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 2021-01מענה לשאלות הבהרה מכרז תפעול מט"ש קולחי השרון 

 
 

 תשובת החברה השאלה סעיף/עמוד  נספח מס"ד
נבקש להסיר את המילים "כל דין", שכן  1סעיף  נספח ג  .1

פלגי מים מתנהלת לפי הדין הישראלי 
 אלא אם יובהר צורך אחר.

  שינוי ללא

קבלן נבקש להוסיף משפט "לא עמד ה 9סעיף  נספח ג  .2
 בהתחייבויותיו על פי סעיף הביטוח

"ובתנאי שנשלח  -ובסיפא בהסכם זה" 
התראה על כך לקבלן ואישרו לו לתקן 

 ימי עסקים" 14תוך 

  שינוי ללא

אבקש להבהיר כי במידה והחברה  11סעיף  נספח ג  .3
תחליט מכל סיבה שהיא לערוך ביטוחים 

יתווסף "שם המבוטח  11כאמור בסעיף 
שתערוך החברה יכלול  בכל הביטוחים

בשם המבוטח את הקבלן ו/או מי 
מטעמו" בעניין זה יגושר גובה השתתפות 

 ₪". 50,000עצמית שישלם הקבלן עד ל 

 שינוי ללא

אבקש כי יאושר שגבולות האחריות  5+  4סעיף  1נספח ג'  .4
בפוליסה לחבות מוצר ואחריות מקצועית 

מיליון  5ישולב לגבול אחריות משותף של 
 קרה ולתקופהלמ₪ 

 שינוי ללא

 "חש 55,000,000 רכוש- 1אבקש לקבל סכום ביטוח לסעיף  1סעיף  1נספח ג'  .5
 שינוי ללא להסיר את דרישה זו 5.5סעיף  1נספח ג'  .6
נבקש להוסיף בשיתוף עם הקבלן.  5.8סעיף  1נספח ג'  .7

הבקשה להבהיר כי תגמולי הביטוח 
יועברו לקבלן לצורך תיקון הנזק, שכן 

ן לא יוכל לממן התיקון ללא קבלת הקבל
 תגמולים אלו.

 המילים  יתווספוהסעיף  בסוף
 שיקום כנגד לקבלן ויועברו"

 ." הנזק או האובדן של בפועל

 שינוי ללא 312 -נבקש להסיר מפרק צד ג'  2נספח ג'  .8
נבקש להסיר מאחריות מקצועית וחבות   2נספח ג'  .9

שכן לא נוכל  318+  317מוצר קודים 
במקרה של נזק, שכן פוליסות אלו  לשפות

משפות נזק לצד שלישי ואילו אם תהיות 
בשם המבוטח לא תחשבו צד שלישי, דבר 

 אשר ימנע מפלגי מים לשפות.

 שינוי ללא

יש לעדכן את אישור הביטוח בהתאם   2נספח ג'  .10
)רכוש,  1לדרישות בגוף המסמך נספח ג'

 שבר מכני( 

 .5 לסעיף תשובה ראה

מפרט ב 3.3 כללי  .11
 3.7.1הטכני + 

ידוע לנו כי במט"ש קיימות מגבלות 
הידראוליות מסויימות. לכן בימי גשם 

קיימת סכנה לגלישת שפכים בצינור 
 , הכניסה למט"ש

נבקש לרשום כי במקרה של ספיקת 
שפכים גלמיים העולה על כושר השאיבה 
בתא שאיבת מי גלם. הקבלן אינו אחראי 

  .לגלישות בקו הכניסה למט"ש

 ללא שינוי
 
 
 

יובהר כי הקבלן אחראי לכל 
התשתיות והמתקנים שבתחומי 

המט"ש כמפורט במסמכי 
 המכרז

בהתאם לדרישות רשות הערכות לחירום   כללי  .12
של רשות המים נדרש לשמור כמות סולר 

לחירום אצל הספק  שתספיק להפעלת 
ליטר,  15,000 -ימים כ 10גנרטור למשך 

הסולר  נבקש לרשום במכרז כי רכישת
לחירום אינה כלולה במחיר התפעול 

 השוטף.

