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 -ברמת השרון לשדרוג תשתיות מים ברחבות התקווה קמה מגד והשרון  2021/03מכרז פומבי הנדון: 

 2מסמך הבהרות מס' 

תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן:    –שרונים  שהתקבלו במשרדי חברת  נוספות  בעקבות שאלות ובקשות   .1
 : ולהבהיר כדלקמןהחברה להשיב  "( מתכבדת החברה"



 

 מס' עמוד מס'
סעיף 
 במכרז

 פירוט השאלה 
 פירוט התשובה/הבהרה

אופן הגשת   7 .1
 ההצעה 

 העתקים:   2  - אנא הבהרתכם כי הכוונה ב

 
 עותק מקור.  .1
 העתק ע"ג דיסק און קי.  .2

 לא.

הכוונה לעותק מקורי וכן עותק 
זהה   שיהא  נוסף  צילומי 

 למקורי בתכולתו. 

השתתפות     .2 על  אישור  לקבל  נבקש 
 במפגש מציעים )פרוטוקול(  

פרוטוקול סיור קבלנים הכולל  
הועבר  משתתפים  רשימת 

 .  09.06.2021במייל ביום  

  ביטוח

  –   15סעיף   10 .3
ביטוחי  
 המציע: 

סעיף   תת 
15.3 

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

בזמן  בשאלות   שהועברו  ההבהרה 
 שנקבע לכך". 

 

 

 הבקשה מאושרת 

סעיף   10 .4 תת 

15.5 

"הביטוחיים   המילים  לאחר  בסיפא, 

נבקש להוסיף את המילים   הנדרשים", 
"בהתחשב בשאלות ההבהרה שהועברו  

 בזמן שנקבע לכך". 

 הבקשה מאושרת 

סעיף   10 .5 תת 
15.6 

"נוסח   המילים  לאחר  השנייה,  בשורה 
נבקש להוסיף את המילים "על  מקורי",  

 תיקוניו 

 הבקשה לא מאושרת 

  –   43סעיף   43 .6
אחריות  

לנזק  
 סביבתי: 

סעיף   תת 
43.2 

 

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

 המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

נבקש   והרביעית,  השלישית  בשורה 

ו/או   שהנזק  "בין  המילים  את  לגרוע 
הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה  

 או מחדל מצידו של הקבלן". 

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

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 



 

  –   44סעיף   43 .7
אחריות  
 לעבודה: 

סעיף   תת 
44.1 

"יהא   המילים  לאחר  השנייה,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  אחראי",  הקבלן 

 המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

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

 חברת הביטוח".

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

סעיף   43 .8 תת 
44.2 

 

לאחר  .א הראשונה,  בשורה 
יהיה   "הקבלן  המילים 

את  להחליף  נבקש  אחראי", 
במילים  "בלעדית",  המילה 

 "בשיעור חבותו החוקית". 

והשלישית,  .ב השנייה  בשורה 
"בין   המילים  את  לגרוע  נבקש 
נגרמו   הקלקול  או  שהנזק 

שהיו   ובין  מעשה באקראי, 
 הכרחי וצפוי מראש". 

"או   .ג המילים  לאחר  בסיפא, 
לרכוש, כאמור", נבקש להוסיף  

את המילים "אולם הפטור לא  
 יחול כלפי מזיק בזדון". 

 הבקשה לא מאושרת  א.

 

 

 

 ב. הבקשה לא מאושרת 

 

 

 

 הבקשה מאושרת  ג.

סעיף   43 .9 תת 
44.3 

 

לאחר  .א הראשונה,  בשורה 
יהיה   "הקבלן  המילים 

את אחראי",   להחליף  נבקש 
במילים  "בלעדית",  המילה 

 "בשיעור חבותו החוקית". 

"או   .ב המילים  לאחר  בסיפא, 
לרכוש, כאמור", נבקש להוסיף  

את המילים "אולם הפטור לא  
 יחול כלפי מזיק בזדון". 

 הבקשה לא מאושרת  .א

 

 

 

 הבקשה מאושרת   .ב



 

סעיף   43 .10 תת 
44.4 

 

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

 את המילה "מלאים". 

נבקש   השלישית,  השורה  בתחילת 
להחליף את המילים "שקבעה החברה",  

 במילה "סביר". 

