיף  - 1לגבי ארה"ב וקנדה
בכפוף לתנאים מיוחדים לארה"ב
וקנדה כמפורט בפרק חבות
מעבידים לעיל.
(מופיע בשאלה
סעיף  – 3יתווסף :בתנאי
שהחבות בגינו אינה מבוטחת
בפוליסת חבות מעבידים של
המבוטח.

תשובה
נוסח הסעיף יהיה כך:
 ₪ 4,000למקרה.
 ₪ 20,000לאירוע עקב הטסת
טיסנים ו/או רחפנים ממונעים.
 ₪ 20,000לאירוע כתוצאה
ישירה מהפעילות הייחודית
בחדרי ההיפוקסיה.
"מקרה" הינו לרבות סדרת
מקרים הנובעים מגורם אחד או
מסיבה מקורית אחת.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

ימחקו המילים:
"סעיף  3ב'  -יגרע"
אין שינוי בנוסח הסעיף.

הבקשה נדחית.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

הבקשה נדחית.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

 84לעיל).
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

השאלה
נוסח קיים
סעיף  – 8תוחרג פעילות ספורט
אתגרי כמפורט לעיל בהערה 3
לנספח א'( 1תנאים כלליים לכל
מערך ביטוחי אוניברסיטת תל
אביב – הוספת חריג ספורט
אתגרי לפוליסות החבויות).
סעיף  – 3.6.1במקום
"סעיף 9
 ₪ 4,000,000יירשם:
 3.6.1.גבול האחריות
 ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת
יהיה בסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ".הביטוח.
סעיף – 10
"סעיף 10
יוחלף ויהא בנוסח הבא -:הטרדה מינית – תמחק.
"מוסכם כי אחריות
אחרי המילה" :למקרה" יירשם:
המבוטח בגין פגיעה
אישית ( " PERSONALולתקופת הביטוח".
 )INJURYבצד שלישי
כלשהו ,מכוסה על פי
פוליסה זו" .פגיעה
אישית" לצורך הרחבה זו
הינה לרבות הוצאת דיבה,
לשון הרע ,חדירה לתחום
הפרט (כולל פגיעה
בפרטיות) ,העלבת אדם,
מעצר שווא ,הפרת
סודיות ו/או הטרדה
מינית ,אך לא זכויות קניין
רוחני.

עמוד
מס"ד
 .186נספח א'6
עמ' 5

סעיף
3.5

.187

נספח א'6
עמ' 5

3.6

.188

נספח א'6
עמ' 6

3.7

.189

נספח א'6
עמ' 7
נספח א'6

3.14

כמופיע בנספח.

4.4

כמופיע בנספח.

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.

נוסח הסעיף יהיה:
"גבול האחריות יהיה בסך של
 ₪ 2,000,000למקרה".
הבקשה נדחית.
אחרי המילה" :למקרה" ירשם:
ו ₪ 4,000,000 -לתקופת
הביטוח".

ואולם לעניין הטרדה
מינית מובהר כי כיסוי
כאמור לא יחול )1( :על
אדם שלגביו נטען
שהטריד מינית אם
הורשע או הגיע להסדר
פשרה עם צד התביעה;
( )2על המבוטח אם
המבוטח לא נקט את כל
הצעדים שעל המעסיק
לנקוט עפ"י החוק למניעת
הטרדה מינית ,התש"ח
.1998
אחריות המבטח על פי
הרחבה זו מוגבלת לסך
של ₪ 2,000,000
למקרה".

.190

סעיף ( 20הגנה בהליכים
פלילים) – סעיף ה' ימחק.
אחרי המילה "והקמה" יירשם:

מכרז מס' הס 17/2018 .למתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות לאוניברסיטת תל אביב
עמוד  28מתוך 41

הבקשה נדחית.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

עמוד
מס"ד
עמ' 8

סעיף

נוסח קיים

.191

נספח א'6
עמ' 8

4.8

"על אף האמור אחרת
בכל מקום בפוליסה זו,
מוצהר ומוסכם כי כלי
רכב של אחרים וכל
הנמצא על גביהם,
הנמצאים בחצרי המבוטח,
ייחשבו כרכוש צד שלישי
שאחריותו של המבוטח
בגינו מכוסה על פי
פוליסה זו במלוא גבולות
האחריות .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,מוסכם
כי הפוליסה מורחבת
לכסות את חבותו החוקית
של המבוטח בגין נזק
לכלי רכב השייכים
לעובדיו בעת חנייתם
בחניונים השייכים
למבוטח ו/או נמצאים
בפיקוחו".

