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  :מבוא .1

בהמשך לשלב קבלת ההבהרות וההסתייגויות המציעים, מתכבד התאגיד להגיש את תגובתו  1.1
 ההבהרות והסתייגויות שהוגשו על ידי המציעים השונים.לבקשת 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לחתום עליו ולהגישו עם  1.2
 הצעתם.

(להלן:  סימון שינוייםבעקבות הערות והסתייגויות המציעים שונו מסמכי המכרז עם  1.3
 ) והמצ"ב.עניין" לפי המסמכי המכרז המתוקניםאו " "המסמכים המתוקנים"

המסמכים המתוקנים מהווים את מסמכי המכרז הסופיים. לפיכך כל הערה, הסתייגות, צירוף  1.4
נספח, בקשת שינוי או תיקון שלא קיבלו ביטוי במסמכים המתוקנים יש לראות את 

בין במלואה ובין בחלקה, והכל לפי התיקון או  הההסתייגות הרלוונטית בגינם כזו שנדחת
 ן במסמכים המתוקנים.השינוי המסומ

כלשהם ואין לבצע שום נוספים או שונים אין לצרף להצעת המציע נספחים  1.5
למעט מילוי  המתוקניםהמכרז למסמכי ו/או תיקון שינוי ו/או תוספת ו/או הערה 

  .נתונים במקומות המיועדים לכך

  אי עמידה בהוראה זו עלול להביא לפסילת ההצעה.
  

  מקשה אחת –כל קטגוריה  .2

מערך ביטוח נושאי ) 2(מערך אלמנטארי, ) 1(מובהר בזה שכל קטגוריה של ביטוחים, קרי  2.1
 .שאינה ניתנה להפרדה אחת מקשהמערך ביטוח אחריות מקצועית מדיה, מהווה ) 3(משרה, 

הדבר נכון בפרט בקטגוריה של המערך האלמנטארי המורכב ממספר סוגי ביטוח שונים 
  מהווה מקשה אחת בלתי ניתנת להפרדה. שכאמור המערך האלמנטארי כולו 

קטגוריות הביטוח או יותר, לפי בחירתו. בחינת כל  3- על מציע רשאי להגיש הצעה לאחת מ 2.2
  קטגוריה תהיה עצמאית ובלתי תלויה בהצעה שהוגשה או שלא הוגשה בקטגוריה האחרת.

  
  מנגנון הארכת הביטוח .3

זמן, והוצאות ועלויות נוספות שהינן הואיל והיציאה למכרז ביטוחים כרוכה בהשקעת משאבי  3.1
משמעותיות הן לתאגיד והן למציע. נדרש מנגנון אשר יאפשר לצדדים ודאות מסוימת 
להתקשרות ארוכת טווח, קרי אופציות להארכת תקופת ההתקשרות הראשונית  (להלן : 

  ").  מנגנון החידוש"

בהמשך להסתייגויות השונות של המציעים ממנגנון החידוש שהוצא במסמכי המרכז  3.2
שונה מנגנון ) במסמכי המכרז המקוריים במסמך ב' 4במסמך א'  וסעיף  3(סעיף הראשונים 

  מכרזים דומים.חברות הביטוח מומוכר ללכזה שהינו מקובל החידוש 
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  יום 60 –תוקף ההצעה  .4

או עד לקיבול  יום ממועד הגשתה 60ללא שינוי לתקופה של עד  על ההצעה להיות בתוקף 4.1
  .ההצעה ע"י התאגיד לפי המוקדם

התביעות   ןבעיסוק או בניסיוהתאגיד מתחייב להודיע למציעים בתקופה זו על כל שינוי מהותי  4.2
ובמקרה שכזה יהיה המציע רשאי למשוך את  בכל קטגוריה ואשר מהווה שינוי מהותי בסיכון

  הצעתו.
  

  פוליסת תאונות אישיות .5

 עובדים ופרילנסריםהנערכת על ידי התאגיד הינה בעבור לביטוח תאונות אישיות  פוליסהה 5.1
' וכיוצב"צוותי השטח" של התאגיד לרבות, צלמים, כתבים, נהגים, אנשי סאונד בהחברים 

  .הפלסטינית הרשות ושטחי עזה חבלהמסקרים את 

מבוטחים נקובים בשם. כאשר הרשימה משתנה בהתאם  8 - מספר המבוטחים כיום עומד על 5.2
מבוטחים קבועים נקובים  30 - לשינויים בצוותי השטח כאמור. הצפי הוא שתהיה הגדלה לכ

  בפוליסה.

