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 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47המרכבה מרח' 

 ("המזמינהאו " "החברה)להלן: " 

 ;מצד אחד

 –לבין  –

 ________________________שם מלא_

 ________________________מס' זיהוי 

 ________________________כתובת __

 טלפון ___________________________

 פקס ____________________________

 דוא"ל ___________________________

 "(המתקינה")להלן:  

 ;מצד שני

 
 

יה המלאה של עיריית חולון, והעירי והחברה הינה תאגיד עירוני, כמשמעו בחוק, בבעלותה         הואיל          

מערכות לתכנון, אספקה, הקמה, הפעלה ואחזקה של פומבי הסמיכה את החברה לפרסם מכרז 

)להלן  בחולוןציבור  על גגות מבני וולטאית בטכנולוגיה פוטו חשמל לייצורסולאריות 

"(, לבחור את הזוכה/ים ולהתקשר איתו/ם בחוזה לביצוע פרויקטה"-ו" העבודות"בהתאמה: 

 , והכל על פי כל תנאי חוזה זה על נספחיו;(םלק)או ח הפרויקט מושא עבודותה

 ;"(המכרז)להלן: "פרויקט ביצוע הל 3/2020 מס' מכרז פומביאת והחברה פרסמה  והואיל

 ;נבחרה כזוכה ה, והצעת(7ב')מצ"ב כנספח  הצעה במסגרת המכרז ההגיש מתקינהוה והואיל

, באמצעות הזמנת המתקינהשתוטל על ודה בעל כל הסכימו ביניהם כי ע מתקינההחברה והו והואיל  

הזמנה כנ"ל, יחולו כל הוראות  העבודה בכתב שתוצא לכל עבודה בנפרד, אם וככל שתוצא ל

חוזה זה, בצוותא חדא עם ההוראות הספציפיות שתפורטנה בכל הזמנה, והכל כמפורט בחוזה 

 ;להלן זה

 ניהם;ת ביורההתקשוברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי  הואילו  

 :לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 



  
 נוסח לפרסום

2 
 

 פרשנות .1

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים ( למכרז לרבות ההזמנה)המבוא להסכם זה ונספחיו  .1.1

 כיתר תנאיו.

 למונחים בהסכם זה תהא המשמעות הנתונה להם בגוף ההסכם. .1.2

 קור לפרשנות ההסכם.מנה כשמלא תשכותרות הסכם זה נעשו לצורכי נוחות בלבד ועל כן הן  .1.3

ר חברת חשמל סעיפי הסכם זה מתייחסים וחלים על כל מבנה ומערכת, ובהתאם לכל אישו .1.4

 .מערכת, לפי הענייןכל להקמת  ורשות החשמל

 הגדרות .2

, אלא אם כן צוין אחרת במפורש בהסכם זה, לרבות בנספחיו, יהיו למונחים הבאים המשמעות כלהלן 

 :בריםדשר הקהחרת מאו שעולה כוונה א

 .תות המערכא מתקינהשעליהם תתקין ה יםגגות המבנ – "ים"האתר או" האתר"

וואט מותקן, במסגרת -ההספק הכולל של כל מערכת ביחידות של קילו –" הספק המערכת"

פי ההסדרה. נכון למועד חתימת הסכם זה, ההספק המותקן המשוער הינו  המותרת לחיבור על

 הצדדים לאחר ביצוע תכנון מפורט.ל ידי בע עקופי יסה ספקהה .KWP 2,600-עד כ

 רכת, לרבותכל מעה של והפעל ההתקנ ,הלהקמ יםהדרוש עבודותוהכלל הפעולות  –" התקנה"

רכיבי המערכת בהתאם לתכנון וכן כל כל התקנת , הובלה והמערכת ית רכיבזמנה ,כנון, רכשת

מלוח  AC-תשתית ה תלרבו החשמלהפעולות הדרושות לשם חיבור המערכת בפועל לרשת 

 וכיבוי אש. , התקשורתמערכת המניההתקנת הזזת מתקנים ו החשמל של כל מבנה,

, קמ"ט חשמל או מחלקת החשמל, לישראל בע"מ ברת החשמלח – "חח"יאו "" חברת החשמל"

 ן.לפי העניי

פגעי  בשל, המטעמלכך מצב חירום על ידי המדינה ו/או גורמים מוסמכים הוכרז  –" כוח עליון"