השאלה
"שערכן אינו עולה על
."₪ 2,000,000
אחרי המילה" :שאחריותו"
יירשם" :על-פי דין".

תשובה

אחרי המילה" :שאחריותו"
יירשם" :החוקית".

.192

נספח א'6
עמ' 8

4.10

-

יתווסף :למעט ספורט אתגרי
כמפורט לעיל בהערה  3לנספח
א'( 1תנאים כלליים לכל מערך
ביטוחי אוניברסיטת תל אביב –
הוספת חריג ספורט אתגרי
לפוליסות החבויות).

הבקשה נדחית.

.193

נספח א'6
עמ' 8

-

-

.194

נספח א'7
עמ' 1

-

שם המבוטח

.195

נספח א'7
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.196

נספח א'7
עמ' 2
נספח א'7
עמ' 3

-

השתתפות עצמית

מבקשים להוסיף סעיף :4.16
הפוליסה מורחבת לכסות פעילות
הטסת טיסנים ו/או רחפנים.
לעניין טיסנים ו/או רחפנים
ממונעים ,הכיסוי כפוף לתת גבול
אחריות של ₪ 4,000,000
לאירוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח.
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
אחרי המילים" :כל אדם או גוף
שהמבוטח" תתווסף המילה:
"הראשי".
תשתנה ל ₪ 10,000 -למקרה.

מקובל.

-

הגדרות

.197

הגדרות סעיף  1.3מבוטח –
אחרי המילים "כל אדם או גוף
שהמבוטח" יתווסף" :הראשי".
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מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.

סעיף
2.3

נוסח קיים
סייגים לחבות מבטח

עמוד
מס"ד
 .198נספח א'7
עמ' 3
 .199נספח א'7
עמ' 4

3.1

-

.200

נספח א'7
עמ' 4

3.3

-

השאלה
סעיף  – 2.3סעיף  – 11מחיקת
הסעיף לא מאושרת.
סעיף  – 3יתווסף :בתנאי
שהחבות בגינו אינה מבוטחת
בפוליסת חבות מעבידים של
המבוטח.
סעיף  – 8תוחרג פעילות ספורט
אתגרי כמפורט לעיל בהערה 3
לנספח א'( 1תנאים כלליים לכל
מערך ביטוחי אוניברסיטת תל
אביב – הוספת חריג ספורט
אתגרי לפוליסות החבויות).

תשובה
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

.201

נספח א'7
עמ' 4

-

-

.202

נספח א'7
עמ' 5
נספח א'7
עמ' 5
נספח א'7
עמ' 5
נספח א'7
עמ' 6
נספח א'7
עמ' 7

3.4

כמופיע בנספח

מופיע בשאלה  24לעיל.
יתווספו הסייגים הבאים:
Munich Re Political
Exclusion Clause, Nuclear
Energy Exclusion Clause,
NMA 1975a
סעיף  – 9ימחק.

מקובל.

3.5

כמופיע בנספח

סעיף  – 10ימחק.

הבקשה נדחית.

.203
.204
.205
.206

3.9
3.12
4.4

סעיף  – 14ימחק .להבנתנו אינו
כמופיע בנספח
רלוונטי לברי רשות.
סעיף ( 20הגנה בהליכים
כמופיע בנספח
פלילים) – סעיף ה' ימחק.
אחרי המילה "והקמה" יירשם:
"למען הסר ספק ,ומבלי
"שערכן אינו עולה על
לגרוע מכלליות תיאור
עסקו של המבוטח ,מוסכם ."₪ 2,000,000
בזה במפורש כי פוליסה
זו מכסה את אחריות
המבוטח כאמור במבוא
לפוליסה בגין עבודות
הריסה ,בניה ,שיפוץ
והקמה המבוצעות על ידי
המבוטח ו/או מטעמו ו/או
עבורו .שם המבוטח
לעניין כיסוי זה מורחב
לכלול את הקבלנים ו/או
קבלני המשנה המועסקים
לביצוע העבודות הנ"ל
עבור המבוטח .ואולם,
מוסכם כי במידה וקיים
ביטוח תקף אחר שנערך
על ידי המבוטח או
לטובתו ,על פיו זכאי
המבוטח לשיפוי בגין
עבודות אלה אזי ,תחול
פוליסה זו כרובד נוסף
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הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
מקובל.