המילים   את  להחליף  נבקש  בסיפא, 

וקביעותי סופיות  "החברה  תהיינה  ה 
ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי  

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

  –   45סעיף   43 .11
אחריות,  
פיצויים  
 ושיפוי: 

סעיף   תת 
45.1 

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

"אולם  .ב המילים  את  ולהוסיף 
לעיל   כאמור  מאחריות  הפטור 

 לא יחול כלפי מזיק בזדון". 

 

 הבקשה לא מאושרת  .א

 

 הבקשה מאושרת   .ב

סעיף   44 .12 תת 
45.2 

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

 הבקשה לא מאושרת  

סעיף   44 .13 תת 
45.3 

המילים   לאחר  הרביעית,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  ידו",  על  "שישולם 

 המילים "עד תקרת חבותו החוקית". 

דרך   "בכל  המילים  לאחר  בסיפא, 
המילים   את  להוסיף  נבקש  אחרת", 
"ובלבד ששלחה לקבלן הודעה בכתב של 

 יום מראש".  14

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

תת  44 .14
 5.5סעיף

 

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

בסיפא, לאחר המילים "ו/או הביצוע",  
נבקש להוסיף את המילים "כפי שיינתנו  

 על ידי הקבלן". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 



 

סעיף   44 .15 תת 
45.7 

 

לאחר   הראשונה,  המילים  בשורה 
להוסיף   נבקש  החברה",  את  "ולשפות 
 את המילים "בשיעור חבותו החוקית". 

לגרוע   נבקש  השנייה,  השורה  בתחילת 
שהיא".   עילה  "מכל  המילים  את 
המילים   את  להחליף  נבקש  בהמשך, 
ובהקדם   "אם  במילים  ומיד",  "אם 
את   לגרוע  נבקש  בהמשך,  האפשרי". 

 המילים "בלי יוצא מן הכלל".

בשאי אינן  הבקשות  זו  לתה 
 מאושרות 

סעיף   44 .16 תת 

45.8 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 

את   להחליף  נבקש  ולשפות",  "לפצות 
במילים   ומיד",  מלא  "באופן  המילים 
ובהקדם   החוקית  חבותו  "בשיעור 

 האפשרי". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 

 מאושרות 

סעיף   44 .17 תת 
45.10 

"לפי  בסיפא, נבקש להחליף את המילים  
דעתה   שיקול  פי  ועל  החברה  קביעת 
לאירועים   "באשר  במילים  המוחלט", 

 שבתחום חבותו החוקית". 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   45 .18 תת 

45.12 

 

לאחר המילים "דרישה   בשורה השנייה,  

את   להוסיף  נבקש  בכתב",  ראשונה 
חבותו   להוכחת  "כפוף  המילים 
להחליף   נבקש  השורה,  בסוף  והיקפה" 

המילים "במועד שקבעה החברה",  את  
 במילים "במועד סביר". 

נבקש   והחמישית,  הרביעית  בשורה 
"החברה   המילים  את  להחליף 
ובלתי   סופיות  תהיינה  וקביעותיה 
"שמאי   במילים  לערעור",  ניתנות 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

של   "כלליות  המילים  לאחר  בסיפא, 
המילים   את  להוסיף  נבקש  החברה", 

חה לקבלן הודעה בכתב של "ובלבד ששל
 יום מראש".  14

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 

 מאושרות 

סעיף   45 .19 תת 
45.13 

 

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

דרך   "בכל  המילים  לאחר  בסיפא, 
המילים   את  להוסיף  נבקש  אחרת", 
"ובלבד ששלחה לקבלן הודעה בכתב של 

 מראש". יום  14

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 



 

  –   46סעיף   45 .20
 ביטוח: 

סעיף   תת 
46.1: 

 

 

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

 תת סעיף ב':

בתחילת השורה השלישית, נבקש לגרוע  
 את המילים "ולשביעות רצון החברה". 

 תת סעיף ה':

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

 המילה "לבדו". 

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

 החוקית". 

 תת סעיף ט':

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

 האפשרי". 

 תת סעיף יא': 

את   להחליף  נבקש  הראשונה,  בשורה 
המפורטות   הפוליסות  "בכל  המילים 

", במילים "בפרק א' לפוליסה  1בנספח  
 לביטוח עבודות קבלניות". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

  –   1נספח   50 .21
תנאים  

מיוחדים  
לביטוחי  

 הקבלן: 

 3סעיף 

לאחר  .א הראשונה,  בשורה 
ביטוח   "פוליסת  המילים 
נבקש  מקצועית",  אחריות 
להוסיף את המילים "משולבת 

 עם חבות המוצר". 

