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 לכבוד
 3/2019משתתפי מכרז 

 מדידות ארנונהלאספקת שרותי 
 
 

 1מספר הודעה 
 הבהרות

 
מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי  .1

 המכרז.

 

וראות מהוע לגר ודעה זההמציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בה .2

 מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 
הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם  .3

 יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.

 

 לותלשא רז באשרהמועצה משיבה לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכ .4

 נוגעות לתנאי המכרז. ה

 
 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .5

 

 0014:שעה עד ה 13/3/2019עד ליום  ניתן להגיש הצעות .6

 
 .16:00ל  11:00בין השעות  16/4/2019פגישות הועדה המקצועית עם המציעים יערכו בתאריך  .7

 
בתוספת חותמת  יעמצה למורשי החתימה שע"י יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום  .8

 החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.  .9

כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 

 פים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. מכרז גם אם הסעיה כימים הרלוונטיים שבמסהסעיפ

 

10.  

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.   .10.1

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .10.2

ז השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכר .10.3
שתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה הצעתו. על המת גשהלהביאם בחשבון ב 
 וחותמת, להצעתו במכרז. 

 

 כבוד רב,ב                     
 מנכ"ל   , שאול צבעוני          

 שדות דןמועצה אזורית 
 
 
 
 
 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. סמך זה מהווהמ
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

1.    

הוועדה עם  ותפגישלדחות את מועד הבקש נ
 23.3.19-ה רחלאהמקצועית 

נמצא בחופשה בחול ) שתוכננה מבעוד מנכ"ל החברה 
 13.3-23.3בין התאריכים  מועד( 

פגישות הועדה המקצועית עם יום 

 16/4/2019 המציעים יתקיים ב

2.  12 16.4 

ימים לפני מועד  3-אבקשכם לתקן את הסעיף ל 

 ההגשה.

 הפניה מתקבלת

 נספח ב'  18  .3

שבוצע בהן  ולאנא להגביל את רשימת הרשויות ל

 אחרונות.השנים ה 5 -סקר ב

 הפניה מתקבלת

 נספח ד' 20  .4

ניתנו לגבי להבנתנו נפלה טעות חישוב בנתונים ש
 7.5צ"ל  3,"תנאי המעבר " .סעיף  4-ו 3סעיפים 
 נקודות

 נקודות 22.5צ"ל  4סעיף 

 נא לתקן.

 הפניה מתקבלת

5.  47 

6.1 

 

 

6.2 

לתת  םיעאיך בכוונת המועצה לבדוק את יכולת המצ
 שרות זה ?

איזה ניקוד  נוסף ינתן למציעים שבאפשרותם לתת 

 שרות זה במסגרת הניקוד לאיכות?

האיכות יקבע אך ורק ע"פ ניקוד 

 הטבלה המפורטת במסמכי המכרז.

 5סעיף  46  .6

ובכלל זה תת הסעיפים לא  – 5.8הדרישות בסעיף 
נדרש  -5.8.3ברורים ולא מוגדרים. לדוגמא סעיף 

ספת כאשר לא ניתן בכלל תשריט ישן ות לתת שכבת
 ואין המכרז עוסק במדידת תוספות לשטח העבר,

ברורה הדרישה באיזו לא  -5.8.7לדוגמא סעיף 
טכנולוגיה מדובר ? למה נדרש להקים בסיס נתונים 

  . GISכשיש נתונים  וכן אם בידי המועצה מערכת 

לא ברורה הדרישה לתוספת המדידה   -5.8.8.3סעיף 
 דידה היא חדשה.מה כאשר

אין צורך להתייחס למדידות 

 ישנות. אך ורק למדידה החדשה.

 

ת מבי GISברשות המועצה מערכת 

 קומפלוט

 נספח יד 39  .7

דרישות  אלו חריגות ומפליגות. הקנס שנקבע הינו 
 גם בסכומו וגם ביחס להיקף המכרז.  –חריג 

 מבוקש לבטל הקנס

נושא אבטחת המידע הינו רגיש 

 ביותר.