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
החל מעבר לסכומים
בגינם שופה המבוטח על
פי הביטוח האחר
כאמור".

.207

נספח א'7
עמ' 7

4.8

.208

נספח א'7
עמ' 8

4.10

"על אף האמור אחרת
בכל מקום בפוליסה זו,
מוצהר ומוסכם כי כלי
רכב של אחרים וכל
הנמצא על גביהם,
הנמצאים בחצרי המבוטח,
ייחשבו כרכוש צד שלישי
שאחריותו של המבוטח
בגינו מכוסה על פי
פוליסה זו במלוא גבולות
האחריות .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,מוסכם
כי הפוליסה מורחבת
לכסות את חבותו החוקית
של המבוטח בגין נזק
לכלי רכב השייכים
לעובדיו בעת חנייתם
בחניונים השייכים
למבוטח ו/או נמצאים
בפיקוחו".
יתווסף :למעט ספורט אתגרי
כמפורט לעיל בהערה  3לנספח
א'( 1תנאים כלליים לכל מערך
ביטוחי אוניברסיטת תל אביב –
הוספת חריג ספורט אתגרי
לפוליסות החבויות).

.209

נספח א'8
עמ' 1

-

שם המבוטח

.210

נספח א'8
עמ' 1

-

מבוטחים נוספים

.211

נספח א'8
עמ' 2

-

גבולות אחריות

.212

נספח א'8
עמ' 3
נספח א'8
עמ' 3

1

כמופיע בנספח

2

גבול אחריות המבטח

.213

השאלה

אחרי המילה" :שאחריותו"
יירשם" :על-פי דין".

(מופיע בשאלה  24לעיל).
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
אחרי המילים" :כל אדם או גוף
שהמבוטח" תתווסף המילה:
"הראשי".
אחרי המילה "למקרה" יתווסף:
"ולתקופת הביטוח".
לחילופין ,אנא עדכנו מה הם
גבולות האחריות הנדרשים
לתקופת הביטוח.
עמ'  1לפוליסה (סעיף ההפעלה)
– הבקשה אינה מאושרת.
הסעיף במפרט ימחק.
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תשובה

אחרי המילה" :שאחריותו"
תתווסף המילה" :החוקית".

הבקשה נדחית.

מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
הבקשה נדחית.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
הבקשה נדחית.

עמוד
מס"ד
 .214נספח א'8
עמ' 3

סעיף
3

נוסח קיים
כמופיע בנספח

השאלה
הפסקה האחרונה "מוסכם
ומוצהר כי ...לגבי כל כלי רכב
בנפרד" – תמחק .הכיסוי הוא
למקרה ולתקופת הביטוח.

תשובה
אין שינוי בנוסח הסעיף.

.215

נספח א'8
עמ' 3
נספח א'8
עמ' 3
נספח א'8
עמ' 4
נספח א'8
עמ' 4
נספח א'8
עמ' 4
נספח א'8
עמ' 4

4.4

כמופיע בנספח

4.5

כמופיע בנספח

4.8

כמופיע בנספח

5.2

כמופיע בנספח

6

כמופיע בנספח

במקום סעיף  – 5יירשם :סעיף
5ד'.
ביחס לסעיף  – 6סעיף  4.5ימחק
מהמפרט.
סעיף  4.8המתייחס לסעיף – 8
סעיף  4.8ימחק מהמפרט.
אחרי המילה "להובלה" יירשם:
"ולתקופת הביטוח".
מבקשים למחוק את סעיף .6

אין שינוי בנוסח הסעיף.

7.2

כמופיע בנספח

.221

נספח א'8
עמ' 4
נספח א'8
עמ' 5
נספח א'8
עמ' 5
נספח א'8
עמ' 5
נספח א'9
עמ' 1

7.6

כמופיע בנספח

7.7.3

כמופיע בנספח

(סעיף  )2המילים "חובת
הזהירות" ימחקו מהכותרת
בלבד .הסעיף יישאר בתוקף.
סעיף ( – 7.6ביחס לסעיף 9
אמצעים להקלת הסיכון) ימחק.
סעיף  – 7.7.3לא מאושר.

7.7.3

כמופיע בנספח

7.9.2

כמופיע בנספח

-

שם המבוטח

גבולות האחריות הינם להובלה
ולתקופת הביטוח.
אחרי המילים "דוחות השמאי"
יתווסף" :הסופיים".
החברה הכלכלית של
אוניברסיטת תל אביב תירשם
תחת "מבוטחים נוספים" ולא
כמבוטח ראשי.
נבקש לקבל רשימת ציוד ושווי
לרבות הציוד הנייד.