לגרוע   .ב נבקש  השנייה,  בשורה 
חבות   "ובביטוח  המילים  את 

של   גילוי  תקופת    12מוצרים 
 חודשים". 

 

הגדלת    .א כנגד  יאושר, 
הבטוחי   הכיסוי  היקף 
הדרישות   לסכום 
אחריות   בביטוח 

חבות   וגם  מקצועית 
 המוצר 

 לא מאושרת הבקשה  .ב

בתחילת השורה השנייה, נבקש להחליף   5סעיף  50 .22
 את המילה "מתחייב", במילה "רשאי". 

 לא מאושרת הבקשה 

המילים   8סעיף  51 .23 לאחר  השישית,  השורה  בסוף 
את   להוסיף  נבקש  המשנה",  "קבלני 

 המילה "מטעמו". 

 הבקשה מאושרת 



 

 9סעיף  51 .24

 

המילים   לאחר  השנייה,  בשורה 
"מתחייב הקבלן לפנות", נבקש להחליף  
במילים   מיידי",  "באופן  המילים  את 

 "בהקדם האפשרי". 

 לא מאושרת הבקשה 

 10סעיף  51 .25

 

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

 האפשרי". 

המילים   לאחר  החמישית,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  הביטוח",  "חברת 
בתחום חבותו   "ובלבד שהנזק  המילים 

 החוקית". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

נבקש   11סעיף  51 .26 והחמישית,  הרביעית  בשורה 
רצונו   "לשביעות  המילים  את  להחליף 

מנהל   התאגיד  של  מטעם  הפרוייקט 
באתר(",  פרוייקט  מנהל  שישנו  )ככל 
שמאי  לקביעת  "בהתאם  במילים 

 מוסמך מטעם חברת הביטוח". 

 לא מאושרת הבקשה 

 12סעיף  51 .27

 

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

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

 מאושרת הבקשה לא 

 14סעיף  51-52 .28

 

"להוראות   המילים  לאחר  בסיפא, 
הסכם זה", נבקש להוסיף את המילים  
"בהתחשב בשאלות ההבהרה שהועברו  

 בזמן שנקבע לכך". 

 הבקשה מאושרת 

 20סעיף  52 .29

 

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

לאחר   השביעית,  המילים  בשורה 

את   להחליף  נבקש  יוחזר",  "כאמור 
"בהקדם   במילים  "מיד",  המילה 

 האפשרי". 

דרך   "בכל  המילים  לאחר  בסיפא, 
המילים   את  להוסיף  נבקש  אחרת", 
"ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של  

 יום מראש".  14

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

"את   23סעיף  53 .30 המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
לגרוע את המילים   נבקש  כל דרישות", 

 "התאגיד ו/או". 

 לא מאושרת הבקשה 



 

 26סעיף  53 .31

 

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

בשורה הראשונה לפסקה הבאה, לאחר  
נבקש   אחריותם",  "כיסוי  המילים 
להוסיף את המילה "החוקית". בהמשך  

"למסמך   המילים  לאחר  זה",  השורה, 
נבקש להוסיף את המילים "למעשי או  

 מחדלי הקבלן". 

אינן   זו  בשאילתה  הבקשות 
 מאושרות 

  –   1סעיף   53 .32
א'    –פרק 

ביטוח  
העבודות  

 הקבלניות: 

סעיף   תת 
1.1 

את   להחליף  נבקש  הראשונה,  בשורה 
" הביטוח",    10%המילים  מסכום 

 מערך העבודות". 10%במילים "

 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   53 .33 תת 
1.2 

את   להחליף  נבקש  הראשונה,  בשורה 
" הביטוח",    20%המילים  מסכום 

 מערך העבודות". 10%במילים "

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   53 .34 תת 

1.3 

בתחילת השורה השנייה, נבקש להחליף  

" המילים  הביטוח",    20%את  מסכום 
 מערך העבודות". 10%במילים "

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף  תת   54 .35
1.4 

את   להחליף  נבקש  השלישית,  בשורה 
" הביטוח",    10%המילים  מסכום 

 מערך העבודות". 10%במילים "

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   54 .36 תת 
1.7: 

נבקש  .א הראשונה,  בשורה 
יום",   60להחליף את המילים "

 יום".   30במילים "

לגרוע   .ב נבקש  השנייה,  בשורה 
")סעיף   המילים   1.4.1.3את 

 בפוליסה(". 

