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, הפעלה, תכנון, ניהול של שירותים למתן עבודות לביצוע 17/2019' מס פומבי מכרז –מענה לשאלות הבהרה 
 נטו מונה הסדר פי על וולטאי-פוטו בטכנולוגית חשמל לייצור סולאריות מערכות של ותחזוקה הקמה, אספקה

 החברתית והפריפריה הגליל, הנגב ביישובי ציבור מבני של גגות על

 

 תשובה שאלה סעיף מ'ע מס"ד
 נא. הסתיימה נטו במונה הסדרה הידוע ככל   1

 בהסדרה או זו ההסדרה מדובר האם הבהרתכם
 תעריפית.

 והתיקונים תעריפית הסדרה על מדובר
 רשות להסדרות בהתאם נטו מונה להסדרת
 .החשמל

הכנת תוכניות קיימת דרישה לביצוע " 17.4בסעיף  17.4 14 2
 ה".קונסטרוקצי

שידרשו עבודות התאמה, החלפה, תיקון  ככל
וחיזוק של הגגות להתקנה נבקש להחריג עבודות 

 אלה. במידת הצורך תינתן הצעת מחיר לעניין.

הספק לא נדרש לבצע עבודות שאינן נדרשות 
 במסמכי המכרז. תבמסגרת המפורט

3 26 24.2 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 יש" החשמל חברת: "המלל לאחר – 2 שורה .א

 ".שיפוי להרחבי בכפוף: "המלל את להוסיף
" הביטוחים את: "המלל את למחוק יש - 4 שורה .ב

  ".ביטוח אישורי: "ולכתוב

 א. הבקשה נדחית
 ב. הבקשה נדחית

4 26 24.2 
1. 

להוסיף לכותרת הסעיף אחרי המילים מבקשים 
 צד שלישי רכוש וגוף

 "בין באמצעות הזוכה ו/או באמצעות קבלני
 המשנה מטעמו"

הבקשה נדחית שכן הטקסט המבוקש מופיע 
 .24.2בתחילת סעיף 

5 26 24.2 
 . ב'1

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 ".  רכוש: "המלל את למחוק .א
 בביטוח לבטחו ניתן שלא: "המלל את למחוק .ב

 בביטוח לבטחו חוקית חובה שאין: ,ולכתוב" חובה
 למקרה ₪ 4,000,000 של בסך אחריות בגבול חובה

 ".ביטוח ולתקופת

 .א. הבקשה נדחית
 .ב. הבקשה נדחית

6 26 24.2 
 . ג'1

בסוף הסעיף, להוסיף את המלל: "בגבול מבקשים 
למקרה ולתקופת ₪  1,000,000אחריות של 

 ביטוח".

 .הבקשה נדחית

7 26 
24.2 

 . ד'1
בסוף, הסעיף להוסיף את המלל: "ככל מבקשים 

 טחם".שקיימת חובה חוקית לב
 .הבקשה נדחית

8 26 24.2 
1. 

 להוסיף אחרי סעיף ד' את המלל הבא: מבקשים 
 ה"לצמ רכוש ביטוח לערוך שלא רשאי הזוכה"

 מדינת את פוטר שהוא ובלבד בחלקו או/ו במלואו
 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד -ישראל

 כאמור לרכוש לנזק מאחריות"(  המזמין: "להלן)
 לשיפוי זכאי היה או לשיפוי בגינו זכאי שהוא

. בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא
 לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור הפטור

 "בזדון

ככל הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח. 
ממשלתי וככל  וומדובר ברכוש שאינ

שתתקבל הצהרת פטור מאחריות בכתב של 
בעלי הצמ"ה )לאו דוקא הזוכה( בה הם 

 אחריות םעצמ על יםלוקחהם  מצהירים כי
 בגיןמ"ה שבבעלותם לצ הנזקים לכל מלאה
 פריצה גניבהרכוש לרבות בגין סיכוני  סיכוני

 וכן ,אחריות מכל יםומשחרר ושוד
 מדינת את בגינם לתבוע לאים שמתחייב
 הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד -  ישראל
  – ועובדיהם והגליל

גין תתייתר הדרישה להצגת ביטוח רכוש ב
 כלי צמ"ה כזה או אחר.

8  
27 

24.2 
2. 

 פרק א'
ביטוח 
 רכוש

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
: המילה את להוסיף יש" ציוד: "המילה לאחר .א

 ".קל"

 באישור: "המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף .ב
 ".המבטחת

 –" הבאות ההוראות יכללו בכיסוי: "המלל לאחר
 -ל ועד הולתקופ למקרה: "המלל את להוסיף יש
 :".מטה מהמצוין יותר ולא העבודות מערך %20

 .הבקשה נדחית .א

 .הבקשה נדחית .ב
 
 
 

 .הבקשה נדחית

9    
27,28 

24.2 
2. 

 פרק א'

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
: המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף – 'א סעיף .א
 800,000 עד כ"וסה ₪ 30,000 לפריט מקסימום"

₪." 

א. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
לכשיוצג ככל וימולא ותיחתם ההצהרה 
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ביטוח 
 רכוש

  – 'ב סעיף .ב
 ". לפחות: "המלל את למחוק (1
 900,000 – חדשים לשקלים הסכום את לשנות (2
 . ח"ש
  'ג סעיף .ג
 ". לפחות: "המילה את למחוק (1
 2,000,000. חדשים לשקלים הסכום את לשנות (2

₪ . 
 . ₪ 1,000,000 מקסימום - 'ד סעיף .ד
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 'ה סעיף .ה
 800,000 עד כ"וסה ₪ 30,000 לפריט םמקסימו" 
₪." 
  – 'ז סעיף .ו
 ".מסך יפחת שלא: "המלל את למחוק (1
 2,000,000 – חדשים לשקלים הסכום את לשנות (2