.216
.217
.218
.219
.220

.222
.223
.224
.225

.226

נספח א'9
עמ' 1

-

ציוד אלקטרוני הרכוש
המבוטח

.227

נספח א'9
עמ' 3

-

הרחבות  -פינוי הריסות

.228

נספח א'9
עמ' 4

א.

כללי סעיף א' הגדרה
לקלקול סחורה משבר
מכני ו/או נזק אלקטרוני

הרכוש המבוטח לא כולל
טיסנים/רחפנים.
יירשם 10% :מהנזק ,מקסימום
₪ 1,000,000
ימחקו המילים" :ובכל מקום
אחר".
בנוסף ,תתווסף להגדרת קלקול
סחורה משבר מכני התנאה
כדלקמן:
"הכיסוי מותנה בקיום מערכת
התראה המתריעה על עליית
וירידת הטמפרטורה בהתאם
לטמפ' הכיול של המקררים
והמקפיאים אשר תקושר
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הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
מקובל.

הבקשה נדחית.

מקובל.
מקובל.
הבקשה נדחית.
בשורה השלישית אחרי המילים:
"ובכל מקום אחר"
יתווספו המילים:
"בחצרי המבוטח".

מס"ד

עמוד

סעיף

.229

נספח א'9
עמ' 4

-

נוסח קיים

סעיף כללי ד' פינוי
הריסות

השאלה
לחוקרים הרלוונטים ולביטחון
האוניברסיטה .על ביטחון
האוניברסיטה להודיע על כל
התרעה לגורמים הרלוונטים
(אחזקה וחוקרים).
אמצעים נוספים להקלת הסיכון
להקלת הסיכון לציוד אלקטרוני
ושבר מכני הינם כדלקמן:
 .1על המבוטחים לבצע סקר,
ע"י מהנדס חשמל ,של צרכני
החשמל הרגישים במעבדותיהם,
הדורשים מתח אספקה מיוצב.
 .2על המבוטחים להבטיח כי
כל אותם צרכני חשמל רגישים
יחוברו לרשת חשמל מיוצבת
(מערכת כוח חיוני מיוצב)
הכוללת אל פסק ( )UPSמרכזי.
 .3במידה ואין באפשרות
המבוטחים לחבר מערכת כלשהי
לרשת חשמל מיוצבת ,עליהם
לחבר את המערכת הנ"ל
למערכת אל-פסק ()UPS
מקומית ,בעלת הספק מתאים
ובעלת בנק מצברים בגודל
מתאים.
 .4חשוב כי מערכת האל-פסק
תוכל לתמוך את המערכות
המחוברות אליה למשך זמן אשר
יספיק למבוטחים לכבות את
המערכות הנ"ל באופן סדור
ומבוקר.
 .5תכנון מערכות כנ"ל מחייב
להיוועץ המהנדס חשמל.
 .6על המבוטחים להתקין
ולטפל בכל מערכת שברשותם,
בהתאם להוראות יצרן המערכת.
אחרי המילים "הכיסוי לפי
הרחבה זו לא יעלה על" יירשם:
" 10%מהנזק ,מקסימום
( ."₪ 1,000,000מלל זה
יחליף את המלל המצוין במפרט).
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תשובה

נוסח הסעיף יהיה:
הוצאות פינוי הריסות –
הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות
להריסה ,ניקוי ,יישור ,הרחקה,
פינוי לאחר אבדן או נזק לרכוש
המבוטח עקב סיכון מבוטח,
לרבות אבדן או נזק עקב פעולות
אלה .הכיסוי לפי הרחבה זו לא
יעלה על  10%מערך הפריט
שניזוק והינו על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לביטוח חסר".
אחריותו של המבטח עפ"י הרחבה
זו לא תעלה על סך של
 1,000,000ש"ח.