 ללא שינויעיף נותר סה

8.  43 3.4 
המדידות ייערכו לפי הנחיות  האם הכוונה שלא למדוד ק.ת בעסקים ?

 המועצה

9.  43 3.11 

לצורך מה -חיצוניות–המדידות הינן  ברוטו ברוטו 

 התאום ?

במקרים מסויימים יש להיכנס 

לבתים ולחצרות ויש לתאם כניסה 

 זו מראש

10.   3.14 

על המודד שמדד -דוק -מספריבכל תשריט יש מידע 

 וכן חתימת מודד מוסמך נא לשנות הנוסח.

 ללא שינוי
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

11.   3.14.8 

דיגיטלי נמצא בידי האם קובץ גוש / חלקה . 1
 המועצה ויימסר לקבלן ?

שם המודד המבצע/ שם השרטט/ הבקר נמצאים . 2

 נא לשנות הנוסח. -בקודים מספריים ולא שמיים

כל חומר שברשות המועצה . 1

לזוכה יועמד  עשעשוי לסיי

 ןלשימושו בהגבלת כל די

 

 . ללא שינוי2

12.   3.14.10 

המועצה לא מוסרת תשריטים ישנים ולפיכך אין 
אפשרות לסמן בתשריט את השטח המחויב עובר 

 לסקר )השטח הרשום( ואת ההפרש 

 נא לשנות את הדרישה. 

 6ראה תשובתנו לשאלה 

13.  44 3.23.3 

ור התושב שיאא. הזמן הקצוב איננו סביר ומותנה ב
 לזמן הבדיקה.

₪  350 -ו לנא להגדיל –ב.הסכום שנקבע איננו מספק 

 + מע"מ.

 א. ללא שינוי

 ב. ללא שינוי

14.  45 3.25 

כל חומר שברשות המועצה שעשוי  האם קובץ קו כחול ימסר לקבלן ?

לסייע לזוכה יועמד לשימושו 

 בהגבלת כל דין

15.  45 4.1 

ועליו  קיאין בסמכות המודד לדרוש זיהוי המחז
את רשומת זהותו או  לקבל את דבריו של המחזיק על

 המועצה.

על המועצה למסור לקבלן לפני תחילת הסקר את כל 

 הנתונים שבידה על כל נכס.

 הפניה מתקבלת

16.   

4.6 

4.7 

4.8 

הדרישה לאיתור בעלים מחייבת תמחור נוסף בגין כל 
 נכס. אין אפשרות לחזות תאריך סיום בניה.

 ה.שירנא לשנות הד 

ללא שינוי. אין צורך לחזות תאריך 
 יהסיום בנ

 1נספח  49  .17
 2לפרק 

חסר בנתונים הנמסרים בתחילת הסקר את שם 

 הבעלים כפי שרשום בספרי המועצה.

כל חומר שברשות המועצה שעשוי 
לסייע לזוכה יועמד לשימושו 

 בהגבלת כל דין

18.  54 5.3 

 חברתנו  עובדת על בסיס מזומן. מנפיקה חשבונית

חיוב וחשבונית מס נמסרת )בהתאם סקה לביצוע היע

 לחוק( עובר לביצוע התשלום.

התמורה תועבר מיד לאחר הפקת 
 חשבונית למועצה

19.  58 

10.2 

10.3 

 

הסכומים המפורטים בהסכם שונים מאלו 

 המפורטים ב"אישור על קיום ביטוחים".

הסכומים המחייבים הם אלו 
שבאישור קיום הביטוחים, המכרז 

 התאםב יותאם

20.   10.4 

הם המקובלים בשוק ונבקש  אלוהסכומים בסעיפים 
 לתקן את האישור המבוקש לפי סכומים אלו.

לחברה פוליסות בחברת איילון מסוג "הכל למשרד 

 נא לאשר. –" 2018

הסכומים המחייבים הם אלו 
שבאישור קיום הביטוחים, המכרז 

 יותאם בהתאם
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

21.  7 
5.1.15 

5.1.17 

צוות/ לחברה ולא לראש  ןניההמלצות הניתנות ה
 מודד

 נא לשנות הדרישה.