₪ . 
" 10% על תעלה שלא: "המלל את למחוק (3

 ". ₪ 100,000 מינימום, מהנזק 10%: "ולכתוב
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 'ח סעיף .ז
 ". ₪ 1,000,000 קסימוםמ"
" מסך יפחת לא: "המלל את למחוק– 'ט סעיף .ח

 . חדשים לשקלים הסכום את לשנות יש כן כמו
 ".לפחות: "המילה את למחוק– 'יא סעיף .ט
  –   .י
 יש" והגליל הנגב: "המלל לאחר – 1 שורה (1

 "יקומם לא שהנזק ובמקרה: "המלל את להוסיף
 את להוסיף שי" ישרות להם: "המלל לאחר (2 .ג

 לקבלן ששולמה המקדמה גובה עד: "המלל
 ".הנזק למועד עובר

למסמכי כ"ז הרלבנטית המצוינת בנספח 
 .1לרבות סעיף  המכרז

וח אך ( הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביט1ב. 
 .תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג

( הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח אך 2    
 .תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג

( הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח אך 1ג. 
 .תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג

( הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח אך 2    
ככל תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג 

שגבול האחריות שיצוין בש"ח לא יפחת 
מיחס ההמרה של הסכום הדולרי הנקוב 

 .לשער דולר ארה"ב היציג
 .ד. הבקשה נדחית

ה. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
לכשיוצג ככל וימולא ותיחתם ההצהרה 

כ"ז למסמכי הרלבנטית המצוינת בנספח 
 .3בות סעיף לר המכרז

( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 1ו. 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 2   

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין בש"ח 
לא יפחת מיחס ההמרה של הסכום הדולרי 

 .ר ארה"ב היציגהנקוב לשער דול
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 3   

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
 .לכשיוצג ככל ותימחק המילה "מינימום"

 .ז. הבקשה נדחית
ח. שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין 

לא יפחת מיחס ההמרה של הסכום  בש"ח
 .הדולרי הנקוב לשער דולר ארה"ב היציג

ט. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
י. לא מצוין לאיזה סעיף השאלה מתייחסת. 

  –במידה וביחס לסעיף יב 
 (הבקשה נדחית1
 ( הבקשה נדחית2

10 
 
 
28 

24.2 
2. 
 ב'' פרק

ביטוח 
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

לתקן את כל הסכומים לשקלים  מבקשים*** 
 *** חדשים

 יש". לפחות: "המלל את למחוק–' א סעיף .א
: במקום ולציין האחריות גבול את למחוק

 "ביטוח ולתקופת למקרה ₪ 10,000,000"
". מסך יפחת שלא: "המלל את למחוק–' ב סעיף .ב

 למקרה: "מלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף
 "ביטוח ולתקופת

: המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף –' ג סעיף .ג
 מבוטח להיות יכול היה או מבוטח רכוש למעט"

 ".לעיל רכוש' א בפרק

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין בש"ח 

של הסכום הדולרי  לא יפחת מיחס ההמרה
 .הנקוב לשער דולר ארה"ב היציג

 -הבקשה לצמצום גבול האחריות ל .א
נדחית. שאר הבקשות  –מלש"ח  10

נדחות ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבלנה באישור 

 .ביטוח חתום לכשיוצג

כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח  .ב
סעיף ונספח הביטוח אך תתקבלנה 

 .צגבאישור ביטוח חתום לכשיו
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג

11  
28 

24.2 
2. 

 פרק ג''

 –לשנות את הסכום שלשקלים חדשים  מבקשים
20,000,000 ."₪ 

 הפוליסה תכלול

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין בש"ח 
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ביטוח 
חבות 

 מעבידים

או נוסח  2016יש לציין הראל ביט  –סעיף ב' א. 
 אחר מקביל לו".

בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל:  –יף ג' סעב. 
"אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות 

 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".

לא יפחת מיחס ההמרה של הסכום הדולרי 
 .ב לשער דולר ארה"ב היציגהנקו

 
הבקשה להוספת נוסח "הראל ביט  .א

" נדחית ביחס לנוסח סעיף 2016
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 
ביטוח חתום לכשיוצג. הבקשה 
להוספת המילים "או נוסח אחר 

 נדחית. –מקביל לו" 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף  .ב
ונספח הביטוח אך תתקבל באישור 

 .צגביטוח חתום לכשיו
 

12 
 

28,29 

24.2 
3. 

ביטוח 
אחריות 
 מקצועית

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
   - 'א סעיף .א
 ממוני....חשמל מהנדסי: "המלל את למחוק (1

 עבודות עם בקשר הזוכה של: "ולכתוב" בטיחות
 ".המכזר נשוא סולאריים מתקנים הקמת

  –' ב סעיף .ב
 שלא: "להמל את למחוק יש - 2 ושורה -1 שורה (1

 ". של מסך יפחתו
 – חדשים לשקלים האחריות גבול את לשנות (2

 "ביטוח ולתקופת למקרה ₪ 4,000,000
 למחוק יש –( 7) –( 1) הסעיפים מתתי אחד בכל (3

 ".מסך יפחת לא: "המלל את
 ' ג סעיף .ג

: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף –( 1)סעיף ג'
 לתקופתו למקרה ₪ 500,000 של אחריות בגבול"

 ". ביטוח
–" מסמכים אבדן:" המלל לאחר –( 2')ג סעיף .ד

 ₪ 500,000 של אחריות בגבול: "המלל את להוסיף
 ".ביטוח ולתקופת למקרה

, צולבת אחריות: "המלל את למחוק–( 3')ג סעיף .ה
 ".אולם

 בסוף". לפחות: "המילה את למחוק–( 4' )ג סעיף .ו
 של רהבמק למעט:" המלל את להוסיף יש, הסעיף

 נערכה שלא ובלבד ובמרמה פרמיה תשלום אי
 ".חבות אותה את המכסה פוליסה

  –' ד סעיף .ז
" מטעמו הפועלים וכל: "המלל את למחוק (1

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב
 ".הזוכה...כך לצורך:" המלל את למחוק (2

 א. 
 ( הבקשה נדחית1

 ב.
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 1

תתקבל באישור ביטוח חתום  הביטוח אך
 .לכשיוצג

( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 2
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 3

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
 .לכשיוצג

 
 
 
 

 ג. 
 .הבקשה נדחית – (1)סעיף ג'

 .ד. הבקשה נדחית
 .יתה. הבקשה נדח

ו. כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 

 .חתום לכשיוצג
 ז. 
 ( הבקשה נדחית.1
 .( הבקשה נדחית2
 
 

13  
29,30 

24.2 
4. 