עמוד
מס"ד
 .230נספח א'9
עמ' 4

סעיף
-

נוסח קיים
סעיף ה' רכוש מחוץ
לחצרים

השאלה
לא יחול על ציוד המצוי בים.
לגבי רכוש המצוי כלי שיט –
יוגבל סכום הביטוח לסך של
.₪ 1,000,000

לגבי רכוש וציוד המצוי על כלי
שיט ו/או בים – יוגבל לסך של
.₪ 250,000

.231

נספח א'9
עמ' 4

-

סעיף ו' – רכוש בחו"ל

.232

נספח א'9
עמ' 5

-

סעיף ח'  -כיסוי לציוד
נייד בחו"ל

.233

נספח א'9
עמ' 5

-

יתווסף :המבוטח ידווח למבטח
מדי חציון על מספר ימי השהייה
בחו"ל ,רשימת הפריטים ושווים
ויחויב בפרמיה שנתית של
 3.9%משווי הציוד לנסיעה.
לא נוכל לאשר מחיקת המילים"
"הקורה בעת שהרכוש המבוטח
נמצא בתוך החצרים הנזכרים
ברשימה"

.234

נספח א'9
עמ' 6

-

ציוד אלקטרוני  -תנאים
מיוחדים לפרק 1

.235

נספח א'9
עמ' 6

-

ציוד אלקטרוני  -תנאים
מיוחדים לפרק 1

.236

נספח א'9
עמ' 6

-

פרק "הרחבות מיוחדות
לפרק "1

סעיף :1
המילים "הביטוח לאותו פריט
רכוש" ימחקו ובמקומן יירשם:
"שאינו עולה על  20%מהנזק או
 ₪ 50,000לפי הנמוך מביניהם.
סעיף :4
מאושר רק לגבי סכומים שהינם
על בסיס נזק ראשון.
סעיף  – 2לא מאושר.

תשובה
נוסח הסעיף יהיה:
"למען הסר ספק ,הרחבה זו מכסה
גם רכוש וציוד המצוי על גבי כלי
שיט לצורכי לימוד ,מחקר ולכל
מטרה אחרת במסגרת פעילותו
של המבוטח עד לסך של
".₪ 1,000,000
אין שינוי בנוסח הסעיף.

אמצעים להקלת הסיכון לציוד
נייד:
 אין לשלוח מחשב
נייד/מצלמות/טאבלט וכד'
לבטן המטוס.
 על הציוד הנישא להיות
בהשגחה מתמדת של
המבוטח.
 אין להשאיר ציוד נייד ברכב
לא מאויש.
 בעת שהיה במלון ,יהיה
הציוד בהשגחת המבוטח.
במידה ורוצה להשאירו
במלון ללא השגחה ,יש
להפקידו בכספת המלון.
 אין כיסוי לאבדה.

סעיף י'
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אין שינוי בנוסח הסעיף.

הבקשה נדחית.

המילים" :הביטוח לאותו פריט
רכוש" ימחקו
ובמקומן יירשם:
"שאינו עולה על  20%מהנזק
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

עמוד
מס"ד
 .237נספח א'9
עמ' 6

סעיף

נוסח קיים
פרק "הרחבות מיוחדות
לפרק "1

תשובה
השאלה
סעיפים :א' ו -ד' – לא מאושרים .הבקשות נדחות.
סעיף ג' יאושר בכפוף להוספת
הערה :הכיסוי לניידים על פי
ההוראות והאמצעים המפורטים
לעיל.

.238

נספח א'9
עמ' 6

-

בפרק חריגים כלליים
(לכל פרקי הפוליסה)

סעיף  5א' – הפסקה השנייה
תימחק( .מתחילה במילה "רק"
ומסתיימת במילה "התביעה").

הבקשה נדחית.

.239

נספח א'9
עמ' 6

-

בפרק חריגים כלליים
(לכל פרקי הפוליסה)

.240

נספח א'9
עמ' 7

-

חריג פל-קל

.241

נספח א'9
עמ' 7
נספח א'9
עמ' 8

-

שינויים ותוספות
לפוליסת שבר מכני
חריג פל-קל

.243

נספח א'9
עמ' 8

-

פרק הרחבות לשבר מכני

.244

נספח א'9
עמ' 8

-

תנאי הפוליסה

.245

נספח א'9
עמ' 9

8ג'

סעיף 5ב' ימחק – ובמקומו
יירשם" :אובדן או נזק שנגרמו
עקב מעשה זדון או מעשה
במתכוון של המבוטח או
בהוראתו או בידיעתו".
הפסקה האחרונה תימחק
(מתחילה במילים" :למען הסר
ספק" ומסתיימת במילה:
"במפורש").
הפסקה השנייה של סעיף ד'
תימחק.
הפסקה האחרונה תימחק
(מתחילה במילים" :למען הסר
ספק" ומסתיימת במילה:
"במפורש").
סעיף  – 16מאושר ,אולם יצוין
כי עבור תיקונים זמניים שעלותם
מעל  - ₪ 100,000יש לקבל
את אישור המבטח מראש.
סעיף  – 5המילים "חובת
הזהירות" ימחקו מהכותרת.
הסעיף ישאר בתוקף.
אחרי המילה "השמאי" תתווסף
המילה" :הסופיים".

