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 לכבוד: 

 _______ 

 

לשדרוג תשתיות מים ברחובות לוחמי הגטאות, הנץ, השקמה, הדרור   04/2021פומבי מס'  מכרזהנדון: 
 -  1מסמך הבהרות מס'  - ובוסתנאי צפון ברמת השרון

חברת   .1 במשרדי  שהתקבלו  ובקשות  שאלות  )להלן:    –שרונים  בעקבות  בע"מ  וביוב  מים  תשתיות 

 : החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן"( מתכבדת החברה"

 מס'
מס' 
 עמוד

סעיף 
 במכרז

 השאלה/בקשה 
 תשובה/הבהרה

והושמטה   ב'  2.2 2 .1 סופר  טעות  נפלה  כי  ניכר 
אי   המשפט,  בסוף  "לפחות"  המילה 
לכך אנא אשרו כי ביצוע עבודה באורך  

"  6מטר לפחות ובקוטר של    1,000של  
 לפחות עונה על תנאי הסף.  

 ההבהרה מתקבלת. 

של   לאורך  מטר    1,000הכוונה 
 ומעלה. 

 ביטוח 

  

 

  –   15סעיף    .2
ביטוחי  
 המציע: 

 

 : 15.3תת סעיף 

"לעיל   המילים  לאחר  בסיפא, 
המילים   את  להוסיף  נבקש  ולהלן", 
שהועברו   בהערות  "בהתחשב 

 במסגרת שאלות הבהרה". 

 : 15.5תת סעיף 

בסיפא, לאחר המילים "הביטוחיים  
את  להוסיף  נבקש  הנדרשים", 

להסתייגויות   "מעבר  המילים 
שאלות   במסגרת  שהועברו 

 ההבהרה". 

 : 15.6תת סעיף 

המילים  בשורה   לאחר  השנייה, 
נבקש להוסיף את    ")נוסח מקורי(", 

 המילים "על תיקוניו" 

 

מאושרת כך   הבקשה  חלקית 
" המילים  לרבות    שיתווספו 

במסגרת  שהועברו  הסתייגויות 
ידי    שאלות ההבהרה על  ואושרו 

 . המזמין בכתב"

 

 לא מאושרת הבקשה. 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

  –   43סעיף    .3

אחריות  

 לא מאושרת הבקשה  : 43.2תת סעיף 

 



 

לנזק  
 סביבתי: 

 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
"הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את  

 המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

 

 

נבקש   והרביעית,  השלישית  בשורה 
לגרוע את המילים "בין שהנזק ו/או  
בשל   ובין  באקראי  נגרמו  הפגיעה 

 הקבלן". מעשה או מחדל מצידו של  

 

 

בשורה החמישית, נבקש להחליף את  
"ולקבל את אישור הרשות   המילים 
שניזוקה",   התשתית  על  המוסמכת 
שמאי  לקביעת  "בהתאם  במילים 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

 

"הרשויות   המילים  לאחר  בסיפא, 
נבקש   הרלוונטיות",  המוסמכות 

להוסיף את המילים "כפי שיסוכמו  
 עם הקבלן מראש ובכתב. 

 אחריות לעבודה:  – 44עיף ס

 : 44.1תת סעיף 

המילים   לאחר  החמישית,  בשורה 
"לתקן את הנזק", נבקש להוסיף את  
אחריותו   "שבתחום  המילים 

 החוקית". 

 

המילים   לאחר  השישית,  בשורה 
"וראוי לשימוש", נבקש להחליף את  
החברה",   רצון  "ולשביעות  המילים 
שמאי  לקביעת  "בהתאם  במילים 

 חברת הביטוח". מוסמך מטעם  

 

"ביצוע   המילים  לאחר  בסיפא, 
את   להוסיף  נבקש  העבודות", 
חבותו   להוכחת  "כפוף  המילים 

 החוקית של הקבלן והיקפה".