 כללי

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  –' א סעיף .א
" הצדדים אחד ידי על:" המילה את למחוק (1

 ". הביטוח תקופת במהלך חהמבט ידי על: "ולכתוב
 "נשלחה: "ולכתוב" ניתנה: "המילה את למחוק (2
 ".30: "ולכתוב" 60" למחוק (3
 ".לפחות: "המילה את למחוק (4
 הפועלים וכל: "המלל את למחוק–' ב סעיף .ב

 ".מטעמם
 אחר נוסח כל או 2016 ביט הראל" –' ז סעיף .ג

 "לו המקביל
 המלל את להוסיף, הסעיף בסוף –' ח סעיף .ד

 מחובות לגרוע כדי כאמור בביטול אין אולם:"
 ".דין פי על המבטח וזכויות המבוטח

 א. 
 ( הבקשה נדחית.1
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 2

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
 לכשיוצג.

 ( הבקשה נדחית.3
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 4

ור ביטוח חתום הביטוח אך תתקבל באיש
 .לכשיוצג

 .ב. הבקשה נדחית
" 2016ג. הבקשה להוספת נוסח "הראל ביט 

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך 
תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג. 
הבקשה להוספת המילים "או נוסח אחר 

 נדחית. –מקביל לו" 
ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 

ור ביטוח חתום הביטוח אך תתקבל באיש
 .לכשיוצג
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http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

-4- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

 

 

14  
30 

24.2 
1. 

ביטוח 
חבות 

 מעבידים

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 אחריותו:" המלל את למחוק–' א סעיף .א

 לפקודת בהתאם אחריותו: "ולכתוב" החוקית
 ".פגומים למוצרים האחריות וחוק הנזיקין

". מסך יפחתו לא: "המלל את למחוק–' ב סעיף .ב
 לשקלים האחריות גבול את נותלש יש כן כמו

 . חדשים
: ולכתוב" ונטען: "המילה את למחוק–' ד סעיף .ג
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף". ויקבע"
 ".לעיל' ג סעיף להוראות בכפוף"

א. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
וסח סעיף ב. שתי הבקשות נדחות ביחס לנ

ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 
 חתום לכשיוצג

 ג. כל הבקשות בסעיף זה נדחות.

15 
 

31 

24.2 
2. 

ביטוח 
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
". מסך יפחת לא:" המלל את למחוק–' ב סעיף .א

 . חדשים לשקלים הסכום את לשנות יש
: המלל את להוסיף יש, סעיףה בסוף –' ה סעיף .ב
 ".במישרין פועלים עליו רכוש פריט למעט"
 . הסעיף את למחוק–' ו סעיף .ג
: המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף –' ז סעיף .ד
 למקרה ₪ 4,000,000 של בסך אחריות גבול עד"

 ".ביטוח ולתקופת
 והפועלים:" המלל את למחוק–' ח סעיף .ה

 ".ליוומנה עובדיו: "ולכתוב" מטעמו

א. שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 

 .חתום לכשיוצג
ב. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
 ג. הבקשה נדחית.

ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
תום הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח ח

 .לכשיוצג
 .ה. הבקשה נדחית

16  
31 

24.2 
3. 

ביטוח 
חבות 
 מוצר

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
". היצרן וחבות: "המלל את למחוק–' א סעיף .א

 ".ומטעמו: "המלל את למחוק יש, הסעיף בסוף
" מסך יפחת לא: "המלל את למחוק–' ג סעיף .ב

 לשקלים האחריות גבול את לשנות יש, כן כמו
 ".דשיםח
:  המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף–( 2)ד סעיף .ג
 ובמרמה פרמיה תשלום אי של במקרה למעט"

 אותה את המכסה פוליסה נערכה שלא ובלבד
 ".חבות

 וכל היצרן: "המלל את למחוק–' ה סעיף .ד
" חשמל חברת...כך לצורך. מטעמם הפועלים

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב

 ה נדחות. א. שתי הבקשות בסעיף ז
 אינו מבוטח ע"י הזוכהיובהר כי ככל והיצרן 

לדאוג להציג אישור ביטוח נפרד  הזוכהעל  -
מטעם היצרן הכולל הבהרה לפיה שם 
המבוטח על פי הפוליסה כולל גם את מדינת 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –ישראל 
)ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלהלן(,  והגליל

יות צולבת" )ב( סעיף ולרבות: )א( סעיף "אחר
ויתור על זכות התחלוף/שיבוב כלפי מדינת 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –ישראל 
)ג( דין שיפוט וגבולות טריטוריאליים   והגליל

 כולל מדינת ישראל".  -
ב. שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 

אחריות שיצוין חתום לכשיוצג ככל שגבול ה
בש"ח לא יפחת מיחס ההמרה של הסכום 

 .הדולרי הנקוב לשער דולר ארה"ב היציג
 

ג. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
 ד. הבקשה נדחית.
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24.2 
4. 