 ללא שינוי
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תקלות חשמל הנובעות מבעיות הרמוניה     .13
 –הקיימות במערכת החשמל של המט"ש 

לאור התקלות הרבות הנגרמות כתוצאה 
 מתקלה זו,

נבקש לרשום כי עלויות התיקון אינה 
 כלולה במחיר התפעול השוטף.

המכרז הנו  - ללא שינוי
של  מלאה וכוללת לאחריות

 הקבלן

בריאקטורים הביולוגיים קיימת בעיה     .14
של שיקוע חול ובוצה באזורים 

 –האנוקסים כתוצאה מחוסר ערבול 

נבקש לרשום כי ניקוי הריקאטורים  
 ממשקעים יהיה על חשבון התאגיד.

הבעיה קיימת, איננה מפריעה 
לתהליך, לא מהווה הקלה 

באיכות הקולחים הנדרשים, 
יבוצע בשיתוף עם הקבלן  ניקיון

הזוכה על ידי המזמין ועל 
 חשבונו

חסרים שני  –ציוד ערבול בריאקטורים     .15
  מערבלים והציוד הישן אינו ניתן לתיקון

נבקש לרשום כי חידוש הציוד יהיה על 
 חשבון התאגיד

הקבלן לא ידרש לתקן את שני 
המערבלים שאינם תקינים. 
יתרת המערבלים באחריות 

 הקבלן.מלאה של 
  – ציוד פיזור אוויר בריאקטורים    .16

נדרש להחליף את ממברנות הדיפיוזרים 
 בשל התיישנות ועייפות החומר. 

נבקש לרשום כי החלפת הציוד תבוצע על 
 ידי התאגיד

  ללא שינוי

תיקון וחיזוקים נדרשים בגשרים     .17
נדרש לטיפול חיזוק על  – בריאקטורים

 ידי התאגיד

 ללא שינוי

רים חסרים בכניסת השפכים לכל סג    .18
ריאקטור, לא ניתן לניתוק ריאקטור 

נדרש להשלים על  והידראולית מכנית
 חשבון התאגיד

 ללא שינוי

קיימת בעיה  –מצללים ישנים לא תקינים    .19
הידראולית של חוסר ספיקה למצללים 

נדרש  – בנוסף שני טלסקופים לא תקינים
 לטיפול על ידי התאגיד

בוצע תם טלסקופיהחלפת 
בהתאם  המזמין במימון

לתוכנית העבודה. השאר ללא 
 שינוי.

 
נבקש כי ירשמו בהבהרות מועדי השלמת     .20

תיקונים הידראולים ותיקון אמצעיים 
תהליכים שיבצע התאגיד במתקן כגון: 
הסדרת מצללים, איטום מאגר שניוני, 

מאגר קולחין שניוני תיקון דליפות מאגר 
למת חיבורי בקרה שניוני, פינוי בוצה הש

השלמת שיפוץ הסינון , למי שירות
 .השלישוני

 

תקן את יריעות יהמזמין 
המאגר כפי שהובהר בסיור 

 .הקבלנים
מעבר לתיקון זה הקבלן יהיה 

אחראי באופן מלא לשלימות כל 
 מכלולי המט"ש ובניהם המאגר.
שאר מכלולי המט"ש באחריותו 

 המלאה של מפעיל המט"ש
כיות במט"ש נגרמת עקב בעיות תהלי    .21

עליה בריכוז מוצקים מרחפים ושאריות 
 בוצה בקולחים השניונים במט"ש.

נבקש לרשום כי כל עוד לא הושלמו 
עבודות פינוי בוצה מהראקטורים ומאגני 

הקולחים במט"ש. תוספת כימיקלים 
הנדרשת כתוצאה מהחריגות תשולם 

 לקבלן על ידי התאגיד.