אין צורך בהמלצות למודדים. יש 
 צורך בצרוף המלצות לראש הצוות

22.   5.1.9  =
 שותפות

חברת ויסמן כהן בע"מ היא אחת מהחברות  .1
הגדולות בתחום מדידות ובניית תשריטים 

לחיובי ארנונה, ומעונינת להגיש הצעה משותפת 
מ כדי לעמוד במלוא "עעם חברת אינטרטאון ב

נאי המכרז כולל עיגונים ושימוש בטכנולוגית ת
GIS. 

חברת אינטרטאון בע"מ הינה בעלת פתרונות  .2
ייחודים בתחום הממ"ג, וביכולתה למלא את 

 . 5.1.21המחויבות הנידרשת כלפי סעיף 
 

האם אפשר להגיש את ההצעה בשותפות ולרשום את 
בסעיף  ביה וניזכה במכרז כמחוהשותפות רק במיד

5.1.9 

 .יש לפעול בהתאם לכללי המכרז

ניתן להציג קבלן משנה לתחום 
הממ"ג אך הקבלן הראשי יהיה 
האחראי הבלעדי מול המועצה 

 לאספקת כל דרישות המכרז.

23.   
2.3= 

חומרי 
 עזר

נודה להבהרתכם האם המועצה מספקת כחומר עזר 
 כגון:

 מפת מספרי מגרשים חלקות 

 או 

 אורטופוטו בקובץ 

 

טרה היא המשכיות שיוך מספרי הנכסים למפה מה

 ובהתאמה למיספור הקיים במחלקת הגביה

כל חומר שברשות המועצה שעשוי 
לסייע לזוכה יועמד לשימושו 

 בהגבלת כל דין

24.  8 6.1.4 

שנה מיליון שח לכל  2.0נדרש מחזור שנתי מעל 
 . 2017 2016בשנים 

כחברה צעירה שבשנים האחרונות התמקדה בפיתוח 
ה ולוגיות עבור הרשויות ומתחילה עכשיו את דרכנכט

 בשוק העבודה.

אין אני סבור כי מבחן המחזור השנתי משקף את 
 איכות המוצר.

אבקש לפנים משורת הדין להקטין את דרישת 
ים מיליון שח לכל שנה בשנ 0.5המחזור השנתי ל 

 המדוברות.

 לא מאושר

 

25.  

צע מדידות באזור בל לדעת אם בכוונת המועצהנבקש  2.2.12 5עמ' 
נבקש לקבל  -ייה צריפין? באם התשובה חיוביתהתעש

 את היקף הנכסים והשטח המיועד למדידה

 מ"ר 107,374כן, מבונה 

 מ"ר 134,765סככות וקרקע תפוסה 

26.  
לקבל מפרט השכבות לקליטת הנתונים  נבקש 2.3 5עמ' 

 GISלמערכת ה
 כמפורט במסמכי המכרז

27.  

נא הבהרתכם האם באחריות המועצה לספק תצ"א/  2.3 5עמ' 
גון הנתונים ברשת ישראל אורתופוטו עדכני לצורך עי

 החדשה

המועצה תעביר לספק הזוכה 
. 2017אורתופוטו שבוצע בשנת 

השימוש באורתופוטו יהיה כרפרנס 
כללי ולא לצרכי מדידה ודיוק 
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

 הנתונים.

28.  
חודשים  18ר על ד סיום הסקועמ נבקש להעמיד את 4 6עמ' 

 מיום קבלת הודעה על זכיה.
 ללא שינוי

29.  
של  נבקש הבהרתכם לעניין המלצות אוטנטיות 5.1.15 7עמ' 

 המודד המוסמך ושל ראשי הצוותים
 21ראה התייחסות לשאלה 

30.  

להגדיר כי במידה ותושב יבקש להשיג על נבקש   כללי
-סךפקיד התושב צ'ק פיקדון בהמדידה שבוצעה, י

שגה תהיה מוצדקת יוחזר הצ'ק במידה והה₪,  350
בחזרה לידי התושב, במידה וההשגה לא תהיה 

 מדידות.מוצדקת יועבר צ'ק זה לחברת ה

 הסעיף נותר ללא שינוי

31.  