ביטוח 
אחריות 
 מקצועית

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 ".כל: "המלל את למחוק–' ב סעיף .א
". מסך יפחת לא: "המלל את למחוק–' ג סעיף .ב

 . חדשים לשקלים האחריות גבול את לשנות
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף –( 1) ד סעיף .ג
 ולתקופת למקרה  ₪ 500,000 בסך אחריות בגבול"

 ". ביטוח
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף -( 2) ד סעיף .ד
 ולתקופת למקרה  ₪ 500,000 בסך אחריות בגבול"

 ".ביטוח
, צולב אחריות: "המלל את למחוק–( 3) ד סעיף .ה

 ".אולם
:  המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף -( 4) ד סעיף .ו
 ובמרמה פרמיה תשלום אי של במקרה למעט"

 אותה את המכסה פוליסה נערכה שלא ובלבד
 ".חבות

 הפועלים וכל: "המלל את למחוק–' ה סעיף .ז
 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב" מטעמו

 

 .א. הבקשה נדחית
ב. שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח 

 .חתום לכשיוצג
 .ג. הבקשה נדחית
 .ד. הבקשה נדחית
 .ה. הבקשה נדחית

ו. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
ור ביטוח חתום הביטוח אך תתקבל באיש

 .לכשיוצג
 .ז. הבקשה נדחית
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24.2 
5. 

 כללי

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 
  –' ב סעיף .א
" הצדדים אחד ידי על:" המילה את למחוק (1

 ". הביטוח תקופת במהלך המבטח ידי על: "ולכתוב
 "נשלחה: "ולכתוב" ניתנה: "המילה את למחוק (2
 ".30: "ולכתוב" 60" למחוק (3
 ".לפחות: "המילה את למחוק (4
 הפועלים וכל: "המלל את למחוק–  'ג סעיף .ב

 ".מטעמם
 מקביל אחר נוסח או 2016 ביט הראל – 'ז סעיף .ג

 ".לו
 המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 'ח סעיף .ד

 מחובות לגרוע כדי כאמור בביטול אין אולם:"
 ".דין פי על המבטח וזכויות המבוטח

  –' ח לסעיף מתחת ההפיסק .ה
 משנה קבלני ובגין: "המלל את למחוק– 3 שורה (1
 ".מטעמו המקצוע בעלי –
" והמתקנים הציוד:" המלל לאחר – 6 שורה (2

 לביצוע בהתייחס אולם:" המלל את להוסיף
 העבודות בגין הביטוח אישור, הקבלניות העבודות

 העבודות תחילת למועד בסמוך יומצא הקבלניות
 ".בפועל

 משנה קבלני ובגין: "המלל את למחוק - 8 שורה (3
 ".מטעמו המקצוע בעלי –
 עוד וכל: "המלל את למחוק יש – 11 שורה (4

 "קיימת אחריותו
 יש" הביטוח פוליסות: "המלל לאחר -11 שורה (5

 חבות לפוליסת ובהתייחס: "המלל את להוסיף
 לערוך הזוכה ימשיך, מקצועית ואחריות מוצר

 סיום מיום שנים 3 בת ופהלתק זו פוליסה
 ".העבודות

 כאמור למתחייב: "המלל את למחוק– 12 שורה (6
 ".פעילותם והיקף לאופי: "ולכתוב" לעיל

 קבלני ובגין: "המלל את למחוק -  15 שורה (7
 ".מטעמו המקצוע בעלי – המשנה

" לפני: "המילה את למחוק יש – 17 שורה (8
 ".אחרי: "ולכתוב

 
 

 א.
 .ת( הבקשה נדחי1
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 2

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
 .לכשיוצג

 .( הבקשה נדחית3
( הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 4

הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 
 .לכשיוצג

 .ב. הבקשה נדחית
" 2016ג. הבקשה להוספת נוסח "הראל ביט 

ספח הביטוח אך נדחית ביחס לנוסח סעיף ונ
תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג. 
הבקשה להוספת המילים "או נוסח אחר 

 נדחית. –מקביל לו" 
ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 .לכשיוצג
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה. 
 .( הבקשה נדחית1
 
 .( הבקשה נדחית2
 .( הבקשה נדחית3
 .( הבקשה נדחית4
 .( הבקשה נדחית5
 .( הבקשה נדחית6
 .( הבקשה נדחית7
 .( הבקשה נדחית8
 

19 

 

 

 :נבקש להוסיף את הסעיף הבא
המשרד לפיתוח  –ביטוחי מדינת ישראל "

 הפריפריה, הנגב והגליל" )להלן: "המזמין"(
לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת העבודות 
ו/או מתן שירותי התכנון, ההפעלה והתחזוקה 

יערוך  תנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן,וכ
המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי 

ו/או שירותי ההפעלה ו/או  ביצוע העבודות 
התחזוקה ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה 
ומלאים(, במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים 

מורחב וכן ביטוח אובדן -המבוטחים בביטוח אש
כוש כאמור לעיל לתקופת תוצאתי עקב נזק לר
חודשים. בביטוחים  24 -שיפוי שלא תפחת מ

האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת 
הזוכה ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
המזמין פוטר את הזוכה ו/או מי מטעמו מאחריות 

על פי  לנזק ו/או אבדן שבגינו המזמין זכאי לשיפוי
הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או 
שהיה זכאי לשיפוי עבורם אלמלא ההשתתפות 
העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מובהר כי בסיום ביצוע עבודות הקמה, מתחייב 
המזמין לבטח בנוסף לאמור לעיל גם את 

חשמל  לייצור המתקנים הסולאריים

 .הבקשה נדחית
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נשוא הסכם זה  )וולטאי-)פוטו PV בטכנולוגיית
)להלן: "המתקנים"(, וכל הוראות סעיף זה לעיל 

 יחולו גם בגין המתקנים כאמור".