  ללא שינוי

)מסמכי  3  .22
 המכרז(

נבקש את אישורכם כי ביחס לכל אחד  3
, יוכל 3מתנאי הסף המנויים בסעיף 

המציע להסתמך על תנאי סף של  חברת 
האם של המציע בתנאי והיא מחזיקה 

ממניות המציע או על תנאי סף  100%ב
של חברת בת של המציע בתנאי והמציע 

מהון המניות של חברת  100%מחזיק 
 .הבת

 3.1מאושר רק ביחס לסעיף 
לתנאי הסף. נדחה ביחס לשאר 

תנאי הסף אשר צריכים 
 להתקיים במציע עצמו.
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נבקש אישורכם כי אין צורך ברכישת  8.4 6  .23
המסמכים וכי הם ניתנו למשתתפים 

 בסיור הקבלנים

 מאושר

נבקש לקבל דחייה במועד הגשת המכרז  8.2-8.3 6  .24
לשבוע ימים מקבלת תשובות לשאלות 

 ההבהרה

להגשת  . מועד אחרוןמאושר
 18.11.21 ליום חהנד הצעות
 .12:00 בשעה

נבקש את אישורכם כי ביחס לכל אחד  10.1.2 8מסמך א   .25
, 10.1.2מתנאי האיכות המנויים בסעיף 

יוכל המציע להסתמך על ניסיון של  
חברת האם של המציע בתנאי והיא 

ממניות המציע או על  100%מחזיקה ב
ניסיון של חברת בת של המציע בתנאי 

מהון המניות של  100%המציע מחזיק ו
 חברת הבת

מאושר רק ביחס למדדי 
בטבלה . שאר  4-ו 2האיכות 

המדדים צריכים להתקיים 
ובצוות המוצע על  עצמו במציע

 ידו למכרז זה.

נבקש את אישורכם כי כל נזק שיגרם  3.5 24מסמך ג'   .26
לקבלן או למט"ש בגין העבודות הנוספות 

מזמינה או שיבוצעו היו על חשבון ה
 הקבלן שמבצע את אותן עבודות נוספות

 ללא שינוי

נבקש שהשיפוי יהיה בגין נזק או תשלום  14.2 29מסמך ג'   .27
 שהמזמינה ביצעה בפועל

 ללא שינוי

נבקש ביטול הסעיף או לחילופין נבקש  14.3 29מסמך ג'   .28
אישורכם כי במקרה של הליך פלילי 

שנקבע בגינו כי הקבלן המתפעל הינו 
אחראי הבלעדי ביחס אליו, אזי יוחל ה

 הסעיף

 ללא שינוי

נבקש כי השיפוי ייחול בגין הוצאות  15.5 29מסמך ג'   .29
שהוציאה המזמינה בפועל ועל נזק ישיר 

 שספגה המזמינה בלבד

 ללא שינוי

נבקש להוסיף כי תיקון הנזק יהיה  20.3 32מסמך ג'   .30
תמורת סכום שיסוכם בין הצדדים בכתב 

 ומראש

 שינוי ללא

נבקש אישורכם כי אחריות הקבלן תהיה  21.1 32מסמך ג'   .31
בגין נזקים ישירים או הוצאה אחרת 

 שנגרמה בפועל למזמינה בלבד

 ללא שינוי

נבקש להסיר סעיף זה, אינו רלוונטי  21.2 32מסמך ג'   .32
למכרז תפעול. במידה ובקשתנו אינה 

מתקבלת, נבקש להוסיף למשפט האחרון 
לן יהיה אחראי לכל נזק בסעיף "כי הקב

 שנגרם על ידו או מי מטעמו בלבד"

 ללא שינוי

לפיו: על  21.7נבקש להוסיף סעיף חדש   33מסמך ג'   .33
אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 
יובהר כי אחריות הקבלן בגין הסכם זה 
לא תעלה על סך כל הסכומים ששולמו 

החודשים טרם  12לקבלן בפועל במהלך 
 עי הנזקהתרחשות אירו

 לא מאושר

נבקש שההתחייבות לשיופי תחול ביחס  23.1 33מסמך ג'    .34
לסכומים ששילמה המזמינה בפועל 

ובנוסף נבקש למחוק את המילים "או על 
 דרישת תשלום כאמור"

 ללא שינוי

 ללא שינוי נבקש למחוק סעיף זה 23.4 34מסמך ג'   .35
נבקש כי זהות הגורם שיבצע את  25.1 34מסמך ג'   .36

חקירה תקבע בהסכמה ומראש ע"י ה
 נציגי שני הצדדים

 ללא שינוי

 ללא שינוי יום 21-נבקש להאריך את התקופה ל 27.2.6 35מסמך ג'   .37
נבקש להבהיר כי הסעיף הינו בכפוף  27.7 37מסמך ג'   .38