צפות אותן ול לה יכהילא  טבע קיצוניים או מצב מלחמה או נסיבות אחרות אשר קבלן סביר

תחייבויות ה קיוםאפשרים את במועד הסכם זה או למנוע אותן בעת התרחשותן, ואשר אינם מ

 פי ההסכם. על מתקינהה

 יםהמבנ ותגג שתותקן על, וולטאית לייצור חשמל מערכת פוטו – "מערכותה" או "מערכתה"

את  והכוללת ,המצ"ב בהתאם למפרט הטכני, המצ"ב המערכותשל מיקומי  רשימהב המתוארים

והעברתו לרשת  תו, מדידתוכל הרכיבים הנדרשים לצורך הפקת חשמל מאנרגיית השמש, המר

חיבורים, תושבות ומערכות עיגון, מערכות תקשורת,  ם,מפסקים, מוני כבלים, ולרבות ,החשמל

 ללכוכן ו קטור/יםלרבות קונ אחר הנדרש, תוכל רכיב תשתיסולמות כלובים,  ,ותטיחהגנה וב

כפי שיהיו מעת לעת, כאשר המערכת , וכיבוי אש החשמל חוקאחרים על פי דרישות ם ביכיר

 .מותקנת ומעוגנת על גבי גגות המבנים הרלוונטיים

 .וקמ"ט חשמל החשמלהחלטות רשות  –" מסמכי חברת החשמל"



  
 נוסח לפרסום

3 
 

, על בסיס של המערכת והתחזוקה ההתקנה ,וןהתכנ לביצוע לל הפעולות הנדרשותכ –" תהעבודו"

Full Turn Key Project"( ,לרבות בדיקעד מפתח )"רשות , בתאום עם חח"י היתכנותתאום/ת ו

התקנת , (מיםמתקנים קייכולל הזזת )המבנה להתקנה הכנת רכש,  ,תכנון ,עיריית חולון, החשמל

והכל  לתה התקינה,פעוהחלוקה וחיבורה בפועל לרשת היקתה דב ,בנההמערכת על גבי המ

 דרשים בכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנוכיבוי אש, ו , חח"יבהתאם להוראות ההסדרה

קה תחזו, וכן מתן שירותי יםהקובעיסתיימו עד המועדים כל הפעולות הנדרשות כאמור ובלבד ש

 .חכ"לה לידית מיום מסירת המערכ חמש שניםלתקופה של 

, כל ברהחטי על המערכת המותקנת אצל ההרלוונה כל החומר בקיה ותי – "מסמכיםה"תיק 

למעקב על ביצועי כל מערכת און  ה, פרטי חיבור לפורטל הניטור באינטרנטמסמכי התכנון וההצב

 .וכן כתבי האחריות ונותני האחריות מתקינהופרטי התקשרות עם ה ליין

וכל תכנון בטיחותי גיסטי, ולי, ל, חשמסי, מכניולל תכנון הנדרכות כנון המעתכ –" תכנון"

מנת להביא  ת הפרויקט לרשת החשמל, עלבמסגרחיבור המערכת הפעולות הדרושות לשם 

אילוצי המבנה/הגג והתשתית במיקום ההתקנה בבהתחשב  לתפוקה מיטבית של המערכת

 המיועד.

 י ההסכםפחנס 2.1

 רכתת מעמסיר פרוטוקול – 1'ב נספח

 השלמה עודתת – 2ב' פחנס

 בנקאית ערבות נוסח – 3'ב נספח

 תביעות חיסול על הצהרה – 4'ב נספח

 ביטוחים קיום בדבר ואישור ביטוח נספח – 5'ב נספח

 החוזה בתנאי עמידה אי בגין מוסכם פיצוי נספח – 6'ב נספח

 [בהמשך יצורף] תפיםשתהמ מפגש פרוטוקול – 7'ב נספח

 [בהמשך תצורף] זכרבמ עציהמ הצעת – 8'ב נספח

 המערכות של טכני טמפר – 9'ב חנספ

 המערכות מיקומי של רשימה – 10'ב נספח

 בטיחות נספח – 11'ב נספח

 חינוך במוסדות עובדים העסקת נוהל – 12'ב נספח

 [מצורף איננו] המעודכנת רתםבמהדו ישראליים תקנים – 13'ב נספח
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 ההתקשרות .3