20 34      25 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
   - 25.1סעיף  .א
 מלאה אחריות: "המלל את למחוק -1 שורה (1

: במקום ולכתוב –" כל גיןוב לכל ומוחלטת
 ".ל". דין פי על אחראי"
 כלכלי נזק או/ו:" המלל את למחוק -2 שורה (2

", בזה וכיוצא חוזה הפרת בגין פיצויים ואו/ו טהור
 ".רכוש או/ו לגוף: "ולכתוב

 להוסיף יש" אחראי: "המילה אחרי – 5 שורה (3
 ".דין פי על: "המלל את

 ".ו ותלפצ:" המלל את למחוק– 5 שורה (4
(, ים)הניזוק או/ו: "המלל את למחוק– 6 שורה (5

 ".המקרה לפי
 הנזק דמי ובכל: "המלל את למחוק– 7 שורה (6
 ".להם...הפיצוי או/ו
 הזוכה: "המלל את למחוק– 11 -7 שורה (7

 כאמור שיפוי: "ולכתוב" שהיא עילה בכל...משחרר
 שהמדינה ובלבד ביצועו עוכב שלא דין לפסק כפוף

 עם מיד דרישה או/ו תביעה כל על לזוכה הודיע
 ".מפניה להתגונן הזדמנות לזוכה ונתנה קבלתה

 – 25.2 סעיף .ב
 ".ו יפצה: "המלל את למחוק– 4 שורה  (1
 ובלבד: "המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף(2

 ".כאמור לנזק דין פי על אחראי שהזוכה
 להוסיף יש" אחראי: "המילה לאחר – 25.3 סעיף .ג

 ".דין פי על: "ללהמ את
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 25.4 סעיף .ד
 ".כאמור לנזקים דין פי על אחראי שהזוכה ובלבד"

 א.
תוקן  25.1סעיף  ,התקבלה בחלקההבקשה ( 1

האחריות למעשה או את  שינוי המסייגכך ש
מחדל של הזוכה וכל הפועלים מטעמו כך 
שיתווספו המילים "של הזוכה וכל הפועלים 

מילים "ממעשה או מחדל מטעמו" לאחר ה
 .כלשהו"

( הבקשה נדחית שכן הזוכה נדרש לכסות כל 2
נזק שייגרם כתוצאה ממעשים ומחדלים שלו 
ושל הפועלים מטעמו לרבות נזקים כלכליים 
טהורים ופיצויים בגין הפרת חוזה. בהקשר 
זה חשוב לזכור שגם הביטוחים הנדרשים 
מהזוכה מכסים נזקים אילו ובנוסף, היות 

יף הביטוח נשען על סעיף וסע
כל הגבלת אחריות בסעיף  -האחריות/נזיקין 

האחריות/נזיקין כלפי הספק תרוקן את 
 הכיסוי הביטוחי מתוכנו.

 הבקשה נדחית.( 3
 .המילה "ו/או" במקום המילה "ו" נוספה( 4
 הבקשה נדחית.( 5
 הבקשה נדחית.(6
 הבקשה מתקבלת.( 7

 ב.
המילה "ו/או" במקום המילה  התווספה( 1

 ."ו"
 הבקשה נדחית.( 2

 הבקשה נדחית.ג. 
 הבקשה נדחית.ד. 
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 :25.5 הבאנבקש להוסיף את הסעיף 
    הגבלת אחריות

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חבות 
הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן 
באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה 

( הקבלן 1כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )
( התקבל פס"ד 2נושא באחריות על פי דין לנזק )

ה הודיעה לקבלן על כל ( החבר3שביצועו לא עוכב )
תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 
ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש 

( בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים 4ובכתב )
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין 

או מי מטעמה ו/או /מעשה ו/או מחדל של החברה ו
 צד שלישי כלשהו. 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת 
בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות 
הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי 
ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על 
פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על 

גבוה התמורה של הסכם זה. והחברה  סכום 
פוטרת את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום 
העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

 ו/או ביטולו.

 חית.הבקשה נד 1-4סעיפים 
 

22  
75 

 
 11סעיף 

 ביטוחים
 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 11 סעיף.1
 יש" החשמל חברת: "המלל לאחר – 2 שורה .א

 ".שיפוי להרחבי בכפוף: "המלל את להוסיף
" הביטוחים את: "המלל את למחוק יש - 4 שורה .ב

 ".ביטוח אישורי: "ולכתוב

 .3אנא ראו תשובותינו לשאלה מס' 
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11.1 
 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  –11.1 סעיף.1

 מכני ציוד כולל, הפרויקט לביצוע הציוד ביטוח
, רכוש ביטוח, והרמה הנפה אמצעי לרבות הנדסי

 להוסיף יש – המשפט בסוף - וגוף רכוש שלישי צד
 באמצעות או/ו הזוכה באמצעות בין: "המלל את

 ".מטעמו המשנה קבלני
 -( ב) 111. סעיף.2
 ".  רכוש: "המלל את למחוק יש .א
 בביטוח לבטחו ניתן שלא: "המלל את למחוק יש .ב

 בביטוח לבטחו חוקית חובה שאין: ,ולכתוב" חובה
 למקרה ₪ 4,000,000 של בסך אחריות בגבול חובה

 ".ביטוח ולתקופת
 את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 'ג( 1) 11.1 סעיף.3

 למקרה ₪ 1,000,000 של אחריות בגבול: "המלל
 ".ביטוח ולתקופת

 את להוסיף יש הסעיף בסוף – 'ד 11.1 סעיף. 4
 ".לבטחם חוקית חובה שקיימת ככל: "המלל

 הזוכה: "המלל את להוסיף יש, הסעיף . בסוף5
 במלואו ה"לצמ רכוש ביטוח לערוך שלא רשאי

 -ישראל מדינת את פוטר שהוא ובלבד בחלקו או/ו
: להלן) והגליל הנגב, ההפריפרי לפיתוח המשרד

 שהוא כאמור לרכוש לנזק מאחריות"(  המזמין"
 אלמלא לשיפוי זכאי היה או לשיפוי בגינו זכאי

 הפטור. בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות
 ""בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור