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 מאושרת הבקשה לא 

 

 

 



 

 

 : 44.2תת סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
נבקש   אחראי",  יהיה  "הקבלן 
"בלעדית",   המילה  את  להחליף 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית". 

 

ו  השנייה  נבקש  בשורה  השלישית, 
או   שהנזק  "בין  המילים  את  לגרוע 
שהיו   ובין  באקראי  נגרנו  הקלקול 

 מעשה הכרחי וצפוי מראש". 

 

לרכוש   "או  המילים  לאחר  בסיפא, 
כאמור", נבקש להוסיף את המילים  
כאמור   מאחריות  הפטור  "אולם 

 לעיל לא יחול כלפי מזיק בזדון". 

 

 : 44.3תת סעיף 

המילים לאחר  הראשונה,    בשורה 

נבקש   אחראי",  יהיה  "הקבלן 
"בלעדית",   המילה  את  להחליף 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית". 

 

לרכוש   "או  המילים  לאחר  בסיפא, 
כאמור", נבקש להוסיף את המילים  
כאמור   מאחריות  הפטור  "אולם 

 לעיל לא יחול כלפי מזיק בזדון". 

 

 : 44.4תת סעיף 

המילים   לאחר  השנייה,  בשורה 
נבקש   בכתב",  ראשונה  "דרישה 
להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת  
בהמשך,  והיקפה".  החוקית  חבותו 
נבקש   "פיצויים",  המילה  לאחר 

 לגרוע את המילה "מלאים". 

 

נבקש   השלישית,  השורה  בתחילת 
"שקבעה   המילים  את  להחליף 

 החברה", במילה "סביר". 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 

 לא מאושרות שתי הבקשות 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 



 

 

המילים לאחר  ידי",    בסיפא,  "על 
נבקש להחליף את המילים "החברה  
ובלתי   סופיות  תהיינה  וקביעותיה 
"שמאי   במילים  לערעור",  ניתנות 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

  –   45סעיף    .4
אחריות,  
פיצויים  

 ושיפוי: 

 

 : 45.1תת סעיף 

בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף  

 את המילים כל דין", במילה "דין".  

 

בהמשך, נבקש להוסיף את המילים  
יחול   לא  מאחריות  הפטור  "אולם 

 כלפי מזיק בזדון". 

 

 : 45.2תת סעיף 

את   להחליף  נבקש  השנייה,  בשורה 
 המילים "כל דין", במילה "דין". 

 

 : 45.3תת סעיף 

דרך   "בכל  המילים  לאחר  בסיפא, 
נבקש להוסיף את המילים   אחרת", 
חבותו   להוכחת  כפוף  הנ"ל  "כל 

 החוקית של הקבלן והיקפה".

 

 : 45.5תת סעיף 

המילים   לאחר  הרביעית,  בשורה 

להוסיף את   נבקש  לעיל",  "כמפורט 
יחול   לא  הוויתור  "אולם  המילים 

 כלפי מזיק בזדון". 

 

את  בשורה החמישית, נבקש להחליף  
 המילים "כל דין", במילה "דין". 

 

 : 45.7תת סעיף 

בסוף השורה הראשונה, נבקש לגרוע  

 את המילים "מכל עילה שהיא".

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 



 

 

לאחר   השנייה,  השורה  בתחילת 
המילה "שתוגש", נבקש להחליף את  
ומייד", במילים "אם   המילים "אם 

 ובהקדם האפשרי". 

 

המילים   לאחר  הרביעית,  בשורה 
"קבוע בכל דין", נבקש להוסיף את  
חבותו   להוכחת  "כפוף  המילים 

 והיקפה". 

 

 : 45.8תת סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
"לשפות ולפצות", נבקש להחליף את  
המילים "באופן מלא ומיד", במילים  

ובהקדם   החוקית  חבותו  "בשיעור 
 האפשרי". 