 21.7לסעיף 
 ללא שינוי

(, 21.7בכפוף להגבלת אחריות )סעיף  27.8 37מסמך ג'   .39
כי השיפוי יהיה בגין בנוסף נבקש להוסיף 

נזק ישיר שנגרם למזמינה בפועל בקשר 
 ישיר לביצוע העבודות נשוא הסכם זה

 ללא שינוי
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חתימה על העדר תביעות אינה מקובלת  29.5 38מסמך ג'   .40
כתנאי לחתימה על הסכם, שכן היא 

משחררת את המזמינה מחובתה לשלם 
בגין השירותים. נבקש את אישורכם כי 

העדר תביעות תהיה החתימה על כתב 
 תנאי לקבלת התשלום האחרון

 ללא שינוי

נבקש כי מניית ימי תקופת ההסכם תחל  30.1 38מסמך ג'   .41
במועד תחילת עבודה על פי צו התחלת 

 העבודה ולא במועד החתימה על ההסכם

 ללא שינוי

נבקש לקבל טרם הגשת המכרז את  30.7.1 39מסמך ג'   .42
א העתק ספר המתקן הקיים, ככל ול

קיים נבקש אישורכם כי לא נצטרך 
 לספקם בתום תקופת ההסכם

 ללא שינוי

נבקש כי יובהר כי הציוד יועבר למזמין  30.7.4 39מסמך ג'   .43
העבודה כשהוא במצב דומה למצב בו 

נמסר לקבלן )כולל בלאי סביר( בהתאם 
לפרוטוקול המסירה שיערך במסגרת 

 תקופת החפיפה בכניסת הקבלן למתקן

 יללא שינו

נבקש להוסיף "בסטטוס דומה  למצבו  30.7.5 39מסמך ג'   .44
 בעת סיור המסירה"

 ללא שינוי

 ללא שינוי . 21.7נבקש להוסיף בכפוף לסעיף  39 42מסמך ג'   .45
נבקש להוסיף כי השיפוי בגין סעיף זה  39.2 42מסמך ג'   .46

יחול ביחס לנזקים ישירים והוצאות 
 שנגרמו למזמינה בפועל בלבד.

 נויללא שי

 21ימים ל 7נבקש הארכת התקופה מ 39.5 42מסמך ג'   .47
 ימים

 ללא שינוי

נבקש שיובהר כי הקנסות יחולו רק  39.6.1 42מסמך ג'   .48
בתנאי שאיכות השפכים תעמוד באיכות 

 התכן של המתקן

 ללא שינוי

נבקש העתק רישיון העסק כולל התנאים  39.6.1.4 42מסמך ג'   .49
 בוהנלווים והבדיקות הנדרשות 

 במסמכי המכרז מצורף

נא הבהרתכם לאילו בדיקות תקופתיות  39.6.2.12 43מסמך ג'   .50
 סעיף זה מתייחס

 ללא שינוי

נבקש להוסיף כי מדובר בעמידה  39.6.2.13 43מסמך ג'   .51
בתדירות הדיגום הנדרשת לביצוע ע"י 

 הקבלן

 ללא שינוי

נבקש להוסיף כי הסעיף הינו בכפוף  39.7.5 43מסמך ג'   .52
וכן שהערבות תשמש לכיסוי  21.7סעיף ל

נזקים ישירים שנגרמו בפועל למזמינה 
 בלבד

 ללא שינוי

נבקש כי חילוט הערבות יותנה בהודעה  39.7.6 43מסמך ג'   .53
 ימים 7מראש ובכתב בת 

 ללא שינוי

נבקש להוסיף בסיום המשפטים  1,2,3 61נספח ז'   .54
 "הידועות במועד החתימה על ההסכם"

 ללא שינוי

 4מפרט טכני   .55
 +7 

האם המט"ש מתוכנן לעמוד בערכי  3.3+ טבלה  3.1
הזרמה לנחל? באחריות מי היתר 

ההזרמה לים וצו ההרשאה לנחל במידה 
ונדרש? על מי יחולו היטלי ההזרמה לים 
)מכיוון שאירועי גשם מוגדרים כאירועי 