. הבקשה נדחית שכן הטקסט המבוקש 1
 .11מופיע בתחילת סעיף 

 
 .5תינו בשאלה מס' . אנא ראו תשובו2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .6. אנא ראו תשובתנו בשאלה מס' 3
 
 .7. אנא ראו תשובתנו בשאלה מס' 4
 .8. אנא ראו תשובתנו בשאלה מס' 5
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11.2 
 פרק א'
ביטוח 
 רכוש

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 את להוסיף יש" ציוד: "המילה לאחר – 1 א. שורה

 ".קל: "המילה
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף - 4 ב. שורה

 ".המבטחת באישור"
" הבאות ההוראות יכללו בכיסוי: "המלל לאחר .ג
 -ל ועד ולתקופה למקרה: "המלל את להוסיף–

 :".מטה מהמצוין יותר ולא העבודות מערך 20%
: המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף – 'ה סעיף .ד
 800,000 עד כ"וסה ₪ 30,000 לפריט מקסימום"

₪." 
  –' ו סעיף .ה
 ". לפחות: "המלל את למחוק( 1
 900,000 – חדשים לשקלים הסכום את לשנות( 2
 . ח"ש
  'ז סעיף .ו
 ". לפחות: "המילה את למחוק( 1
 2,000,000. חדשים לשקלים הסכום את לשנות( 2

₪ . 
 . ₪ 1,000,000 מקסימום - 'ח סעיף .ג
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף – 'ט סעיף .ד

 800,000 עד כ"וסה ₪ 30,000 לפריט מקסימום" 
₪." 
  –' יא סעיף .ה
 ".מסך יפחת שלא: "המלל את למחוק (1
 2,000,000 – חדשים לשקלים הסכום את לשנות (2

₪ . 
" 10% על תעלה שלא: "המלל את למחוק (3

 ". ₪ 100,000 מינימום, מהנזק 10%: "ולכתוב
: המלל את וסיףלה יש, הסעיף בסוף –' יב סעיף .ו
 ". ₪ 1,000,000 מקסימום"
" מסך יפחת לא: "המלל את למחוק–' יג סעיף .ז

 . חדשים לשקלים הסכום את לשנות יש כן כמו
 ".לפחות: "המילה את למחוק–' טו סעיף .ח
  טז סעיף .ט
 יש" והגליל הנגב: "המלל לאחר – 1 שורה (1

 "יקומם לא שהנזק ובמקרה: "המלל את להוסיף

 .8-9אנא ראו תשובותינו לשאלות מס' 
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 יש" ישירות להם: "המלל לאחר - 4 השור (2
 ששולמה המקדמה גובה עד: "המלל את להוסיף
 ".הנזק למועד עובר לקבלן

25 
 

76 

11.2 
 פרק ב'
ביטוח 

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 

 לתקן את גבולות האחריות לשקלים חדשים*** 
*** 

 יש". לפחות: "המלל את למחוק–' א סעיף .א
: במקום ולציין האחריות גבול את למחוק

 "ביטוח ולתקופת למקרה ₪ 10,000,000"
". מסך יפחת שלא: "המלל את למחוק–' ב סעיף .ב

 למקרה: "מלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף
 "ביטוח ולתקופת

: המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף –' ג סעיף .ג
 מבוטח להיות יכול היה או מבוטח רכוש למעט"

 ".לעיל רכוש' א בפרק

 .10אנא ראו תשובותינו לשאלה מס' 
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11.2 
 פרק ב'
ביטוח 
חבות 

 מעבידים

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 

לשנות את גבול האחריות לשקלים  -סעיף ב' 
 ₪. 20,000,000 –חדשים 

  תכלול הפוליסה
 ".2016 ביט הראל לציין–' ב סעיף .א
: " המלל את להוסיף יש הסעיף בסוף –' ג סעיף .ה

 מחובות לגרוע כדי כאמור בביטול אין אולם
 ".דין פי על המבטח וזכויות המבוטח

 .11אנא ראו תשובותינו לשאלה מס' 
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77 

11.3 
 פרק ב'
ביטוח 

אחריות 
 מקצועית

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  'א 11.3 סעיף .א
 מהנדסי: "המלל את למחוק - 1-2 ורהש (1

 הזוכה של: "ולכתוב" בטיחות ממוני....חשמל
 נשוא סולאריים מתקנים הקמת עבודות עם בקשר

 ".המכרז
  'ב 11.3 סעיף .ב
 שלא: "המלל את למחוק יש - 2 ושורה 1 שורה (1

 ". של מסך יפחתו
 – חדשים לשקלים האחריות גבול את לשנות (2

 ".ביטוח ולתקופת למקרה ₪ 4,000,000
 למחוק יש –( 7) –( 1) הסעיפים מתתי אחד בכל( 3

 ".מסך יפחת לא: "המלל את
: המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף –( 1' )ג סעיף .ג
 ולתקופת למקרה ₪ 500,000 של אחריות בגבול"

 ". ביטוח
–" מסמכים אבדן:" המלל לאחר –( 2')ג סעיף .ד

 ₪ 500,000 לש אחריות בגבול: "המלל את להוסיף
 ".ביטוח ולתקופת למקרה

, צולבת אחריות: "המלל את למחוק–( 3')ג סעיף .ה
 ".אולם

 בסוף". לפחות: "המילה את למחוק–( 4' )ג סעיף .ו
 של במקרה למעט:" המלל את להוסיף יש, הסעיף

 נערכה שלא ובלבד ובמרמה פרמיה תשלום אי
 ".חבות אותה את המכסה פוליסה

  'ד 11.3 סעיף .ז
" מטעמו הפועלים וכל: "המלל את למחוק( 3

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב
 (".הזוכה...כך לצורך:" המלל את למחוק( 4

 .12אנא ראו תשובותינו לשאלה מס' 
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11.4 
 פרק ב'
 כללי

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  –' א סעיף .א
" הצדדים אחד ידי על:" המילה את למחוק (1