 

 : 45.9תת סעיף 

המילים   לאחר  השלישית,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  עקיף",  "ובין 
חבותו   תקרת  "עד  המילים 

 החוקית". 

 

 : 45.10תת סעיף 

המילים   את  להחליף  נבקש  בסיפא, 
שיקול   פי  ועל  החברה  קביעת  "לפי 

המוחל "כפוף  ט דעתה  במילים   ,"

 להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה. 

 

 : 45.12תת סעיף 

המי לאחר  השנייה,  לים  בשורה 
נבקש   בכתב",  ראשונה  "דרישה 
להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת  

 חבותו והיקפה".  

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 מאושרת בקשה לא 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 



 

"פיצויים",   המילה  לאחר  בהמשך, 
 נבקש לגרוע את המילה "מלאים". 

 

לאחר   והחמישית,  הרביעית  בשורה 
המילים "על ידי", נבקש להחליף את  
וקביעותיה   "החברה  המילים 
ניתנות   ובלתי  סופיות  תהיינה 

מוסמך  לערעו "שמאי  במילים  ר", 
 מטעם חברת הביטוח". 

 

המילים   לאחר  השישית,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  זה",  "בהסכם 
המילים "היה והקבלן לא יתקן את  

 הנזק בזמן סביר".

 

 : 45.13תת סעיף 

בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף  
 את המילים "כל דין", במילה "דין". 

 

 

המילים   את  להחליף  נבקש  בסיפא, 
מהקבלן  "ו לגבותו  רשאית  תהא  כן 

"ובלבד   במילים  אחרת",  דרך  בכל 
  14ששלחה לקבלן הודעה בכתב של  

 יום מראש". 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

באופן   חלקית  מאושרת  הבקשה 
למילים   יוחלף  המשפט  בו 
הודעה   לקבלן  ששלחה  "ובלבד 

 ימים מראש".  3בכתב של 

  –   46סעיף    .5
 ביטוח: 

 

 : 46.1תת סעיף 

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את  
 המילים "כל דין", במילה "דין". 

 

 תת סעיף ב':

בסיפא, לאחר המילים "עפ"י הסכם  
המילים   את  להוסיף  נבקש  זה", 
שהועברו   הסתייגויות  "לרבות 

 במסגרת שאלות ההבהרה". 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

מאושרת כך   הבקשה  חלקית 
" המילים  לרבות    שיתווספו 

במסגרת  שהועברו  הסתייגויות 

ידי    שאלות ההבהרה על  ואושרו 
 . המזמין בכתב"



 

 

 תת סעיף ה':

לאחר  בתחילת   הראשונה,  השורה 
את   לגרוע  נבקש  "הקבלן",  המילה 

 המילה "לבדו". 

 

"הקבועה   המילים  לאחר  בסיפא, 
את   להוסיף  נבקש  בפוליסות", 
בתחום   שהינם  "ובלבד  המילים 

 חבותו החוקית של הקבלן". 

 

 תת סעיף ז':

המילים   לאחר  השלישית,  בשורה 
להוסיף   נבקש  נוספת",  "כמבוטחת 

לאחר "באשר  המילים  יותה  את 
 למעשי או מחדלי קבלן". 

 

 תת סעיף ט':

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
נבקש   למזמין",  יודיע  "הקבלן 
"מיידית",   המילה  את  להחליף 

 במילים "בהקדם האפשרי". 

 

 תת סעיף יא': 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  נוסף",  "ומבוטח 
המילים "בפרק א' לפוליסה לביטוח  

 יות".עבודות קבלנ 

 

 תת סעיף יב':

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
,עפ"י הפוליסות", נבקש להוסיף את  
שמאי   לקביעת  "בהתאם  המילים 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 



 

  –   1נספח    .6
תנאים  

מיוחדים  
לביטוחי  

 : הקבלן

 

 :1סעיף 

המילים   לאחר  השנייה,  בשורה 
את   לגרוע  נבקש  התאגיד",  "כלפי 
בשמו   הבא  אחר  אדם  "כל  המילים 

 של התאגיד". 