הבקשה נדחית.

.246

נספח
א'10

-

.247

19
נספח ב
טופס
ההצעה
הכספית

-

.242

-

"דוחות השמאי שיועברו
יועברו במקביל הן
למבטח והן למבוטח"
רשימה לפוליסה לביטוח יהיה עפ"י תנאי הפוליסה
המסתיימת.
CRIME

"אישור המציע
אנו הח"מ מאשרים
שקראנו והבנו את מסמכי
המכרז על כל נספחיו,
ואנו מתחייבים לעמוד
באמור במסמכי המכרז
ובהצעה הכספית המוגשת
על ידינו.

לאישור המציע נבקש להוסיף
(לפני חתימת המציע)" :מובהר
כי המציע שומר על זכותו לערוך
שינויים בהצעה זו במידה ויחולו
שינויים בדרישות המכרז לרבות
בסכומי הביטוח/גבולות האחריות
 /ויתור על חלק מהפוליסות
בהתאם לסעיף  4לעיל.
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הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.
אין שינוי בנוסח הסעיף.
תנאי הפוליסה יוותרו ללא שינוי
(בהתאם לתנאי פוליסת
 CRIMEהנהוגה אצל המבטח).
מוסכם כי תנאי הפוליסה
המסתיימת עומדים בדרישה זו.
הבקשה נדחית.
למען הסר ספק מובהר כי כל
השינויים שהוחלט עליהם במכתב
הבהרות זה הינם חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז.
ככל שיבוצעו שינויים בפוליסות
לאחר ההחלטה על המציע הזוכה
במכרז ,עדכון התמורה יהיה

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
אנו מאשרים כי הפרמיות
המוצעות על ידינו הינן
בש"ח ומהוות מחיר סופי,
קבוע ומלא הכולל את
מלוא התמורה ואנו
מתחייבים לא לדרוש
תשלום תמורה נוסף על
המחיר המפורט בהצעה
הכספית וכי האוניברסיטה
תשלם רק עבור הספקת
שירותי הביטוח בפועל,
כשהם עומדים בתנאים
המפורטים במסמכי
המכרז על נספחיו".

.248

24
נספח ו'
תצהיר
להוכחת
עמידה
בתנאי
הסף

2.4

.249

30

8.4

"בכל שנה משלוש השנים
הקלנדריות - 2018
 - 2018( ,2016עד
המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז) המציע
ביטח בביטוח רכוש
לפחות שלושה לקוחות
בישראל ,כאשר שווי
הרכוש שבוטח לכל אחד
מהלקוחות בכל שנה הינו
בסך של לפחות מיליארד
ש"ח.
הלקוחות הנ"ל מפורטים
בטבלה שלהלן"
"האוניברסיטה רשאית
לשנות ,לפני תחילת
הביטוח ו/או במהלך
תקופת הביטוח כל סכום
ביטוח ו/או גבול אחריות
בכל ביטוח וביטוח ו/או
לוותר על עריכת חלק
מפוליסות הביטוח
שבמפרט באופן מלא או
חלקי כפי שהדבר עשוי
להתהוות ,עקב שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט
של האוניברסיטה מכל
סיבה שהיא ,לרבות עקב
הגדלה או הקטנה בהיקף
הפעילות ו/או הנכסים
ו/או בתיאור הביטוח ,או
עקב צורך אחר ,הכל כפי
שהאוניברסיטה תמצא
לנכון והמבטח חייב
להיענות לבקשה ולשנות

השאלה

תשובה
כקבוע בהסכם ההתקשרות.

איננו מורשים למסור כרגע.
פנינו למספר לקוחות ואנו
ממתינים להסכמתם .לחילופין
נוכל למסור הצהרה.

הבקשה נדחית.

נבקש למחוק את המילה "חייב"
ובמקומה יירשם" :יעשה כמיטב
יכולתו".