 ,לתכנון לעיל, ן, כהגדרתבצע את העבודותל מהעצל ע לתמקב הנמתקיוה מתקינהל תמוסר ברהחה

ולא ולמפרט הטכני,  בהתאם לתוכניות הביצועבהתאם למסמכי המכרז, , ולתחזוקה מערכתלהתקנת 

 .קבועים בהסכם זהנאים הבתמורה ובתם מיום קבלת צו התחלת העבודה מיי 100-יאוחר מ

 הצדדיםיבויות והתחי הצהרות .4

 דלקמן:זאת, כבת בומתחיימצהירה  מתקינהה .4.1

שהתאגדה כדין בישראל; יש לה הסמכות להתקשר בהסכם זה ולבצע  מתקינההיא כי  4.1.1

ואת היכולת הכספית והמקצועית לקיים את מלוא התחייבויותיה  את חיוביה לפיו

רשאה וסמכות ולות הנחוצות על מנת להקנות העפ; היא נקטה בכל השבהסכם

ומחייבת התחייבות חוקית, תקפה ה וומהזה  ם זה; והסכםלחתימה ולביצוע הסכ

 מצידה, הניתנת לאכיפה בהתאם לתנאיה;

התקשרותה בהסכם זה ובמסמכים הנזכרים בו לא סותרת או מפירה הוראות כל דין כי  4.1.2

 תאגדות שלה;ההאו הסכם כלשהו שהיא צד לו, או את מסמכי 

או הפקעה, ל קועייכי או התדיינות משפטית )לרבות הלתביעה, דרישה אין כנגדה כל כי  4.1.3

בי בית דין, חקירות ממשלתיות, צווים או הליכים או הליכים משפטיים אחרים(, כת

בין תלויים ועומדים, או, לפי מיטב ידיעתה, צפויים, אשר עלולים להוביל  ,אחרים

 הסכם זה;  את התחייבויותיה על פי תה לבצעלפגיעה מהותית ביכול

ת והמערכ ותחזוקה התקנתלתכנון שים הדרום שורייש לה את הידע, האמצעים והכיכי  4.1.4

)אשר  החשמל, בעצמה או באמצעות ספקים וגופים מקצועיים אחרים לרשת ןולחיבור

 , בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות ההסדרהושרו מראש ובכתב על ידי החברה(יא

 ;רים הנדרשים על פי כל דיןפוף לקבלת כל ההיתרים והאישובכו

 פי דין לשם קיום עסקיה; ם וההיתרים הנדרשים על רישואיכל ההיא מחזיקה בכי  4.1.5

ח אדם מקצועי בהיקף המתאים, וכל ציוד אחר שנדרש לצורך תכנון, וכי ברשותה כ 4.1.6

דנית על פקלרשת החשמל, תוך שמירה  ןוחיבור ןת, התאמתווהקמת המערכביצוע 

 תנאי ודרישות כל דין.

קט מסוג זה, לרבות הכללים ויפרל ים עפעל על פי כל כללי הבטיחות בעבודה החלכי ת 4.1.7

תקנות הבטיחות בעבודה בירים או תלולים כפי שמוגדרים בבאשר לעבודה על גגות ש

 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה, 1986–)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו

וכל  1988–גן אישי( התשנ"זבעבודה )ציוד מתקנות הבטיחות , 2007–"ז( התשסבגובה

 .ראחן דיראת הו

ידי  ים עלבכל התקנים החלים הנדרש ואחרת ת מכל בחינה מהותיתות עומדוהמערככי  4.1.8

 , לרבות כאמור בסעיפים הרלוונטיים של מסמכי חברת החשמל וההסדרה.חוק החשמל
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ומתקיימת  שונים גופיםפועלים מערכות ם יותקנו השעל גגותיה כי ידוע לה שבמבנים 4.1.9