את הפרטים שלהלן; שם פרטי,  כוללתבקובץ אקסל ולמבטח  מועברתהמבוטחים רשימת  5.3
  .ועיסוק לפי העניין ותאריכי לידה , כתובת מלאהמשפחה,  מספר תעודת זהות

תאונה שאינה קשורה ישירות עם עבודתו או  כולל אינומקרה ביטוח על פי פוליסה זו הכיסוי ל 5.4
 .או בעבור התאגידעיסוקו של המבוטח אצל 

ל או מאת עבודתו או עיסוקו אצל אהמבוטח בדרכו הישירה את חבותו של  מכסההפוליסה  5.5
  יין.לפי הענהתאגיד 

  יתר תנאי הכיסוי הינה בהתאם למסמכי המכרז המתוקנים. 5.6
  
  

  סכום הביטוח / מקסימום לאתר –פוליסת הרכוש  .6

התאגיד הינו תאגיד חדש המצוי בהליכי מעבר לכתובתו הקבועה בירושלים והינו מתחזק  6.1
  אולפנים, אתרים ומחסנים ברחבי הארץ כמפורט ברשימת הכתובות במסמכי המכרז.

אולם התאגיד ₪ מיליון  100 - עומד על כ ,נכון למועד זה לאתר המקסימלי סכום הביטוח 6.2
 בתוך כשנהנמצא בהליכי מעבר לכתובת הראשית שלו בירושלים ועל השלמת המעבר הצפוי 

  מהסכום הנוכחי. כפוליעמוד סכום הביטוח באותו אתר על 
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  אבדן תוצאתי –פוליסת הרכוש  .7

התאגיד אינו חברה למטרות רווח אלא תאגיד שידור ציבורי הניזון מתקציב מדינה והכנסה  7.1
 מחסויות. 

שיש בו כדי להשבית אתר מסוים בחלקו או בכללותו אזי  נזק רכוש אירוע ביטוחי לבמקרה של  7.2
ומוגדלות לצורך התגברות על ההפרעה לעסק והמשך  בהוצאות תפעול נוספות אייש התאגיד

 תקין.תפקודו ה

 יש לציין כי לתאגיד פיזור אולפנים שבהם הוא יכול לגבות את פעילותו.   7.3

 בסיס נזק ראשון בלבדעל  " אבדן תוצאתי" חייבת להיותהדרישה לביטוח  לאור על האמור 7.4
  .שאינו כפוף לביטוח חסר

  
  

  פוליסת ציוד אלקטרוני .8

 .מקיף סקר ציוד אלקטרוניביצוע התאגיד מצוי בתהליך  8.1

 .הצטיידותמתמשך של בתהליך  הינו מצויוכן  (בפירוק) שות השידוררציוד מ התאגיד ירש 8.2

לפיכך הכיסוי האלקטרוני ואת מלא שווי הציוד באופן מדויק לא ניתן להעריך  בשלב זה 8.3
 על בסיס נזק ראשון." לביטוח האש ןבנוסף שיוריהנדרש הינו "

אך אין בכך כדי לשנות מבסיס  ,למבטחהסקר יועבר הציוד האלקטרוני. ר קעם השלמת ס 8.4
  .כאמור הכיסוי

  

  פוליסת המדיה / ניסיון התביעות .9

  התאגיד מנהל פנימית ומסלק תביעות ונסיבות שהינן מתחת להשתתפות העצמית בפוליסה.  9.1

בניסיון התביעות של התאגיד רשומה תביעה אחת המטופלת על ידי הפוליסה בארה"ב.  9.2
בארה"ב ניתן לרשום בסכום תביעת "לשון הרע" כל סכום במדינה בה הוגשה התביעה כאמור 

  מבלי לשלם אגרה או לשאת בסנקציה היה והתביעה תידחה.

התביעה הופנתה כלפי מספר עובדי התאגיד ולא כלפי התאגיד עצמו והומצאה לתאגיד ולא  9.3
 לכתבים ושלא לפי כללי ההמצאה של כתבי בית דין בהתאם לאמנת האג.

ברמת  סבור התאגיד ,ל משרד עורכי הדין המטפל בתביעה הזובהסתמך על דיווחים ש 9.4
 .ע"י בית המשפט 10.01.2019בדיון הקרוב שנקבע ליום התביעה תימחק גבוהה ש הסתברות

  מפורש לתביעה שבנדון. נוסח פוליסת המדיה הכלולה במסמכים המתוקנים כוללת כעת חריג 9.5
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  פוליסת עבודות קבלניות .10

מדובר בפוליסת "שירות" שנועדה לכסות עבודות התאמה ושיפוץ "קטנות" הנערכות ע"י  10.1
  במתקניו.התאגיד 

ה מאסיבית כלשהי או לעבודות בסדר גודל המחייב המדובר בפוליסה המשמשת לבנייאין  10.2
 פוליסה ייעודית.

  

  

  טפסים חתומים מעודכנים לביטוח מדיה ונושאי משרה .11

נמסרו כחלק ממסמכי המכרז לביטוח המדיה וביטוח נושאי ") שהשאלוניםטפסי ההצעה (" 11.1
 יום מכניסת הביטוח לתוקף. 15המשרה, יועברו חתומים עדכנית למבטח תוך 

 

.  

  
  
  

  בכבוד רב,

  ועדת המכרזים                                                                            

  