הבקשה נדחית

בסוף הסעיף יתווסף" :ותוך
התחשבות בחשיפה ובסיכון אשר
נדרש לבטח".
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מס"ד

עמוד

סעיף

.250

31

13.2

.251

32

16.2

.252

33

19

נוסח קיים
את סכום הביטוח בהתאם
לתעריפים הקבועים
בהצעתו תוך חישוב דמי
הביטוח באופן יחסי
לתקופה בה חל הכיסוי
וללא כל קנס או חיוב
בהוצאה".
"דמי הביטוח השנתיים
ישולמו ב 5 -תשלומים
חודשיים שווים ורצופים,
החל מהחודש הראשון
שלאחר חודש תחילת
הביטוח של התקופה
המקורית ,ובכל אחת
מתקופות ההתקשרות
המוארכת .התשלומים
בגין הפוליסות הנקובות
בש"ח יהיו נומינליים
וללא הצמדה.

השאלה

במקום המילים "החל מחודש
שלאחר חודש תחילת הביטוח"
יירשם :החל מתאריך תחילת
הביטוח".

תשובה

אין שינוי בנוסח הסעיף.

התמורה תשולם בהמחאה
או בהעברה בנקאית
לחשבונו של המבטח".
לאחר המילים "לידיעת אחר"
"שמירת סוד :המבטח
מתחייב לשמור בסוד ,ולא נבקש להוסיף" :למעט מורשים
להעביר ,להודיע ,למסור מטעמו ואו מבטחי משנה".
או להביא לידיעת אחר כל
מסמך ו/או ידיעה אשר
הגיעו אליו בקשר או בעת
ביצוע התחייבויותיו
שעפ"י מכרז זה .תשומת
לב המבטח מופנית
לסעיפים  91ו118 -
לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977שעניינם איסור
ועונש על מסירת ידיעות
רשמיות ע"י בעל הסכם,
לרבות מציע ,עם גוף
מבוקר ,כמשמעותו בחוק
מבקר המדינה ,תשי"ח-
".1958
"הצדדים להסכם
מסכימים בזה ,כי
לאוניברסיטה ,ולה בלבד,
תהיה זכות לקזז כל חיוב
כספי שהמבטח עשוי
להיות חייב לה מתוך
העסקה נשוא ההסכם או

זכות קיזוז – נבקש הדדיות.
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מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

מס"ד

עמוד

סעיף

נוסח קיים
מעסקה אחרת ,מכל סכום
שיגיע למבטח
מהאוניברסיטה.

השאלה

תשובה

מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,היה ויתגלו
בחשבון ,בין אם לפני
תשלומו ובין אם לאחריו,
טעויות ,אי דיוקים ו/או
ליקויים כלשהם ,תהא
האוניברסיטה רשאית
לקזז הסכומים שיתגלו
בעקבות האמור לעיל,
מכל סכום המגיע ו/או
שיגיע למבטח
מהאוניברסיטה".
.253

35

1

"כי ידוע וברור לנו ,כי
מידע שיימסר לנו ו/או
יגיע אלינו בין ע"י
האוניברסיטה ובין בדרך
אחרת ,במהלך הכנת
והגשת ההצעה למכרז,
לפני תקופת ההתקשרות,
במהלך תקופת
ההתקשרות עם
האוניברסיטה ולאחריה,
הוא סודי ואין לעשות בו
שימוש ,ללא אישור בכתב
ומראש של האוניברסיטה.

בסוף הפסקה לאחר "על כך
בטרם הגילוי" להוסיף "ככל
שיתאפשר".

בכתב התחייבות זה ולעיל
"מידע" משמעו –
לרבות וללא הגבלה :כל
מידע בקשר עם ומכל
הנובע מההתקשרות עם
האוניברסיטה ,מידע
בקשר לאוניברסיטה ו/או
מוסדותיה ו/או חבריה
ו/או צד ג' הקשור אליה
ו/או כל העובדים ובני
משפחותיהם ,מידע עסקי,
מסחרי ,טכנולוגי ,תכנוני,
רפואי ,תפעולי ושיווקי,
לרבות כל תכנית ומסמך
עיוני ,מדעי ו/או מעשי,
בכתב ,בעל פה ,מצולם,
בקבצי מחשב ,ברשת
האינטרנט העולמית,
מוקלט ,ניתן לקריאה
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הבקשה נדחית.