נבקש להגדיר כי במידה ותושב אשר סירב לאפשר   כללי
 וחברת המדידות ביצעה הערכת מדידהמדידת הנכס 

ולאחר ביצוע הערכת המדידה התושב יבקש להשיג 
הערכה שבוצעה ויבקש מדידה חוזרת , יעביר על 

לחברת המדידות בגין ביצוע ₪  350-התושב צ'ק בסך
רבנים גורם לעלויות המדידה חוזרת שכן טיפול בס

נוספות של חברת המדידות )הגעה לנכס, ניסיונות 
 וכו'(  . ביצוע הערכת מדידה, מדידה חוזרת תיאום ,

קרה זה יהיה כמפורט הפתרון למ
 2לפרק  3.23.3בסעיף 

32.  

"מדובר במסמך המכיל מידע רגיש וסודי של החברה  5.1.19 7
ויש בו משום סוד מסחרי. הדרישה להצגת הפוליסות 

אינה מובנת ואין לה אח ורע במכרזים אחרים. 
רז אף אינו נותן כל משקל להצגת הפוליסות המכ

בעניין עות ודרישות המכרז לצורך בחינת ההצ
הכיסויים הנדרשים מוצאות ביטוי בנוסח אישור 

 קיום הביטוחים ללא צורך בפוליסות.

אי לכך, נבקש להסיר דרישה זו ולהסתפק בשלב 
הגשת ההצעות בנוסח אישור קיום ביטוחים חתום 

לכלול את הרשות בפוליסה  ע"י המציע כהתחייבות
ב הזכייה יידרש של המציע עפ"י תנאי האישור ובשל

 כה להצגת אישור קיום ביטוחים חתום בלבד.הזו

לחילופין, נבקש לקבוע כי פוליסת המציע תוצג 
 לרשות לאחר קבלת הודעת זכייה."

רק ע"י מי תוצג הצגת הפוליסה 
שהוכרז כזוכה, בנוסף לאישור קיום 

 .הביטוחים

33.  

האמור בסעיף זה לעניין היקף המלצות עומד  6.1.2 8עמ' 
בנספח ב  18הטבלה שבעמוד רה לאמור בתחתי בסתי

 . נא הבהרתכם 1פרק ל

ף המלצות בהתאם לנדרש יש לצר
 6.1.2בסעיף 

34.  
אישורכם לצרף המלצות בנוסח חופש אשר נבקש  6.1.13 8עמ' 

 יכילו את המבוקש במכרז לעניין ניסיון המציע
כללו את מקובל ובלבד שההמלצות י

 במכרז הנדרשיםכל פרטי המידע 

35.  
מ' ע

10 
  6-ו 5ענה לסעיפים ניכר כי חלה טעות סופר וכי המ  11.4

 . נא הבהרתכם. 10-ו 9ולא כפי שכתוב 
 ההבהרה מתקבלת

36.  

עמ' 
13 

נבקש הבהרתכם האם על המציע לציין רק את אחוז  18.1
ת המחיר המחושב ההנחה בלבד או שיש גם למלא א

פ"י אחוז ההנחה כפי שמופיע בעמוד הצעת המחיר 
 למכרז 4שבפרק 

צעת המחיר כפי יש למלא את ה
 בטופס הצעת המחיר מתבקשה



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. סמך זה מהווהמ
6 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

37.  
עמ' 

17 
סע' 

26,27 
הינה למועצות  26הכוונה בסעיף  פים אלו.נבקש הבהרתכם לעניין ההבדל בין סעי

 אזוריות ולא מקומיות

38.  
עמ' 

20 
פסקת 

נאי "ת
 מעבר"

נא הבהירו את ניקוד המעבר נוכח הניקוד המצוין 
 בטבלה שבעמוד זה

 4ה התייחסות לשאלה רא

39.  

עמ' 
23-
24 

טבלאות 
קןד ני

 הוועדה

פרוט חלוקת הניקוד לחוו"ד  הטבלאות 2נא הבהירו את הפער בין 
עדה המקצועית לפי אמות הוו

לטבלה המידה יהיה בהתאם 
 23ופיעה בעמ' המ

40.  
עמ'
43 

ן , שלחימטעים –אדמות חקלאיות  נא הבהירו איזה קרקע לא למדידה 3.4
 מושבין חום הביבעל או גור בת

41.  

