
 

 

  '.חשון.תשע"זח            

 6102נובמבר,  9            

 

 לכבוד:

 באמצעות פקס____________                    ___________________________

בשדה התעופה על דלק סילוני למטוסים תפעול חוות מכלי ללמתן הרשאה  02/50/502510202022פומבי מס' מכרז 
 יםולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארצי שם רמון

  /4מסמך הבהרה מספר 

 כדלקמן:רשות שדות התעופה מבקשת בזאת לענות לשאלות הבהרה שנשאלו ע"י מי מהמשתתפים במכרז 

 33סעיף 
 בחוזה 

יתווספו המילים לחוזה" בשורה הראשונה  המצורףלאחר המילים " כי מבוקש .0 שאלה 
  ".A2-ו X  ,A1נספחים וכ"כנספח כ', 

 לשיקום המפעיל להתחייבויות גם, היתר בין לב"בשים  המשפט את למחוק מבוקש .6
 הוראות פי-על, ההתקשרות תקופת במהלך שלב בכל, השירות ומפעלי שטחי של מלא

 ".לעיל 0...09.3 עיףס
 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה 

 הבקשה נדחית. .6

 הבהרה לסעיפי האחריות שאלות  ב.

 סעיף א'

 .סוף הפסקה הראשונה יתווספו המילים "ו/או מי מטעמהמבוקש כי ב .0 שאלה

 .מבוקש למחוק את הפסקה השנייה .6
 הבקשה נדחית .0 תשובה 

 הבקשה נדחית. .6
' א בסעיף כאמור האחריות מהוראות חורג זה וסעיף הואיל יימחק זה סעיף כי מבוקש. 0 שאלה  סעיף ב'

 .השיפוי נושא את המסדיר' ג לסעיף כפל ומהווה

כי הסעיף ינוסח מחדש כדלהלן: "החברה תשפה את הרשות במלוא הסכומים . מבוקש 6
פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין נזק ו/או -בגינם חויבה הרשות לשלם על

אבדן שבאחריות החברה כמפורט בסעיף א' לעיל ובלבד שהרשות מתחייבת להודיע 
גין האמור בסעיף א' לעיל, לאפשר לחברה בהקדם אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה ב

 לחברה להתגונן מפניה ולשתף עמה פעולות בהתגוננות".

 . הבקשה נדחית.0 תשובה 
 . הבקשה נדחית.6

 שאלות הבהרה לסעיפי ביטוח  ג.

 סעיף א'

 

מבוקש כי לאחר המילים "מתחייבת החברה לערוך, על חשבונה" יוספו המילים "בין  .1 שאלה 
  ת קבלן העבודות מטעמה".בעצמה ובין באמצעו

מבוקש להבהיר כי סעיף זה מתייחס אך ורק לביצוע עבודות הקמת חוות המכלים  .2
הזמנית בשדה רמון וכן לעבודות פירוק החווה הזמנית. לא מוסכם, הסעיף מתייחס 
לכל העבודות שיבוצעו על ידי הזוכה במסגרת המכרז, בין בתמנע ובין בשדות תעופה 

 .שיבוצעופנים ארציים, ככל 
 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה 

 הסעיף מתייחס לכל העבודות שיבוצעו ע"י הזוכה במסגרת המכרז, הבקשה נדחית. .6
 ה הפנים ארציים, ככל שיבוצעו.פבין בתמנע ובין בשדות התעו

 סעיף ב'
 . דיןפי -על חבות לחברה קיימת עודק את המילים "וכל ולמחמבוקש  שאלה

מכל מקום יצוין כי ככל שהפוליסה של הזוכה הינה על בסיס יום  הבקשה נדחית.  תשובה 
 האירוע אזי אין לכך משמעות.



 

 

', ג סעיף
 ."ק ס

 ידה" יוחלפו במילים "ביטוחי החברה". -ילים "הביטוחים הנערכים עלמבוקש כי המ .0 שאלה

 מבוקש למחוק את הסיפא לסעיף "אשר הרשות תחליט להגישה למבטחים".. .6

 הבקשה נדחית. .0 תשובה

 הבקשה נדחית. .6

', ג סעיף
 2"ק ס

מבוקש למחוק את הסיפא לפסקה האחרונה בסעיף "ובביטוחי חבויות תורחב הפוליסה   .0 שאלה
כלול את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי ל

 הספק עובדיו ו/או מי מטעמו". 