 לא מאושרת הבקשה  .א

 הבקשה מאושרת  .ב

סעיף   54 .37 תת 
1.9 

נבקש לתקן   .א בשורה הראשונה, 
התחזוקה   תקופת  את 

על   ולהעמידה    24המצויינת 
חודשי תחזוקה    12חודים מהם  

 מורחבת". 

את  ב. לגרוע  נבקש  השנייה,  בשורה 
")סעיף   סעיף  1.4.2המילים   ,5.8.2  ,

 (". 9.7.2וסעיף  

 מאושרת הבקשה א. לא 

 

 

 

 הבקשה מאושרת  .ב



 

סעיף   54 .38 תת 
1.10 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  צולבת",  "חבות 
התאגיד   לאחריות  באשר  המילים 

 למעשי או מחדלי הקבלן".

 לא מאושרת הבקשה 

  –   2סעיף   54 .39
ב'     – פרק 

צד  ביטוח 
 שלישי: 

סעיף   תת 
2.3 

נבקש   תאונתי",  המילה  להוסיף  לאחר 
צפוי   ובלתי  "פתאומי  המילים  את 

 מראש".

 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   55 .40 תת 
2.7 

המילים   את  לגרוע  נבקש  בסיפא, 
 בתנאי ביט(".  1")הרחבה  

 

 הבקשה מאושרת 

סעיף   55 .41 תת 
2.9 

 

לאחר  .א הראשונה,  בשורה 
המילים "וגם או רכוש", נבקש 
"לצד  המילים  את  להוסיף 

 שלישי". 

לתקן  בשורה   .ב נבקש  הרביעית, 

הנקוב   האחריות  גבול  את 
ע"ס   ₪   1,000,000ולהעמידו 

 בלבד.

את  .ג לגרוע  נבקש  בסיפא, 
")הרחבות   ו  7,  4המילים   ,

7.5 .") 

 לא מאושרת הבקשה  .א

 

 

 לא מאושרת הבקשה  .ב

 

 

 הבקשה מאושרת  .ג

סעיף   55 .42 תת 
2.10 

המילים   לאחר  הראשונה,  בשורה 
את   להוסיף  נבקש  צולבת",  "חבות 
התאגיד   לאחריות  "באשר  המילים 

 למעשי או מחדלי הקבלן".

 לא מאושרת הבקשה 



 

  4סעיף   56 .43
  - ביטוח  

אחריות  
 מקצועית 

 

לאחר המילים "ביטוח אחריות   .א
את  להוסיף  נבקש  מקצועית", 
ביטוח   עם  "משולב  המילים 

 חבות המוצר". 

בשורה הראשונה, נבקש לגרוע   .ב
לקבלני   או  "וגם  המילים  את 

וגם   לפועלים משנה  או 
 מטעמו". 

לתקן   .ג נבקש  השנייה,  בשורה 
הנקוב   האחריות  גבול  את 

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

הרביעית,  .ד השורה  בתחילת 
נבקש להחליף את המילים "מי  
מי   ו/או  המבוטח  מיחידי 

במילים  מטעמו",  מהבאים 
בגין   ו/או  ועובדיו  "הקבלן 

 הבאים מטעמו". 

הג .א כנגד  דלת  יאושר, 
הבטוחי   הכיסוי  היקף 
הדרישות   לסכום 
אחריות   בביטוח 
חבות   וגם  מקצועית 

 המוצר 

 לא מאושרת הבקשה  .ב

מאושרת   .ג הבקשה 
לשילוב   הבקשה  לאור 

 הכיסוי 

 

 

 לא מאושרת הבקשה   .ד

סעיף   56 .44 תת 
4.2 

להחליף   נבקש  השנייה,  השורה  בסוף 
את המילים "והבאים מטעמו", במילים  

 ומנהליו". "ועובדיו  

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   56 .45 תת 
4.4 

בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים  
את   להוסיף  נבקש  השירותים",  "מתן 