 

 :5סעיף 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
"מתחייב",   המילה  את  להחליף 

 במילה "רשאי". 

 

 :8סעיף 

שאתם   למקרה  רלוונטי  זה  סעיף 
מעסיקים קבלני משנה לצורך ביצוע  

כזה עליכם לוודא  העבודות. במקרה  
כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל  
מהנדרש מכם. בכל מקרה, האחריות  

 בדינם תחול עליכם. 

 

 : 10סעיף 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
להחליף את המילה "מיד", במילים  

 "בהקדם האפשרי". 

המילים   לאחר  החמישית,  בשורה 
"חברת הביטוח", נבקש להוסיף את  

תו החוקית  המילים "עד תקרת חבו
 של הקבלן". 

 : 11סעיף 

ובחמישית,   הרביעית  השורה  בסוף 
המילים   את  להחליף  נבקש 
"לשביעות רצונו של מנהל הפרוייקט  
מנהל   שישנו  )ככל  התאגיד  מטעם 
פרוייקט באתר(", במילים "בהתאם  
לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת 

 הביטוח". 

 

 : 12סעיף 

את   לגרוע  נבקש  השלישית,  בשורה 
"ו מנהל  /המילים  ו/או  התאגיד  או 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 השאלה אינה ברורה. 

 

 

 

 

 

 

 הבקשות אינן מאושרות. 

 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 

 

 הבקשות אינן מאושרות. 



 

)ככל  התאגיד  מטעם  הפרוייקט 
 שקיים מנהל פרוייקט באתר(".

בסיפא, לאחר המילים "הסכם זה", 
פי   "ועל  המילים  את  להוסיף  נבקש 

 חוק". 

 : 14סעיף 

את   להחליף  נבקש  השנייה,  בשורה 
הביטוח",   "מפוליסות  המילים 
הרלוונטיים   "מהחלקים  במילים 

 בפוליסות הביטוח". 

המילים   את  להחליף  נבקש  בסיפא, 
במילים   זה",  הסכם  "להוראות 
על   זה  ביטוח  סעיף  "להוראות 

 תיקוניו". 

 : 18סעיף 

המילים   את  להחליף  נבקש  בסיפא, 
 "כל דין", במילה "דין". 

 : 20סעיף 

בשורה הרביעית, לאחר המילים "על  

להוסיף   נבקש  הקבלן",  של  חשבונו 
הודעה   לשליחת  "כפוף  המילים  את 

 יום מראש". 14לקבלן של בכתב 

 

 : 23סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
דרישות",   את   "כל  לגרוע  נבקש 

 המילים "התאגיד ו/או". 

 : 26סעיף 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
 לגרוע את המילה "הבלעדית".

 

 : 27סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
"על ידו", נבקש להוסיף את המילים  

 "בין היתר".  

את   לגרוע  נבקש  השורה,  בסוף 
 המילים "ופרוייקט זה בלבד".

נבקש   הרביעית,  השורה  בתחילת 
"הפוליסות",   המילה  את  להחליף 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקשות אינן מאושרות. 

 

 

 

 

 

 הבקשה אינה מאושרת. 

 

 

 הבקשה אינה מאושרת. 

 

 

 

 

 הבקשה אינה מאושרת. 

 

 

 

 הבקשה אינה מאושרת. 

 

 

 

 הבקשות אינן מאושרות. 

 



 

עבודות   לביטוח  "פוליסה  במילים 
 קבלניות". 

 

ביטוח    .7
עבודות  

 קבלניות: 

: 1סעיף  
א'    –פרק 

ביטוח  
העבודות  

 הקבלניות: 

 

 : 1.1תת סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
של   לסך  להחליף  10%"עד  נבקש   ,"

הביטוח",   "מסכום  המילים  את 
 במילים "מערך הפרוייקט".