מס"ד

עמוד

סעיף

.254

35

2.1

.255

36

2.5

.256

36

2.6

נוסח קיים
ולפענוח בצורה גרפית
ו/או בכל מדיום ,פורמט
ואופן אחר.
המידע לא יכלול מידע
ספציפי המצוי בנחלת
הכלל או שהגיע אל נחלת
הכלל שלא ע"י הפרת
התחייבויותינו בכתב
התחייבות זה ,אולם יכלול
מידע שנמסר לנו ע"י צד
ג' בדין ,אולם לא יכלול
מידע שחובה עלינו
לגלותו עפ"י דין ,ובכפוף
להודעה על כך טרם
לגילוי".
"לשמור בסודיות מוחלטת
על המידע ולא לגלותו
לכל אדם ו/או לגוף
כלשהו ,זולת האנשים
המורשים עפ"י כל דין,
בין במישרין ,בין בעקיפין
ובין בכל דרך אחרת,
לרבות וללא הגבלה,
לסוכנות ,יועץ ,סוכן,
קבלן ו/או ספק כלשהו,
לרבות ספקים ו/או קבלני
משנה של האוניברסיטה".
"להחזיר לאוניברסיטה
מיד עם סיום ההתקשרות
עפ"י המכרז שפרטיו
לעיל ,באופן מסודר
ותקין ,את כל עותקי
המידע מכל מין וסוג
שהוא המצוי ברשותנו
(לרבות כל מידע
המאוכסן באופן מגנטי,
אופטי ו/או אמצעי מדיה
אחר) ,לרבות חומרים
שהופקו מתוך המידע
ובאמצעותו ,ולרבות
המסמכים והפריטים
שהוכנו על ידינו ו/או ע"י
מי מטעמנו ,שהיו
בשימושנו ו/או בשימוש
מי מטעמנו ו/או שהגיעו
לידינו ו/או לידי מי
מטעמנו במהלך
העבודה/השירות".
"להביא את תוכנו של

השאלה

תשובה

בסוף הסעיף להוסיף " כמו כן,
גם העברת מידע למבטח המשנה
אינה מהווה הפרה של כתב
סודיות זה".

מקובל.

לאחר המילים "להחזיר
לאוניברסיטה" להוסיף "עם
דרישה לאחר" וכן למחוק את
המילים "מיד עם" .בסוף הפסקה
להוסיף "למעט מידע שעלינו
לשמור בהתאם להוראות הדין".

מקובל.

מבוקש למחוק את הסעיף.
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תימחק המילה" :בחתימתו".

מס"ד

עמוד

סעיף

.257

36

3

.258

36

7

השאלה

נוסח קיים
כתב התחייבות זה
לידיעת כל אחד
מעובדינו אשר ייתן
שירותים לאוניברסיטה
במסגרת הסכם
ההתקשרות ,לדאוג כי כל
אחד מהם יתחייב אישית
בחתימתו לפעול עפ"י
הוראות כתב התחייבות
זה ולפעול לאכיפת
ההתחייבויות בכתב
התחייבות זה ע"י
עובדינו .היה ומי
מעובדינו יפר התחייבות
כלשהי ,אנו נודיע
לאוניברסיטה מיד ובכתב
על הפרה כאמור".
מבוקש לשנות מ  7שנים ל3-
"כל ההתחייבויות בכתב
שנים.
התחייבות זה תעמודנה
ותשארנה בתוקפן
לתקופה של  7שנים
מתום תקופת ההתקשרות
.הן לפני תקופת
ההתקשרות ,הן בתקופת
ההתקשרות ולאחריה בכל
הנוגע להגשת ההצעה
לביטוח כאמור לעיל,
ותהיינה תקפות בין בארץ
ובין בחו"ל ,ויחולו בעניין
זה הוראות הפיסקאות
השנייה והשלישית בסעיף
 16בהסכם ההתקשרות".
"בנוסף לזאת ,אנו
מצהירים כי ידוע לנו ,כי
הפרת האמור בכתב
התחייבות זה תהווה
הפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות עם
האוניברסיטה על כל
המשתמע והנובע מכך,
וכי חשיפת המידע עשויה
לגרום נזקים ואנו
מתחייבים לשפותה באופן
מיידי על כל נזק ו/או
הוצאה שנגרמו כאמור
עקב הפרת חובת הסודיות
על ידינו ו/או ע"י מי
מטעמנו".

נבקש למחוק את סוף הפסקה:
"ואנו מתחייבים לשפותה.....על
ידנו ו/או ע"י מי מטעמנו".
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תשובה

מקובל.

אין שינוי בנוסח הסעיף.

 .2אין שינוי בשאר פרטי המכרז.
 .3המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה והינו  9.8.2018עד השעה  12.00בצהריים בדיוק.

 .4יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי
המציע ,וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

בברכה,
אבי וייס
מזכיר ועדת המכרזים

העתק:
חברי ועדת המכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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