 המילים "אך לא לפני 

 לא מאושרת הבקשה 

  4סעיף   56 .46
)צריך 

  – (5להיות  
ביטוח  
חבות  

 המוצר 

בשורה השלישית, נבקש לתקן את גבול  
ע"ס   ולהעמידו  הנקוב,  האחריות 

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".   2,000,000

 

 

הכיסוי   לשילוב  בכפוף  מאושר 
 43ע"פ סעיף א' בשאלה 

סעיף   56 .47 תת 
5.1 

המילים   לאחר  השנייה,  השורה  בסוף 
"מועד חתימת ההסכם", נבקש להוסיף  

 ". 1.1.2005את המילים "אך לא לפני 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   56 .48 תת 
5.3 

 

השורה   המילים  בסוף  לאחר  השנייה, 
"לקרות מקרה הביטוח", נבקש להוסיף  
בביטול   שאין  "ובלבד  המילים  את 
המבוטח   מחובות  לגרוע  כדי  החריג 

 וזכויות המבטח על פי דין". 

היא   הבקשה,  מאושרת  לא 
על   הפיקוח  הנחיות  את  נוגדת 

 393-2015הביטוח בחוזר 



 

סעיף   56 .49 תת 
5.5 

נבקש   לתקן את  בסוף השורה השנייה, 
  6תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה על  

 חודשים בלבד. 

 לא מאושרת הבקשה 

  -   6סעיף   57 .50
הוראות  
כלליות  

לכל  
 הפוליסות: 

סעיף   תת 
6.1 

את   להוסיף  נבקש  השורה,  בסוף 
 המילים "למעט ביטוח כלי רכב".

 

 הבקשה מאושרת 

סעיף   57 .51 תת 
6.2 

 

להחליף   נבקש  הרביעית,  השורה  בסוף 
המילים "קבלנים וקבלני משנה של  את  

בשל   וייתבעו  "היה  במילים  הקבלן", 
 מעשי או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו. 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   57 .52 תת 
6.4 

בתחילת השורה השנייה, נבקש להחליף  
אוטומטי",   "ובאופן  המילים  את 

 במילים "כפוף לאישור המבטח". 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   57 .53 תת 

6.5 

לגרוע   נבקש  השנייה,  השורה  בתחילת 

 את המילים "ו/או שלא לחדשם".

 

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף   57 .54 תת 
6.6 

 

לאחר  .א החמישית,  בשורה 
המילה "זיהום", נבקש להוסיף  
את המילים "תאונתי, פתאומי  

 ובלתי צפוי מראש".  

המילה   .ב לפני  השורה,  בסוף 
את  להוסיף  נבקש  "קבלנים", 

 המילים "חבות בגין". 

בסיפא, לאחר המילים "לקרות מקרה  ג.
המילים   את  להוסיף  נבקש  הביטוח", 

וע  "ובלבד שאין בביטול החריג כדי לגר
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי  

 חוק". 

 א. לא מאושרת הבקשה 

 

 

 ב.לא מאושרת הבקשה 

 

 

היא    ג. הבקשה,  מאושרת  לא 
על   הפיקוח  הנחיות  את  נוגדת 

 393-2015הביטוח בחוזר 

סעיף   57 .55 תת 
6.7 

 

נבקש   והשלישית,  השנייה  בשורה 
להחליף את המילים "וכל אדם או גוף  

זיקה   שהתאגיד  שלתאגיד  או  אליו 
הקשור   או  לשפותו,  בכתב  התחייב 
וספקים   משנה  קבלני  למעט  לעבודות, 

"והבאים   במילים  התאגיד",  של 
 מטעמם". 

 לא מאושרת הבקשה 



 

סעיף   57 .56 תת 
6.8 

בשורה השנייה, לאחר המילים "בהגשת  
המילים   את  להוסיף  נבקש  תביעה", 

 "שנעשו בתום לב".

 לא מאושרת הבקשה 

סעיף  תת   58 .57
6.13 

המילים   את  להוסיף  נבקש  בסיפא, 
לגרוע   כדי  החריג  בביטול  אין  "אולם 
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי  

 דין". 