העבודות ביצוע חרף לפעול כרגיל המשיך ו לוכלים ת שהוהיא מתחייב ,פעילות שוטפת

באופן שלא תהיה כל בצע את העבודות מתחייבת ל מתקינהוה, על ידה הסכם זה מושא

 ינהמתקידוע ל ;הרלוונטיים ובתאום מלא מול המוסדות השוטפתהפרעה לפעילות 

יש לקבל ממחלקת הביטחון של כי סדות חינוך ומהגגות נמצאים מעל מו שחלק

 .שורים והנחיות עבודה פרטניותאיה ייהעיר

, יהםובהתאם להנחיות ברהחבתיאום מלא מראש עם נציגי העבודות בצע את הכי ת 4.1.10

 .שימוש בדרכי גישה, אחסנת ציוד וכו'בנוגע ל לרבות

חראי וכן א אחראי מטעמהפרויקט מנהל העמיד לטובת המתחייבת ל מתקינהה 4.1.11

 הסכם זה.החתימה על  םומים ימי 7בתוך  ברהחפרטיהם תמסור לטיחות שאת ב

את דרכי הגישה והתשתיות בגגות בסמוך להם,  ,וסביבותיהם אתריםהיא בדקה את ה 4.1.12

 ולהסכם.  עבודותוכן את כל המידע ביחס ל

הינם בגדר  אתריםלבקשר  הרבחידי הכי היא יודעת שהמדידות והנתונים שסופקו על  4.1.13

צורך ות הדרושות לידמדוהת קודיאת כל הבבעצמה יותה לבצע ה בלבד וכי באחרהערכ

 . ביצוע העבודות

 באתרים מערכות שתוצבנה בההתקנה והשימוש המתקינה מצהירה ומתחייבת כי  4.1.14

תקנים אשר הוצאו על ידי הגופים והרשויות ההוראות וה ,תעמודנה בכל הדרישות

 בכלל ולמבני תוים והתאמתם למערכלרבות בדיקת יציבות גגות המבנ המוסמכים,

 .חינוך בפרט

מתחייבת שלא לבצע כל שינוי ו/או הוספה של מערכת או חלקה ושל ציוד ינה תקהמ 4.1.15

 ברה.מהחהמחייב היתר בנייה ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

ר יקבע את שא הנחיות הבטחון של העירייהלו המנה מטעמתאו מי ש ברהחכי תישמע ל 4.1.16

 .ןומועד ותאופן ביצוע העבוד

ח ומכ הל כל זכות עיכבון המוקנית לע זרחולתי ויתור מלא מוחלט וב תמוותר אכי הי 4.1.17

 .ותהדין בגין העבוד

 מותנה בין היתר בקבלת מימון מגורם  ברהחה על ידיקיום הסכם זה ידוע לה שכי  4.1.18

במידה  ברהחטענה כנגד ה , מראש, על כל תביעה ו/אומתקינהה תועל כן מוותר ,חיצוני

חיצוני הן מימוה גיוסצא לפועל מכל סיבה שהיא לרבות קושי בילא י ההסכםו

 לפרויקט.

שר יתאפ המדי קבלן משנה מטעות על ידבואו אחר של הע ק כזהביצוע חלכי ידוע לה ש 4.1.19

שנה בלן מבנוגע לכל ק ובכתבמראש לכך והמפקח אישור החברה קבלת ק בכפוף לאך ור

 .הסתייעל מתקינהבקש הת שבשירותיו
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 ערכת רמדורעם מ עבודה 4.1.20

מערכת רמדור לניהול  עםוד החלה לעבברה החש הכי ידוע ל המצהיר מתקינהה

 תמתחייב מתקינה"(. ההמערכתן: "ודה ממוחשבים )להלפרויקטים הכוללת יומני עב

₪ + מע"מ לחודש( לצורך  225עלות של )ב רכתבמערישיון שימוש  הנל חשבורכוש על

 מתקינההית עבור מודל יומני העבודה. ממוחשבים עם התחייבות שנתונות חשב תהגש

לאורך תקופת  להזין באמצעות המערכת את החשבונות ויומני העבודה תבחיימת

 .למכרז(ה נזמ)כהגדרתה בה ההקמה

 בזאת, כדלקמן: תמתחייבו המצהיר ברהחה .4.2

בכל הפעולות  הא נקטילפיו; ה הסמכות להתקשר בהסכם זה ולבצע את חיובי היש לכי  .4.2.1