ניתן לכתוב במקום: " ובביטוחי חבויות תורחב הפוליסה לשפות את  הבקשה נדחית. תשובה
 טעמו.הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדלי הספק ו/או מי מ

', ג סעיף
 7"ק ס

 "ו/או מי מטעמה".למחוק את המופע הראשון של המילים מבוקש  .0 שאלה

בושרה הרביעית, לאחר המילים "וכן בגין כל נזק" יוספו המילים "לרכוש כי  מבוקש .6
 כאמור". 

 "עובדיה ו/או מנהליה".  -מוסכם ובלבד שייכתב במקום  .0 תשובה
 יתווסף "לרכוש"  .6

 סעיף ג' 

 מופע שני 

 נפלה טעות סופר במספור הסעיף.  .0 שאלה
ידה אשר יעשה -להוסיף את המילים "בגין רכבים בבעלותה ו/או השכורים על מבוקש .6

 בהם שימוש לשם ביצוע שירותי החברה". 
₪  0,111,111. מבוקש כי הסכום מבוקש כי ימחקו המילים ")לרבות נזק תוצאתי(". .3

 ₪.  011,111ף בסכום יוחל
 . יתוקן .0 תשובה 

   .הבקשה נדחית 6-3שאלות  .6

בקשת 
התחייבות 

ביטוח 
מאת 
רשות 
שדות 

 התעופה

מבוקש כי לנספח תצורף התחייבות של רשות שדות התעופה לעריכת ביטוח בנוסח  שאלה 
 כדלהלן:

"הרשות מתחייבת לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם ביטוח רכוש המבטח את 
ת התעופה ויתר רכושה של הרשות בשדות התעופה )במפורש כולל חוות הדלק בשדות שדו

התעופה על ציודן הנלווה, כולל החווה הזמנית בשדה התעופה רמון החל ממועד תחילת 
ונזקי  הפעלתה( בביטוח אש מורחב, לרבות הסיכונים של אש, התפוצצות, רעידת אדמה

( נזקים בזדון, Impactטיס, פגיעה תאונתית )-טבע אחרים, פרעות ושביתות, פגיעה כלי
 פריצה ושוד.

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה והפועלים 
 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. רמטעמה, אולם הוויתו

אית לשיפוי בגינו הינה זכ  הרשות פותרת את החברה והפועלים מטעמה מאחריות לנזק
פי הביטוח כאמור, או שהייתה זכאית לשיפוי בגינו )אלמלא סעיף ההשתתפות -על

העצמית הנקוב בפוליסה(, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 
פי הדין, תישא -על אף האמור, בקרות מקרה ביטוח אשר נגרם באחריות החברה על

$ למקרה  01,111 -בביטוח כאמור, אך לא יותר מ החברה בסכום ההשתתפות העצמית
 ביטוח אחד.

 ניתן לשנות את הנוסח באופן הבא:  תשובה 
"החל ממועד הפעלת חוות הדלק נשוא הסכם זה, הרשות תבטח את החווה כאמור 

 בביטוח רכוש.
המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה ביטוח החווה כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור 

 עובדיה ו/או מנהליה, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בקרות מקרה ביטוח אשר נגרם באחריות החברה ו/או הפועלים מטעמה, תישא החברה 

 בסכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור בהתאם לקבוע בפוליסה".
 

  

 



 

 

 אישור עריכת ביטוח עבודות החברה - Xשאלות הבהרה לנספח  ד. 

 פרק א'

 מבוקש כי לאחר המילה "ציוד" תוסף המילה "קל".  .0 שאלה

בוקש כי הכיסוי לנזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים יוגבל מ .6
 מערך העבודות.  01%לסך 

כל זאת בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים" בוקש כי המילים "מ .3
 יימחקו. לא ניתן לקבל את אישור המבטח למלל זה. 