הזרמה בחירום ההיטל הינו עשרות אלפי 
בלה ליום(? הערכים המופיעים בט₪ 

 אינם תואמים להזרמה לנחל

 3.4סעיף ראה 
 

בצריכת  20%מדוע חלו עליות של  3.2טבלה  5מפרט טכני   .56
? 2021החשמל הסגולית החל מחודש יוני 

נבקש לקבל את כללי הנתונים עבור 
2019-2020 

 תחלופת קבלן תפעול

מדוע על הקבלן לבצע שינויים תכנוני אם  3.4.4 6מפרט טכני   .57
תחול החמרה בדרישות? המכרז הנ"ל 

 הינו מכרז תפעול ולא מכרז שדרוג

 ללא שינוי



 

____________________  5 
 המציע חותמת+  חתימה

 

מפרט טכני   .58
11 

נבקש לקבל נפחי פחם במערכות וכן את  3.7.11
מועד החלפת הפחם האחרונה שבוצעה 

 בכל אחת מהמערכות

 המערכות ללא פחם פעיל

מפרט טכני   .59
12 

"פ המתואר בסעיף זה, מועד הביקורת ע 3.8.4
האחרונה של הדיזל גנרטור היה 

, נבקש לקבל דו"ח 2019בספטמבר 
 מעודכן + סטטוס תקינות 

בדיקה תערך גנראטור תקין, 
 בימים בקרובים.

מפרט טכני   .60
25 

נבקש לקבל את כמויות הגבבה המפונות  13.1
 2020-2021מהאתר לשנים 

 טון 25-30-כ
 חודשב

ני מפרט טכ  .61
31 

נבקש לקבל את רשימת הציוד האנליטי  א' 20.3
 הקיים באתר

 ללא שינוי

מפרט טכני   .62
31 

 אוטומטייםיש שלשה דוגמים  האם קיימים באתר דוגמים אוטומטים? ב' 20.3

מפרט טכני   .63
32 

ברשימת ציוד  –איבחון מיקרוסקופי  א' נוזל מעורב
 –המעבדה לא צוין שקיים מיקרוסקופ

 האם קיים באתרנבקש התייחסות 

 לא קיים

באחריות הקבלן לעבור הדרכת " פתיח –נספח ה'  54עמ'   .64
הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר 

לעניין זה מראש בכתב ע"י החברה )להלן 
  ("."ממונה הבטיחות" –

מטעם מי  ממונה הבטיחות שמעביר את 
 חברה? וההדרכה ושל איז

 ממונה הבטיחות של הקבלן

 תוכנית זו תוכן לפחות אחת לשלשה" ו'סעיף   55עמ'   .65
 ".חודשים ותועבר למזמין

סקר סיכונים מתבצע אחת לשנה ולא כל 
 .חודשים 3

 ללא שינוי

ובתדריך הממונה על הבטיחות " סעיף טו 56עמ'   .66
 ".בחברה

 לא ברור של איזו חברה.

 הקבלן

טופס הצהרת  59עמ'   .67
 בטיחות

הריני מתחייב להישמע לכל הוראה "
שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או  והנחיה

מהחברה או ממונה הבטיחות מטעמה או 
כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית 

 ". בהתאם
נטי וולא מקובל ,יש לפנות למנהל הרל

 של הקבלן בכל בקשה /דרישה שהיא.

 ללא שינוי

: מפרט טכני  .68
 14עמ' 

אין אפשרות להנפיק רישיון עסק בפרק  4סעיף 
 הזמן שהוקצב.

 שינוי ללא

: מפרט טכני  .69
 17עמ' 

הקבלן יאחסן בשטח המט"ש לכל הפחות  5.5סעיף 
את ציוד הבטיחות המפורט להלן, כאשר 

 להימצא באתר בכל זמן נתון: על הציוד
לא נדרש ,לא ניתן להיכנס  - מנ"פ

 .לבורות/שוחות עם ציוד מגן אישי ומנ"פ
 .2מספיק   -גלאי גזים לפחות 4

 - סוללות חלופיותפנסים מוגני פיצוץ עם 
 .פנסים 2מקובל 

עמדות כיבוי אש אחת ליד כל מבנה 
באחריות התקנת עמדות כיבוי  -תפעולי.
 ?הקבלן

 ללא שינוי

: מפרט טכני  .70
 17עמ' 

הקבלן יציג את כל הציוד בפני המזמין " 5.5סעיף 
יום מכניסתו לתפעול המט"ש  30בתוך 

ויערך פרוטוקול סיור מסודר לאישור 
 ".ציוד כאמור לעילקיומו של ה

אין אפשרות להציג את הציוד בפרק 
 הזמן שהוקצב.