 ". הביטוח תקופת במהלך המבטח ידי על": ולכתוב
 "נשלחה: "ולכתוב" ניתנה: "המילה את למחוק (2
 ".30: "ולכתוב" 60" למחוק (3
 ".לפחות: "המילה את למחוק (4
 הפועלים וכל: "המלל את למחוק–' ב סעיף .ב

 ".מטעמם

 .13אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 
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 אחר נוסח כל או 2016 ביט הראל" –' ז סעיף .ג
 "לו המקביל

 המלל את להוסיף יש, סעיףה בסוף –' ח סעיף .ו
 מחובות לגרוע כדי כאמור בביטול אין אולם:"

 ".דין פי על המבטח וזכויות המבוטח

29  
79 

11.5 
ביטוח 
חבות 

 מעבידים

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 אחריותו:" המלל את למחוק–' א 11.5 סעיף .א

 לפקודת בהתאם ואחריות: "ולכתוב" החוקית
 ".פגומים למוצרים האחריות וחוק הנזיקין

 יפחתו לא: "המלל את למחוק–' ב 11.5 סעיף .ב
 האחריות גבול את לשנות יש כן כמו". מסך

 . חדשים לשקלים
" ונטען: "המילה את למחוק–' ד 11.5 סעיף .ג

 את להוסיף יש, הסעיף בסוף". ויקבע: "ולכתוב
 ".לעיל' ג 11.5 סעיף להוראות בכפוף: "המלל

 .14אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 
 

30 
 
79 

11.6 
ביטוח 

אחריות 
כלפי צד 
 שלישי 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 
 יפחת לא:" המלל את למחוק–' ב 11.6 סעיף .א

 . חדשים לשקלים הסכום את לשנות". מסך
: המלל את להוסיף, הסעיף בסוף –' ה 11.6 סעיף .ב
 ".במישרין פועלים עליו ושרכ פריט למעט"
 . הסעיף את למחוק–' ו 11.6 סעיף .ג
: המלל את להוסיף הסעיף בסוף –' ז 11.6 סעיף .ד
 למקרה ₪ 4,000,000 של בסך אחריות גבול עד"

 ".ביטוח ולתקופת
 והפועלים:" המלל את למחוק–' ח 11.6 סעיף .ה

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב" מטעמו

 .15ה מס' אנא ראו תשובתנו לשאל
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11.7 
ביטוח 
חבות 
 מוצר 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 וחבות: "המלל את למחוק–' א  11.7סעיף .א

: המלל את למחוק יש, הסעיף בסוף". היצרן
 ".ומטעמו"
 יפחת לא: "המלל את למחוק–' ג 11.7 סעיף .ב

 האחריות גבול את לשנות יש, כן כמו" מסך
 ".חדשים לשקלים

 את להוסיף יש, הסעיף בסוף–( 2)ד  11.7 סעיף .ג
 פרמיה תשלום אי של במקרה למעט:  "המלל

 את המכסה פוליסה נערכה שלא ובלבד ובמרמה
 ".חבות אותה

 וכל היצרן: "המלל את למחוק–' ה 11.7 סעיף .ד
" חשמל חברת...כך לצורך. מטעמם הפועלים

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב

 .16שאלה מס' אנא ראו תשובתנו ל
 

32  
80 

11.8 
ביטוח 

אחריות 
 מקצועית 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
 
 ".כל: "המלל את למחוק–' ב 11.8 סעיף .א
 יפחת לא: "המלל את למחוק–' ג  11.8 סעיף .ב

 . חדשים לשקלים האחריות גבול את לשנות". מסך
 את להוסיף יש, הסעיף בסוף –( 1) ד 11.8 סעיף .ג

 למקרה ₪ 500,000 בסך אחריות בגבול": המלל
 ". ביטוח ולתקופת

 את להוסיף, הסעיף בסוף -( 2) ד 11.8 סעיף .ד
 למקרה ₪ 500,000 בסך אחריות בגבול: "המלל

 ".ביטוח ולתקופת
 אחריות: "המלל את למחוק–( 3) ד 11.8 סעיף .ה

 ".אולם, צולבת
 את להוסיף יש, הסעיף בסוף -( 4) ד 11.8 סעיף .ו

 פרמיה תשלום אי של במקרה למעט:  "להמל
 את המכסה פוליסה נערכה שלא ובלבד ובמרמה

 ".חבות אותה
 הפועלים וכל: "המלל את למחוק–' ה 11.8 סעיף .ז

 ".ומנהליו עובדיו: "ולכתוב" מטעמו

 .13אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 

33  
81 

11.9 
 כללי 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  –' ב 11.9 סעיף .א
" הצדדים אחד ידי על:" המילה את למחוק (1

 ". הביטוח תקופת במהלך המבטח ידי על: "ולכתוב

 .18אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 
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 "נשלחה: "ולכתוב" ניתנה: "המילה את למחוק (2
 ".30: "ולכתוב" 60" למחוק (3
 ".לפחות: "המילה את למחוק (4
 וכל: "המלל את למחוק– -' ג  11.9 סעיף .ב

 ".מטעמם הפועלים
 את להוסיף יש הסעיף בסוף –' ד 11.9 סעיף .ג

 ".ידו על הנערכות הפוליסות במגרסת: "המלל
: המלל את להוסיף הסעיף בסוף -' ה 11.9 סעיף .ד
 ".ידו על הנערכות הפוליסות במגרסת"
 אחר נוסח כל או 2016 ביט הראל –' ז 11.9 סעיף .ה

 ".לו מקביל
 את להוסיף יש, הסעיף בסוף –' ח  11.9 סעיף .ז

 לגרוע כדי כאמור בביטול אין אולם:". המלל
 ".דין פי על המבטח וזכויות המבוטח מחובות

  –' ח 11.9 לסעיף מתחת הפסקה .ו
 משנה קבלני ובגין: "המלל את למחוק– 3 שורה(1
 ".מטעמו המקצוע בעלי –
" והמתקנים הציוד:" המלל לאחר – 6 שורה(2