 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה 

 הבקשה נדחית. .6

 מוסכם ובלבד שיצוינו סכומי הביטוח. .3

 פרק ב'

מבוקש כי לאחר המילים "תקופת ביצוע העבודות ו/או" יתווספו המילים "כתוצאה  .0 שאלה
 ממקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת ביצוע העבודות והתגלה". 

המילים "כיסוי ל"רעידות"" יתווספו המילים "בגבול אחריות בסך מבוקש כי לאחר  .0
011,111 ."$ 

 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה

 הבקשה נדחית. .6

 פרק ג'

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( -פי כל דין" יוחלפו במילים "על-מבוקש כי המילים "על .0 שאלה
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית  0991-וחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

 העלולה להיגרם". 

 מבוקש כי המילים "כלפי כל המועסקים" יוחלפו במילים "לעובדים המועסקים".  .6

 מבוקש כי לאחר המילים "פגיעה גופנית" יתווספו המילים "תוך כדי ועקב עבודתם". .3

 נוסח פרק ג' ישונה באופן כדלקמן: תשובה 

 0991-פגומים, התש"םפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( וחוק האחריות למוצרים -"בגין חבות על
כלפי המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית שארעה תוך כדי או עקב 
ביצוע העבודות ו/או מחלה מקצועית אשר אירעה תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול אחריות 

פת $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה, לתובע ולתקו0,111,111 -שאינו נמוך מ
 ".ביטוח

 0סעיף 
 לסיפא

 מבוקש כי המילים "וכן לרשות" יימחקו.  .0 שאלה

חודשים".  2בוקש כי לאחר המילים "להאריך את תקופת הביטוח" יתווספו המילים "עד מ .6
 לא מוסכם.

 הבקשה נדחית. .0 תשובה

  הבקשה נדחית .6

 6סעיף 
 לסיפא

 מבוקש כי הסעיף יימחק.  שאלה

 יתוקן כמבוקש. תשובה

 .סעיף 
 לסיפא

תגמולי מבוקש כי בתחילת הסעיף לאחר המילים "זכותנו לתחלוף" יתווספו המילים "לעניין  שאלה
 לעיל".  0פי פרק -ביטוח על

 הבקשה נדחית. תשובה

 0סעיף 
 לסיפא

 מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "למעט מחמת מרמה או אי תשלום דמי הביטוח".  שאלה

 כמבוקש.יתוקן  תשובה

 9סעיף 
 לסיפא

 מבוקש כי המילים "יחיד מיחידי המבוטח" יוחלפו במילים "הקבלן או מי מטעמו".  .0 שאלה

 יוחלפו במילה "הרשות". לא מוסכם.מבוקש כי המילים "המבוטחים האחרים"  .6

 . הבקשה נדחית. 0-6 תשובה



 

 

 A1 - Insurance Certificateהבהרה לנספח  שאלות . ה
 

 נדון
 לאישור

 :המילים כי מבוקש שאלה
"activity and/or Services Provided pursuant to the Contract". 

 :במילים יוחלפו
"activity as aviation fueling facilities operator and as aviation fueling 
contractor". 

 הבקשה נדחית. תשובה 

מבוא 
  לאישור

 .."and/or anyone acting on their behalf"למחוק את המילים:  מבוקש .0 שאלה 
  ."and/or anyone acting on their behalf" בוקש למחוק את המילים:מ .6
  :המילים כי מבוקש .3

."and or any other Governmental bodies".  

"policies with respect to activity pursuant to the contract". 
 policy :במילה יוחלפו

 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה 

 הבקשה נדחית . .6

 הבקשה נדחית . .3

פסקה 
  שנייה

 מבוקש להחליף את המילים: .0 שאלה 
"any loss or damage caused by and/or in connection with the 
activities as per the contract herewith". 

 במילים:
"any bodily injury or property damage in connection with aviation 
fueling services". 

 :המשפט את למחוק מבוקש .6

"Cover is in respect of all operations or services in relation thereto, 
including but not limited to activities and/or business".  