ציוד ימים  30בתוך יציג הקבלן 
הזמנת רכש לציוד חסר . מצוי

בתוך שבוע ימים מצו תוצג 
 התחלת עבודה.

אמצעי זהירות  27-28עמ'   .71
 – ונהלי בטיחות

 18.2.1סעיף 

האחריות הבלעדית הינה על מנהל 
 הבטיחות של הקבלן

 שינויללא 
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אמצעי זהירות  27-28עמ'   .72
 – ונהלי בטיחות

 18.2.4סעיף 

הקבלן יעביר אחת  18.2.3מנוגד לסעיף 
לשנה סקר סיכונים מפורט למט"ש אשר 

 מטעמו. -יבוצע על ידי ממונה בטיחות

 ללא שינוי

 בחוברת הנספחים .לא ברור היכן מופיעים הנספחים 23סעיף  36 עמ'  .73
לאחר המילים "יישא בשורה הראשונה  21.1 32  .74

באחריות" נבקש להוסיף את המילים 
 "על פי דין".

 ללא שינוי

נספח ג'  – 48  .75
 תנאי ביטוח

בשורה הרביעית נבקש להחליף את  2
המילים "תוספת לפוליסת הרכוש 

ותוספת לפוליסת השבר המכני" במילים 
"אישור ביטוח המעיד על פוליסת הרכוש 

 ופוליסת השבר המכני".

 שינוי ללא

נבקש למחוק את הסעיף. פוליסות  3 48  .76
הביטוח של המציע כולל מידע על כלל 

הפעילות שלו ולא רק הפעילות נשוא 
 הסכם זה.

. יחד עם זאת, הבקשה נדחית
"פוליסות  יםהמיל  יוחלפו

" תוספות  במילים "הביטוח
המאשרות  הביטוחלפוליסות 

כמתחייב   הביטוחיאת הכיסוי 
 מתנאי המכרז"

שורה הראשונה נבקש למחוק את ב 4 48  .77
 המילים "ופוליסות הביטוח"

 
 
 
 

בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה 
 "ולפעילויות"

 
בשורה החמישית נבקש למחוק את 

 המילים "ופוליסות הביטוח".

נסכים להחליף את המילים 
"ופוליסות הביטוח" במילים 

 הביטוח והתוספות לפוליסות "
 יהביטוחהמאשרות את הכיסוי 

 כמתחייב  מתנאי המכרז"
 

 הבקשה נדחית
 
 

המילים "ופוליסות יוחלפו 
והתוספות "ח" במילים והביט

המאשרות  הביטוח לפוליסות 
כמתחייב   הביטוחיאת הכיסוי 

 מתנאי המכרז"
 
 

בשורה הראשונה נבקש למחוק את  5 48  .78
 המילה "מתלה".

 שינוי ללא

בסיפא נבקש להוסיף את המילים "ככל  7 48  .79
 א יהיה בכך פגיעה באינטרס הקבלן".ול

 שינוי ללא

בשורה השלישית נבקש למחוק את  8 48  .80
 יום". 10המילים "לא יאוחר מאשר 

 שינוי ללא

נבקש למחוק את המשפט המתחיל  10 49  .81
במילים "ככל שהקבלן יערוך ביטוחים 

נוספים" עד למילים "תיכלל החברה 
בשם המבוטח". מדובר בדרישה לא 

 סבירה.

קשה נדחית . נסכים  כי הב
"  המתייחסים" המילה במקום

יבואו המילים "שהוצאו 
 במקבילספציפית בגין" . 