עמ' 
43 

היקף התקשרות מירבי עם כל תושב  נבקש להגדיר 3.11
 טרם בצע הסקר

ניסיונות  3לאחר  ללא שינוי.
להשיג את צלחה הללא דים מתוע

רשאי הקבלן הזוכה יהיה התושב 
לסיוע ולמועצה שוב לפנות לוועד הי
ולאחר  קשר לתושבבאיתור פרטי 

לתאם  הקבלן קבלתם יהיה על
 מול התושב.מועד 

42.  
עמ' 

44 
ה להשגות ברמה העובדתית )גודל נבקש להגדיר מענ 3.23

 וסיווג(
 ויללא שינ

43.  
עמ' 

47 
 תמירבית לאחריות על מדידו נבקש להגדיר תקופה 6.12

 הקבלן
חודשים ממועד סיום פרוייקט  24

 ותהמדיד

44.  

עמ' 
47 

נבקש להגדיר כי עלות שליחת מכתבים לתושב טרום/  6.15
המדידות תהא ע"ח הרשות. לחלופין,  לאחר ביצוע

גדיר תמורה נפרדת לקבלן בגין משלוח נבקש לה
 שבים כמקובל במכרזי מדידות.מכתבים לתו

 על חשבון המועצה דמי הביול יהיו

45.  44 3.23.2 

  ה?                                                                      א. האם אפשר להוריד משנתיים לשנ

,איך  ב. אם במהלך השנתיים יש שינוי לאחר הסקר

 יתומחר?

 א. ללא שינוי

נוי במבנה או בשטח לאחר שיב. 
ביצוע המדידה, באשר למדידה שלא 
נתקבלה השגה מהתושב, איננו נכלל 

 בתכולת המכרז.

46.  
46 5.8 

יש צורך במפה  GISמיקום הנכס והכנה ל לצורך

 אוטופוטו, האם זה יסופק ע"י המועצה

 27ראה התייחסות לשאלה 

47.  

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשאת  .א 6.1סעיף  55
לה "מלאה", מיבאחריות", נבקש להחליף את ה

 במילים "על פי דין". 

ם "ו/או אובדן",  בסוף השורה, לאחר המילי .ב
בקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו נ

 ".החוקית

אחר המילים "או עבורה",  נבקש בסיפא, ל .ג
כפוף להוכחת חבותו להוסיף את המילים "

 והיקפה".

 לא מאושרת הבקשה .א

 

 

 לא מאושרת הבקשה .ב

 

 
 לא מאושרת הבקשה .ג
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48.  

ל פי הסכם זה",  נבקש בסיפא, לאחר המילים "ע 6.2עיף ס 55
 6.1ף ם לרשום בסעילהוסיף את המילים "בהתא

 דלעיל".

 

 לא מאושרת הבקשה

49.  

ו/או התביעה",  נבקש חר המילים "בסיפא, לא 6.3סעיף  55
להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של הספק 

 והיקפה".

 

 לא מאושרת הבקשה

50.  
סעיף  58

10.2 
נבקש להחליף את המילים ף השורה השלישית,  ובס

 ".2013", במילים "מגדל ביט 2015"ביט 
 לא מאושרת הבקשה

51.  

סעיף  58
10.3 

ף את המילים נבקש להחלי בסוף השורה החמישית, 
 ".2013", במילים "מגדל ביט 2015"ביט 

 

 לא מאושרת הבקשה

52.  

סעיף  58
10.4 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח  .א
נבקש להוסיף את המילים ית",  יות מקצועאחר

 ."משולב עם ביטוח חבות המוצר"

בשורה השנייה,  נבקש לתקן את גבול  בהתאם, .ב
₪  8,000,000עמידו ע"ס האחריות הנקוב ולה

 למקרה ולתקופת ביטוח.