 
 :המשפט את למחוק מבוקש .3

"and/or in respect of property belonging to the company and/or 
under its responsibility anywhere within the state of Israel and the 
adjacent territories".  

 הפסקה יתווספו המילים הבאות:למען הסר ספק מבוקש כי בסוף  ..
"and in the aggregate with respect to product liability 

  : הבקשה נדחית.  .0 תשובה 
 ניתן לכתוב במקום : 

"any bodily injury or property damage in connection with the 
activities as per the contract herewith". 

 הבקשה נדחית.. .6

פוליסת לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור " - A2ם ובלבד שיתווסף לנספח מוסכ .3
 )צד שלישי(

 
תקופת הביטוח :"מיום ________________ ועד ליום _______________ )להלן: 

 "(תקופת הביטוח"
 

$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 01,111,111גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 
 כ לתקופת ביטוח. וריבית למקרה ובסה"

 



 

 

 
על המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו

 בעת הגשת ההצעה
 
 

 בכבוד רב,
 אורלי פרץ שטראוס      

 מנהלת מסחרית        
 העתקים:

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי - יורם שפירא
 רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי
 עורכת דין בכירה -  ענת סתיו

 אח' ביטוחים - איה אבן טוב
 אחראי תקבולים מסחריים - איציק דהן

 
G:\0 -מסמך הבהרה ביטוח \מסמכי הבהרה\מכרז הפעלה של חוות מיכלים\חוות מיכלי דלק\פיתוח עסקי בתמנע. 
- 9.00.02.docx 

 הפוליסה מכסה את חבותה על פי דין של החברה וכל הבאים מטעמה בגין פגיעה

מבלי לגרוע מכלליות האמור  –אבדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי )גוף ו/או רכוש( 
במפורש לרשות, לעובדיה ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם השירותים המבוצעים על 

 בחצרי הרשות ו/או מחוצה להם. ידי חברה ו/או מי מטעמה
הפוליסה מכסה במפורש את חבותה של החברה בגין מוצרים ו/או עבודות נשוא הסכם 

 .זה כשהם נמצאים בחצרי הרשות
הפוליסה מורחבת לכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטח נוספים בגין אחריותם 

 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. למעשי ו/או מחדלי החברה והפועלים מטעמה, 
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת 

 ביט"".
 יתוקן כמבוקש. ..

 אישור עריכת ביטוחי החברה – 0Aשאלות הבהרה לנספח  ה. 
 

 מבוא
שות לבין מבוקש למחוק את המילים "עבור הרשות כמוגדר בחוזה הנ"ל שנחתם, בין הר שאלה

 החברה". 

 .הבקשה נדחית תשובה

 0סעיף 

פי פקודת הנזיקין -מבוקש כי לאחר המילים "חבותה של החברה" יוספו המילים "על .0 שאלה
 או חוק האחריות למוצרים פגומים". 

 ידי החברה ו/או הבאים מטעמה". -מבוקש למחוק את המילים "המבוצעים על .6
 יתוקן כמבוקש. .0 תשובה

 ש.יתוקן כמבוק .6

 6סעיף 

למען הסר ספק, מבוקש להבהיר כי חובת הביטוח כאמור בסעיף אינה חלה על חוות  .0 שאלה
המכלים בהן מאוחסן מלאי הדלקים בשדות התעופה, במפורש ביחס לחוות המכלים 

 הזמנית בשדה רמון. 

 מבוקש למחוק את המילים "לרבות סיכוני" ולהחליפן במילה "בביטוח".  .6

כי למעט החוות עצמן )מבנים וצמודות(, הרי כל יתר יודגש . ההבהרה מאושרת .0 תשובה
 הרכוש, לרבות המלאי, הינו של המציע.

 יתוקן כמבוקש. .6

 3סעיף 
ביטוח רכוש וציוד. אין הצדקה  –בלבד  6מבוקש כי האמור בסעיף א' יחול על סעיף  שאלה

 להכללת ויתור על תחלוף בביטוחי חבות. 
 הבקשה נדחית. תשובה
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