 : 1.2תת סעיף 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
של   לסך  להחליף  10%"עד  נבקש   ,"

הביטוח",   "מסכום  המילים  את 
 במילים "מערך הפרוייקט".

 : 1.4תת סעיף 

המילים   לאחר  השלישית,  בשורה 
של   לסך  להחליף  10%"עד  נבקש   ,"

הביטוח",   "מסכום  המילים  את 
 במילים "מערך הפרוייקט".

 : 1.5תת סעיף 

נבקש השנייה,  את    בשורה  להחליף 
", במילים  40%המילים "בשיעור של  

 ". 20%"בשיעור של 

 

 : 1.7תת סעיף 

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את  
" "  60המילים  במילים    30יום", 

 יום". 

 

 : 1.8תת סעיף 

"של  המילים  לאחר  השורה,  בסוף 
הרכוש", נבקש להוסיף את המילים  

 "אך לא יותר מערך הפרוייקט".

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

כך  חלקית  מתקבלת  הבקשה 
 " מאשר שיתווסף  יותר  לא  אך 

והקמתו   הפרויקט  פינוי  עלויות 
  , ניהול  הוצאות  לרבות  מחדש, 
שיחולו   ככל  ושינויים  פיקוח 

 בעקבות הנזק" 

 

 



 

: 2סעיף    .8
ב'     – פרק 

צד  ביטוח 
 שלישי: 

 

 : 2.3תת סעיף 

תאונתי",   "סביבי  המילים  לאחר 
"ובלתי   המילים  את  להוסיף  נבקש 

 צפוי". 

 

 : 2.9תת סעיף 

את   לתקן  נבקש  הרביעית,  בשורה 
הנקובים   האחריות  לאירוע  גבולות 

ע"ס   ולהעמידם  ביטוח  ולתקופת 

1,000,000  .₪ 

 : 2.10תת סעיף 

נבקש   הראשונה,  השורה  בתחילת 
"הפוליסה   המילים  את  להחליף 
לביטוח   "פוליסה  במילים  תכלול", 

 עבודות קבלניות 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

  –   4סעיף    .9
ביטוח  

אחריות  
 מקצועית: 

 

אחריות   "ביטוח  המילים  לאחר 
את  להוסיף  נבקש  מקצועית", 

אחריות   עם  "משולב  המילים 
 המוצר". 

 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
להחליף את המילים "בגבול אחריות  

יפחת מסך     1,000,000המבטח שלא 
₪", במילים "בגבול אחריות משולב  

 ₪. 2,000,000ע"ס 

 

 : 4.3תת סעיף 

לפני  בתחילת   השנייה,  השורה 
נבקש   מטעמו",  "הפועלים  המילים 

 להוסיף את המילה "בגין". 

 

 : 4.4תת סעיף 

מתן   "תחילת  המילים  לאחר 
את   להוסיף  נבקש  השירותים", 

 ". 1.1.2005המילים "אך לא לפני 

 

שגבול   ככל  תאושר  הבקשה 
הדרישות   סכום  יהיה  האחריות 

 של שתי הפוליסות יחד 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 

 

 מאושרת הבקשה  לא

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 



 

  –   4סעיף    .10
ביטוח  
חבות  

המוצר  
סעיף   )צ.ל 

5:) 

 

חבות   "ביטוח  המילים  לאחר 
המוצר", נבקש להוסיף את המילים  
אחריות   ביטוח  עם  "משולב 

 מקצועית".