 במילה תוחלף"  למכון"  המילה
 "המכון"

בשורה הראשונה נבקש להחליף את  11 49  .82
המילים "ביטוחי הקבלן" במילים 

 "ביטוח הרכוש וביטוח השבר המכני".
כל בסיפא נבקש להוסיף את המילים "כ

וביטוחי הרכוש והשבר המכני יערכו על 
ידי החברה, החברה תפטור את הקבלן 

והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן או 
נזק אשר היא זכאית לשיפוי עבורו על פי 

ביטוחי הרכוש והשבר המכני שתערוך 
)או שהייתה זכאית לשיפוי אלמלא 

ההשתתפות העצמית בפוליסה( ולא 
יעה כנגד תהיה לחברה כל טענה או תב

 שינוי ללא
 
 
 

 שינוי ללא
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הקבלן והבאים מטעמו בגין אובדן או 
 נזק כאמור.

בשורה השלישית נבקש למחוק את  12 49  .83
 המילים "ו/או הפיצוי".

 שינוי ללא

 שינוי ללא נבקש למחוק את הסעיף. 13 49  .84
בשורה השנייה לאחר המילים "מי  15 49  .85

מטעמו" נבקש להוסיף את המילים 
 הקבלן אחראי לו על פי דין"."ואשר 

כמו כן, בשורה השנייה נבקש להחליף 
את המילים "לבדו ועל חשבונו בכל" 

 במילים "באחריות על פי דין לכל"

 שינוי ללא
 
 

 שינוי ללא

נדחית. נסכים כי לאחר  הבקשה נבקש למחוק את הסעיף. 16 49  .86
המילים" וכי הוראות מסמך זה 

 עריכת לעניין"" יבואו המילים 
 "הקבלן ידי על הביטוח פוליסות

נבקש להוסיף בסיפא את המילים "אולם  17 49  .87
איחור בהמצאת אישור ביטוח לא יהווה 

ימים  10הפרה יסודית אלא אם עברו 
 מדרישת החברה בכתב".

 מתקבלת הבקשה

נספח  – 50  .88
 1ג'

התחייבות 
הקבלן 

לעריכת 
 הביטוחים

לאחר המילים "ביט"  –פסקת המבוא  
הוסיף את המילים "או נוסח אחר נבקש ל

 המקביל לו".
כמו כן, נבקש למחוק את המילים "אנו 
מאשרים כי אנו נישא על חשבוננו בכל 

מקרה ביטוח שלא בוטח על ידי המבטח 
שלנו, ואשר אותו התחייבנו לבטח כאמור 

 בהתחייבות זו".

 הבקשה מתקבלת
 
 
 
 

 שינוי ללא

נבקש למחוק את המילים "משטחים  1 50  .89
סלוליים, דרכי גישה, מתקנים, ציוד, 
מערכות וצנרת מכל סוג לרבות רכוש 

 הנמצא בסביבתו הקרובה".
 
 
 

נבקש להחליף  –הרחבת כל הסיכונים 
 ₪.מיליון  2-את הסכום ל

נבקש להחליף את  –הרחבת התמוטטות 
 ₪.מיליון  2-הסכום ל

נבקש למחוק את המילים "ביטוח אובדן 
-תפחת מ הכנסות לקבלן לתקופה שלא

חודש כנגד הפסד עקב הסיכונים  18
 המנויים לעיל".

 שינוי ללא
 

 המילים לאחר להוסיף נסכים
 את"  הקרובה"בסביבתו 

או /ו בבעלות"  המילים
 לטיהור המכון באחריות

 "שפכים
 

 שינוי ללא
 
 

 שינוי ללא
 

 בכפוף מתקבלת הבקשה
 הקבלן"  כדלקמן פטור להכללת

 אובדן ביטוח לערוך שלא רשאי
 או במלואו כאמור הכנסות
 שיפוי קיבל אם בין,  בחלקו

 ובלבד לאו אם ובין ממבטחו
בסעיף  המנויים את פוטר שהוא

מכל אחריות   1לנספח ג' 5.3
 לנזק כאמור"

בשורה השנייה לאחר המילים "אחריות  2 51  .90
הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "על 

 פי דין". 
כמו כן, נבקש למחוק את המילים 

ברה בקשר עם היותם בעלים ו/או "והח
 מנהלים"

בשורה השישית, לאחר המילה "תאונתי" 
 נבקש להוסיף את המילה "פתאומי"

 

 הבקשה נדחית . 
 