היא   הבקשה,  מאושרת  לא 
על   הפיקוח  הנחיות  את  נוגדת 

 393-2015הביטוח בחוזר 

א'    1נספח    .58
אישור    –

קיום  
 ביטוחים:

ביטוח   סוג 
כל 

הסיכונים  
עבודות  
 קבלניות 

 פרק א':  .א

 לגרוע.  -תכנון, מדידה וכו'  -
 – נזק ישיר מתכנון לקוי וכו'  -

 מערך העבודות.  15%
 לגרוע  –תקופת תחזוקה  -
 לגרוע  –תקופת הרצה  -

 

 פרק ב': .ב

  – נזקי גוף משימוש בצמ"ה  -
2,000,000  .₪ 

א'   .א לא   –לפרק 
 מאושרת הבקשה 

 

 

 

 

ב'   .ב לא    –לפרק 
 מאושרת הבקשה 

ביטוח    .59 סוג 
אחריות  

 מקצועית 

 

"אחריות   .ג המילים  לאחר 
את  להוסיף  נבקש  מקצועית", 

חבות   עם  "משולב  המילים 
 המוצר". 

בהתאם, נבקש לתקן את גבול   .ד
הנקוב   המשולב  האחריות 
ביטוח   ולתקופת  למקרה 

 ₪.  2,000,000ולהעמידו ע"ס  

בעמודת " קודי הכיסוי", נבקש  .ה
קוד   בקוד    318להחליף 

 .קודי הכיסוי" 321

מאושר בכפוף לשילוב   .ג
א'   סעיף  ע"פ  הכיסוי 

 43בשאלה 

מאושר בכפוף לשילוב   .ד
א'   סעיף  ע"פ  הכיסוי 

 43בשאלה 

 

 

 לא מאושרת הבקשה   .ה

ביטוח    .60 סוג 
חבות  

 מוצרים 

 

מוצרים",  א.  ל "חבות  המילים  אחר 
נבקש להוסיף את המילים "משולב עם  

 אחריות מקצועית". 

בהתאם, נבקש לתקן את גבול   .ג
הנקוב   המשולב  האחריות 
ביטוח   ולתקופת  למקרה 

 ₪.  2,000,000ולהעמידו ע"ס  

בעמודת "קודי הכיסוי", נבקש  .ד
 . 321בקוד  318להחליף קוד  

מאושר בכפוף לשילוב   .א
א'   סעיף  ע"פ  הכיסוי 

 43בשאלה 

מאושר בכפוף לשילוב   .ב
א'   סעיף  ע"פ  הכיסוי 

 43בשאלה 

 לא מאושרת הבקשה  .ג

פירוט    .61
 השירותים 

,  038,  040,  047נבקש לגרוע את הקודים  
009 

 

 לא מאושרת הבקשה 



 

 

 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  ל נספחיו מהווהמסמך זה ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נוכחות סיור קבלנים: 

 שם החברה 
שם +  

 משפחה
 טלפון מייל

 SHAY25469@BEZEQINT.NET 052-6782065 שי בן עמי  ש.י.ב. תשתיות בע"מ  

 LITAS@MILGAM.CO.IL 052-647238 בועז צברי  מילגם  

 DROMY.CO.ILROIE 052-3851395@ רועי אדרבי  - יניב דרומי

 HAELH@AVROT.CO.ILCMI 054-6329590 מיכה הירשמן  בי.או.טי. בניה וניהול בע"מ 

 HOTMAIL.COM-AZ-MO 050-8421892@22 חמזה האסם  הנדסה   ג'יק מ

 GANK.INC@GMAIL.COMDA 050-3079532 אייל אמיתי  דגן אבינועם בע"מ  

 OFFICE@MHAEMEK.CO.IL 050-5803025 אגבריה סלאם  בע"מ 2000מי העמק 

 TAVNIT.RH@GMAIL.COM 052-7473455 רחמים חתומי  ר.ח. תקנית פיתוח תשתיות  

אוסאמה    מ.צ.ב עבודות צנרת

 ברכיה

H.68A@GMAIL.COMAMAOS 050-5444424/ 054-7334060 

 GABAY23@GMAIL.COM 09-8610416 צחי גבאי חכמון גבאי בע"מ  

עפר   עבודות  אילן  בידני 

 ופיתוח 

 OFFICE@BADANI.CO.IL 09-7451551 דותן בדני 

 LEE@YADIVHANDASA.CO.IL 054-8744198 לי מוסרי  י. אדיב חברה הנדסית בע"מ 

ופיתוח   לבניה  חברה  י.ע.ז. 

 בע"מ

 LINFO@YAAZ.CO.I 03-9674546 
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