 

את  ש להחליף  נבקש  השנייה,  ורה 
למקרה   אחריות  "בגבול  המילים 
אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  

מסך   במילים    1,000,000יפחת   ,"₪
ע"ס   משולב  אחריות  "בגבול 

ולתקופת    2,000,000 למקרה   ₪
 ביטוח 

 

 : 5.1תת סעיף 

"חתימת   המילים  לאחר  בסיפא, 

ההסכם", נבקש להוסיף את המילים  
 ". 1.1.2005-"אך לא לפני ה

 

 : 5.2תת סעיף 

ותחילת   הראשונה  השורה  בסוף 
המילים   את  לגרוע  נבקש  השנייה, 
של   העבודה  בתוצרי  הקשור  "וכל 

 הקבלן". 

 : 5.3תת סעיף 

"לקרות   המילים  לאחר  בסיפא, 
נבקש להוסיף את   מקרה הביטוח", 
החריג   בביטול  אין  "אולם  המילים 
כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  

 המבטח על פי חוק". 

 

שגבול   ככל  תאושר  הבקשה 
הדרישות   סכום  יהיה  האחריות 

 של שתי הפוליסות יחד 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

לא מאושרת הבקשה, היא נוגדת 
על הביטוח   הפיקוח  הנחיות  את 

 393-2015בחוזר 

 

  –   6סעיף    .11
הוראות  
 כלליות:

 

 : 6.4תת סעיף 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
"ובאופן   המילים  את  להחליף 

וכפוף   במילים  לאישור  אוטומטי", 
 המבטח מראש ובכתב". 

  60בשורה השלישית, לפני המילים "
המילה   את  לגרוע  נבקש  יום", 

 "לפחות". 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 



 

 : 6.5תת סעיף 

נבקש   השנייה,  השורה  בתחילת 
שלא   "ו/או  המילים  את  לגרוע 

 לחדשם". 

 : 6.6תת סעיף 

המילים   לאחר  החמישית,  בשורה 
"אירוע מתמשך, נבקש להחליף את  

ותיאור", במילים  המילים "מכל סוג  
 "פתאומי ובלתי צפוי".

 

"קבלנים",   המילה  לפני  בהמשך, 
"חבות   המילים  את  להוסיף  נבקש 

 בגין וכלפי". 

 

"לקרות   המילים  לאחר  בסיפא, 
נבקש להוסיף את   מקרה הביטוח", 
המילים "ובלבד שאין בביטול החריג  
כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  

 המבטח על פי חוק". 

 

 : 6.7תת סעיף 

סוף   ועד  השנייה  השורה  בסוף 
השורה השלישית, נבקש להחליף את  
המילים "וכל אדם או גוף שלתאגיד  
התחייב   שהתאגיד  או  אליו  זיקה 
בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות",  

 במילים "ו/או הבאים מטעמו". 

 

להצהרה הראשונה  פסקה    בסוף 
, לאחר המילים "חוזה זה  57שבעמ'  

את המילים  ונספחיו", נבקש להוסיף  
שהועברו   בהסתייגויות  "בהתחשב 

 במסגרת שאלות ההבהרה". 

לפסקה   הרביעית  השורה  בתחילת 
המילה   את  לגרוע  נבקש  השלישית, 
"במלואם", ובהמשך, לאחר המילים  
את   להוסיף  נבקש  אלה",  "דרישות 

 המילים "על תיקוניהם". 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 מאושרת הבקשה לא 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

לא מאושרת הבקשה, היא נוגדת 
על הביטוח   הפיקוח  הנחיות  את 

 393-2015בחוזר 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

כך   תומאושר   הבקשות חלקית 
" המילים  לרבות    שיתווספו 

במסגרת  שהועברו  הסתייגויות 
ידי    שאלות ההבהרה על  ואושרו 

 . המזמין בכתב"

 



 

א'    1נספח    .12
אישור    –

קיום  
 ביטוחים:

 

 כל הסיכונים עבודות קבלניות:

 פרק א:

לקוייה,   עבודה  בגין  ישיר  נזק 
חומרים לקויים ותכנון לקוי: נבקש 

ל הנקוב  האחריות  גבול  את  - לתקן 
 העבודות. מערך  20%

 

יום    60-תקופת הרצה: נבקש לתקן מ 
 יום.   30-ל

 

 צד ג': –פרק ב' 

נזקי גוף כתוצאה משימוש בצמ"ה: 
האחריות   גבול  את  לתקן  נבקש 

ע"ס   ולהעמידו  ₪    1,000,000הנקוב 

 למקרה ולתקופת ביטוח. 