 שינוי ללא
 
 
 
 

  ללא שינוי
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בשורה השישית נבקש למחוק את 
המילים "להסרת ספק מובהר בזאת כי 
ביטוח זה מבטח גם  אחריות על פי דין 

של החברה ו/או בעלי החברה כבעלי 
הור הזכויות במקרקעין של המכון לטי

שפכים" ולכתוב במקומן "הביטוח יורחב 
לשפות את החברה בגין אחריותם 

 למעשה או מחדל של הקבלן".

 
 
 

 שינוי ללא

בשורה הראשונה לאחר המילים "שנתית  4 51  .91
המבטח אחריות" נבקש להוסיף את 

 המילים "הקבלן על פי דין".
בקש למחוק את בשורה הרביעית נ

המילים "אינו כולל כל סייג בדבר איכות 
המים/ הבוצה המטופלים" ובקומן 
לכתוב "כולל את ההרחבות הבאות 

בהתאם לתתי גבולות האחריות 
 המפורטים בפוליסה".

נבקש למחוק את המילים "פגיעה או נזק 
למערכות מידע, אובדן מידע, הפצת 

 וירוסים והרחבת סייבר".

 שינוי ללא
 
 
 
 שינוי לאל
 
 
 
 
 

 שינוי ללא
נבקש למחוק את המילים "ביטוח זה  5 51  .92

אינו כולל כל סייג בדבר איכות 
 המים/הבוצה המטופלים".

 שינוי ללא

 הרחבות על בסיס נזק ראשון: 6 51  .93
בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים 
 "לרבות אובדן או נזק עקב פעולות אלה".

 
נבקש למחוק את הפסקה המתחילה 

במילים "הוצאות תפעול נוספות סבירות 
על מנת לאפשר" ועד למילים "הנמוך 

 מביניהם".

 שינוי ללא
 
 
 
 

 שינוי ללא

נבקש להחליף את המילים "כל  5.1 52  .94
הפוליסות הנ"ל" פוליסת הרכוש והשבר 

 המכני".

 שינוי ללא

 שינוי ללא נבקש למחוק את הסעיף. 5.2 52  .95
ם "בעלי נבקש למחוק את המילי 5.3 52  .96

החברה" ואת המילים "הנכללים 
 בקבוצת בעלי החברה".

 שינוי ללא

נבקש להחליף את המילים "ביטוחי  5.5 52  .97
החבויות אינם כוללים" במילים "ביטוח 

 צד ג' אינו כולל".

 שינוי ללא

 בסוף כי נסכים.  נדחית הבקשה נבקש למחוק את הסעיף. 5.8 52  .98
 המילים יתווספו הסעיף

 שיקום כנגד קבלןל ויועברו"
 ." הנזק או האובדן של בפועל

לאחר המילים "ע"י הקבלן" נבקש  5.9 52  .99
 להוסיף את המילים "בתום לב". 

 
כמו כן, נבקש למחוק את המילים 

"לרבות אי מתן הודעה על אירוע ו/או אי 
 הגשת תביעה במועד".

 ללא שינוי
 
 

 שינוי ללא

ספר " במ60נבקש להחליף את המספר " 5.10 52  .100
"30." 

 שינוי ללא

נספח  – 53  .101
 2ג'

נבקש למחוק את קודים  –ביטוח צד ג'  
 .329-ו 318, 318

 
נבקש למחוק את  –אחריות מעבידים 

 .321-ו 318, 317, 308הקודים 
 
 

נדחית  318הבקשה לביטוח קוד 
 329הבקשה לביטוח קוד 

 מתקבלת
 הקודים לגבי נדחית הבקשה
308,317, 

 304 קוד להכללת נסכים
 321 - 318 קוד למחיקת במקביל
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נבקש למחוק את  –אחריות מקצועית 

 .326, 318, 317, 308, 303הקודים 
נבקש למחוק את הקודים  –חבות המוצר 

 .318-ו 317, 308
נבקש למחוק את  –פירוט השירותים 

על פי  –והמלל הנלווה להם  308/317קוד 
הוראות חוזר המפקח על הביטוח יש 

לציין שם וכתובת של כל הגורמים 
 המצוינים בקוד.

 
 

 שינוי ללא
 
 

 שינוי ללא
 
 

 כל לשמות.    נדחית הבקשה
 כתובות יתווספו הגורמים
 השונים הגורמים