 

 הבקשה מאושרת .א

 

 הבקשה מאושרת .ב

53.  
סעיף  58

10.4.1.3 
בסוף השורה, לאחר המילים "ממקרה ביטוח",  

 לה "מכוסה".ש להוסיף את המינבק
 לא מאושרת הבקשה

54.  
סעיף  58

10.4.1.6 
 לא מאושרת הבקשה תת סעיף זה. ש לגרוענבק

55.  

סעיף  58
10.5 

לאחר המילים "לכל הפוליסות",   רה הראשונה,בשו
נבקש להוסיף את המילים "למעט פוליסה לביטוח 

 אחריות מקצועית משולבת עם חבות המוצר".

 לא מאושרת הבקשה

56.  
סעיף  58

10.6 
בקש בשורה השנייה, לאחר המילים "כנספח ו'",  נ

 על תיקוניו".לים "להוסיף את המי
 לא מאושרת הבקשה

57.  

נספח ו'  25
אישור  –

על קיום 
 ביטוחים

ב"נדון", בשורה הראשונה,  נבקש להחליף את  .א
 המילים "בגין מתן", במילים "בקשר למתן".

ין לים "בבסוף השורה הראשונה, לאחר המי .ב
היתר",  נבקש להחליף את המילים "בגין 

 במילים "בקשר לפעילות".הפעילות", 

 לא מאושרת הבקשה .א

 

 לא מאושרת הבקשה .ב

58.  

,  נבקש להחליף את המילים שונהורה הראבש .א  1סעיף  25
 "בגין כל פגיעה", במילים "בקשר לפגיעה".

בשורה השביעית והשמינית,  נבקש לגרוע את  .ב
מקצועית לא  אחריותהמילים "יובהר כי חריג 

 יחול בגין נזקי גוף".

 לא מאושרת הבקשה .א

 

 לא מאושרת הבקשה .ב
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נבקש  ועלים בו", בסיפא, לאחר המילים "שפ .ג
להוסיף את המילים "למעט אותו חלק של רכוש 

 מישרין".פק בפעל הס בו

הבקשה מאושרת בנוסח הבא :  .ג
למעט הפריט ההנדסי הקטן " 

ביותר הניתן להגדרה בו פעל 
 מישרין "הספק ב

59.  

בשורה השישית, לאחר המילים "קבלני משנה   2סעיף  25
נבקש להוסיף את המילים "היה והספק ועובדיהם",  

 כמעבידם". ייחשב

 לא מאושרת הבקשה

60.  

חר המילים "ביטוח אחריות בכותרת, לא .א  3סעיף  26
שולב מקצועית",  נבקש להוסיף את המילים "מ

 ת המוצר".עם חבו

נבקש לתקן את גבול אשונה,  עקב כך, בשורה הר .ב
האחריות הנקוב למקרה ולתקופת ביטוח 

   ₪.  8,000,000 ולהעמידו ע"ס

אחר המילים "חובה בשורה השלישית, ל .ג
מקצועית של הספק",  נבקש להחליף את 

ים "ו/או הפועלים", במילים "ו/או בגין המיל
 הפועלים".

קן את תקופת ת,  נבקש לתבשורה התשיעי .ד
 חודשים בלבד. 6על  ולהעמידההגילוי הרשומה 

בשורה השלוש עשרה, לאחר המילים "בביצוע  .ה
ם",  נבקש להוסיף את המילים "עקב השירותי

 קרה ביטוח מכוסה".מ

 הבקשה מאושרת .א

 

 הבקשה מאושרת .ב

 

 לא מאושרת הבקשה .ג

 
 

 לא מאושרת הבקשה .ד

 

 לא מאושרת הבקשה .ה

61.  

וף השורה השנייה, לאחר המילים "על בסיס בס  1הערה   26
"למעט כלפי מי את המילים  הדדיות",  נבקש להוסיף

 שגרם לנזק בזדון".

 ושרתהבקשה מא

62.  

הערה  26
 א' 3

, לאחר המילים "לרבות עובדיה",  בסוף השורה
"היה ותיתבע בשל מעשי נבקש להוסיף את המילים 

 ו/או מחדלי הספק".

יאושר הנוסח " היה ותיתבע בגין 
מעשי ו/או מחדלי הספק והבאים 

 ו "מטעמ
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