 

משימוש   כתוצאה  רכוש  נזקי 
גבול   את  לתקן  נבקש  בצמ"ה: 

ע"ס   ולהעמידו  הנקוב  האחריות 
ולתקופת    1,000,000 למקרה   ₪

 ביטוח. 

 אחריות מקצועית: 

לאחר המילים "אחריות מקצועית",  
נבקש להוסיף את המילים "משולבת  

 עם חבות המוצר". 

 

 

גבולות   את  לתקן  נבקש  בהתאם, 
ולהעמידם   המשולבים  האחריות 

₪ למקרה ולתקופת    2,000,000ע"ס  
 ביטוח. 

 

לגרוע   נבקש  הכיסוי,  קודי  בעמודת 
 .322, 318הבאים: את הקודים 

 

 

 חבות מוצרים:

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 

שגבול   ככל  תאושר  הבקשה 
הדרישות   סכום  יהיה  האחריות 

 של שתי הפוליסות יחד 

 

 

 

 הבקשה מאושרת 

 

 

 מאושרת הבקשה לא 

 

 

שגבול   ככל  תאושר  הבקשה 

הדרישות   סכום  יהיה  האחריות 
 של שתי הפוליסות יחד 



 

 

 יוותרו ללא שינוי.   המכרזיתר תנאי  .2

 . המכרזמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3

.  המכרזוהוראותיו גוברות על האמור מסמכי  המכרז הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי   .4
לסעיפי   תיקון  לכל  המכרז  כל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או 

 גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.  המכרז הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית           

 בע"מ   שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 פו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע ויש לצר המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוכחות סיור קבלנים: 

מוצרים",  "חבות  המילים  לאחר 
נבקש להוסיף את המילים "משולבת  

 עם אחריות מקצועית". 

 

גבולות   את  לתקן  נבקש  בהתאם, 
ולהעמידם   המשולבים  האחריות 

₪ למקרה ולתקופת    2,000,000ע"ס  
 ביטוח. 

 

לגרוע   נבקש  הכיסוי,  קודי  בעמודת 

 .322, 318את הקודים הבאים: 

 

לגרוע    "פירוט השירותים",ב נבקש 
הקודים:   ,  038,  040,  047,  062את 

009 . 

 

 

 

 הבקשה מאושרת  

 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 

 

 לא מאושרת הבקשה 

 



 

 טלפון  מייל  שם + משפחה  שם החברה 

 info@yaoaz.co.il 03-6974546 גבריאל נגר  י.ע.ז  

 office@dromy.co.il 09-7965264 זכריה חודגי  יניב דרומי פיתוח בע"מ 

 Shay25469@bezeqint.net 03-9307904 שי בן עמי  ש.י.ב תשתיות בע"מ 

 Tavnit.he@gmail.com 052-7473455 רחמים חתומה  ר.ח פתוח ותשתיות בע"מ 

 Nazam.kloo@gmail.com 053-8236467 קיסי נזאם  נאזם הנדסה ותשתיות בע"מ 

 eliron@itshaky.co.il 054-2478783 אלירון ממן  ע.ר יצחקי ובניו בע"מ 

 sharon@emadison.co.il 09-8357776 תומר ונטורה  מדיסון הנדסה בע"מ 

 Osamah.68a@gmail.com 050-9597716 בהרייה אוסאמה  מ.ד.ב עבודות צנרת 

 Chaen.c2050@gmail.com 050-9597716 חן כהן  כהן הוס 

 litals@milgam.co.il 052-3647238 בועז צברי  מילגם 
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