 לביצוע בהתייחס אולם:" המלל את להוסיף
 העבודות בגין הביטוח אישור, קבלניותה העבודות

 העבודות תחילת למועד בסמוך יומצא הקבלניות
 ".בפועל

 משנה קבלני ובגין: "המלל את למחוק -8 שורה(3
 ".מטעמו המקצוע בעלי –
 עוד וכל: "המלל את למחוק–  - 82 בעמוד 2 שורה(4

 "קיימת אחריותו
 פוליסות: "המלל לאחר - 82 בעמוד 2 שורה(5

 לפוליסת ובהתייחס: "המלל את להוסיף" הביטוח
 הזוכה ימשיך, מקצועית ואחריות מוצר חבות

 סיום מיום שנים 3 בת לתקופה זו פוליסה לערוך
 ".העבודות

: המלל את למחוק–  82 בעמוד 3 שורה(6
 והיקף לאופי: "ולכתוב" לעיל כאמור למתחייב"

 ".פעילותם
 ןובגי: "המלל את למחוק -   82 עמוד 6 שורה(7

 ".מטעמו המקצוע בעלי – המשנה קבלני
" לפני: "המילה את למחוק–  82 בעמוד 8 שורה(8

 ".אחרי: "ולכתוב
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 :להוסיף את הסעיף הבא נבקש
המשרד לפיתוח  –ביטוחי מדינת ישראל "

 ין"(הפריפריה, הנגב והגליל" )להלן: "המזמ
לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת העבודות 
ו/או מתן שירותי התכנון, ההפעלה והתחזוקה 

יערוך  וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן,
המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו בכל אתרי 

ו/או שירותי ההפעלה ו/או  ביצוע העבודות 
התחזוקה ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה 

מלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים ומלאים(, ב
מורחב וכן ביטוח אובדן -המבוטחים בביטוח אש

תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת 
חודשים. בביטוחים  24 -שיפוי שלא תפחת מ

האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת 
הזוכה ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול 

 זדון.לטובת אדם שגרם לנזק ב
המזמין פוטר את הזוכה ו/או מי מטעמו מאחריות 
לנזק ו/או אבדן שבגינו המזמין זכאי לשיפוי על פי 
הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל או 
שהיה זכאי לשיפוי עבורם אלמלא ההשתתפות 
העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
כי בסיום ביצוע עבודות הקמה, מתחייב  מובהר

המזמין לבטח בנוסף לאמור לעיל גם את 
חשמל  לייצור המתקנים הסולאריים

נשוא הסכם זה  )וולטאי-)פוטו PV בטכנולוגיית

 .19אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 
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)להלן: "המתקנים"(, וכל הוראות סעיף זה לעיל 
 יחולו גם בגין המתקנים כאמור".
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12 
 כללי 

 מבקשים לבצע את השינויים הבאים:
  12.1 סעיף .א
 יש" באחריות יישא: "המלל לאחר -1 שורה (1

 ".דין פי על: "המלל את להוסיף
 ".ו לשלם: "המלל את למחוק יש – 4 שורה (2
 להוסיף יש" הוצאה: "המילה לאחר – 4 שורה (3

 ".סבירה משפטית: "המלל את
 שיפוי: "המלל את להוסיף יש, הסעיף בסוף (4

 ש ובלבד ביצועו עוכב שלא דין לספק כפוף כאמור
 הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד – ישראל מדינת
 על קבלן/לזוכה הודיעו"( המזמין: "להלן" )והגליל

 ונתנו קבלתן עם מיד דרישה או/ו תביעה כל
 ".מפניה להתגונן הזדמנות קבלן/לזוכה

  – 12.2 סעיף .ב
 ".לא: "המילה את למחוק יש -1 שורה (1
" בשום: "המלל את למחוק יש -1 שורה (2

 ".לכל דין פי על באחריות: " ולהוסיף
 את להוסיף יש" ידו על: "המלל לאחר – 2 שורה (3

 למשרד או/ו כלשהו שלישי לצד לרבות: "המלל
 ".מטעמו למי או/ו
" אם זולת:" המילה את למחוק יש – 2 שורה(4

, תשלום לכל באחריות יישאו וכן: "ולכתוב
 ".שהוא סוג מכל נזק או אבדן, הוצאה

 .20אנא ראו תשובתנו לשאלה מס' 
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 :להוסיף את הסעיף הבא נבקש
    הגבלת אחריות

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חבות 
הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן 
באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה 

( הקבלן 1לתנאים המצטברים דלהלן: ) כפופה
( התקבל פס"ד 2נושא באחריות על פי דין לנזק )

( החברה הודיעה לקבלן על כל 3שביצועו לא עוכב )
תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 
ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש 

בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים  (4ובכתב )
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין 
מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה ו/או 

 צד שלישי כלשהו. 
על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת 
בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות 

שיפוי הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או ה
ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על 
פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על 
סכום  גבוה התמורה של הסכם זה. והחברה 
פוטרת את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום 
העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

 ביטולו. ו/או
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כל החותמות המופיעות בסעיף זה יתקבלו 
 באישור ביטוח חתום בלבד.
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, 4.8, 4.6, 3.2.2, 2.11 -בוצע עדכון בסעיפים עדכון מסמכי המכרז.
א', פיצול נספח י'  , נספח31.5, 19.6, 18.5

נספח , 20.8 –, נספח יח' 2ונספח י' 1לנספח י'
 .ונספח כז' כו'
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האם ניתן להעלות את נספחי המכרז בקובץ נפרד 

 מקובץ מסמכי המכרז.
לנוחיותכם הנספחים עודכנו במסגרת המכרז 
והועלו לאתר המשרד גם בקובץ נפרד 

 .במקביל לפרסומם בקובץ המכרז
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