; והסכם זה סכם זההנחוצות על מנת להקנות הרשאה וסמכות לחתימה ולביצוע ה

בהתאם ף וכפוה בלאכיפ ןניתו, החייבות חוקית, תקפה ומחייבת מצידמהווה הת

 ;הוראותיול

הוראות כל דין  מפרההנזכרים בו לא סותרת או  מסמכיםובבהסכם זה  ההתקשרותכי  .4.2.2

 א צד לו; יאו הסכם כלשהו שה

  תקנו המערכות;פים למבנים שעל גגותיהם יובניה תק יהיתרקיימים כי  .4.2.3

ם, דלבצע את עבודתם לצורך קיום הסכם זה, בתאום מוק מתקינהאפשר לנציגי התכי  .4.2.4

 .תורכי מדידה, התקנה וטיפול במערכהמבנים לצו ותעלייה על גגבות לר

 התמורה .5

ה, וכן תחזוקה לשנה הראשונ האספקה וההתקנה(ההקמה )כלומר, התכנון,  עבודות ביצועבגין  .5.1

תמורה  מתקינה, תשלם החברה לושאים אלהנב חוזהעל פי ה הוקיום מלוא התחייבויותי

"(, וזאת התמורהלהלן: ") 7ב' , המצ"ב כנספחמכרזבמסגרת ה הבהתאם להצעת המחיר שהגיש

 חמישהב ברהחה ידי תשולם עלהתמורה  לחברה. מתקינההל ידי כנגד המצאת חשבונית מס ע

הגורמים פועל מורק לאחר שהתקבל המימון ב ,ובכפוף לקבלת אישור המפקח תשלומים

 כדלקמן: ,המממנים החיצוניים

 לאחר  ,קינהתמלפקודת הבתוספת מע"מ כדין, מהתמורה,  10%-השווה לתשלום בסך  .5.1.1

 "(;לום הראשוןשהת"ן: להל) גגהקונסטרוקציה ל חיבורהשלמת 

השלמה מלאה לאחר  מע"מ כדין,, בתוספת מהתמורה 40%-ה לסך השוובתשלום  .5.1.2

ל ים עירלוונטאתרים הת על גבי הושל המערכ ריםוהממי הפאנליםכל חיבור וסופית של 

הקונסטרוקציה של נת התקושלמה באופן מלא וסופי ובלבד שה ברה,חהנחיית ה פי

 "(.יהתשלום השנ)להלן: " תוהמערכ
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כל סיום התקנת לאחר בתוספת מע"מ כדין,  ,מהתמורה 30%-סך השווה לשלום בת .5.1.3

החשמל החיבור לרשת  לצורך והשלמת עבודות החשמל הרלוונטיבאתר מערכת 

 וחתימת  ברהחלשביעות רצון ה( Off grid)"אוף גריד"  מבחןהפעלת בכפוף ל ,הוהמני

התשלום )להלן: " להלן 6.7ף סעיבמפורט על תעודות עמידה במבחן הנ"ל, כ המפקח

 "(;השלישי

מערכת הכל חיבור  אחרבתוספת מע"מ כדין, למהתמורה,  17%-השווה ל תשלום בסך .5.1.4

 ,מערכת המניה והדיווחחיבור  ,ם לרשת האינטרנטחיבור הממיריחשמל, לרשת ה

 , (1ב' נספחפרוטוקול המסירה )על פי ש וכל הנדר as madeכניות ופריסה מלאה ות

וקבלת תוצאה תקינה לשביעות  ( למערכתOn grid) ן "און גריד"לת מבחף להפעובכפו

התשלום " להלן:) כתומסירה מלאה של המערח קרינה הוצאת דו ,ברהחרצון ה

 "(.רביעיה

ראשונה קה וחזתשנת בתום , כדין מ, בתוספת מע"מהתמורה 3%-השווה ל תשלום בסך .5.1.5

לרבות  חוזהתנאי ה דה בכלכפוף לעמיבכפוף לאישור מפקח מטעם המזמינה וב ,אהמל

קופתית וכל דרישה רלוונטית אחרת ע"פ דרישת ות, אחזקה, בדיקה תתפוקה, שטיפ

 ."(האחרוןהתשלום )להלן: " פ כל דיןהמזמינה ו/או ע"

, אחת לרבעון ,תשלם החברהאשונה( נוספת )מעבר לשנה הרל שנת תחזוקה בגין כ .5.1.6

את כמובן זו) נוספת זוקהתחשנת כל בגין שהציעה המתקינה התמורה את לאחר סיומו, 

 (.ואילך הה השניימשנת התחזוק

 .לן סולארכל התשלומים ישולמו למתקינה לאחר אישור המפקח מטעם גו .5.2

 החשבון את להגיש מתקינהה תמתחייב חלקי חשבון לכל המפקח אישור קבלת לאחר ידמ

 .רמדור מערכת באמצעות המאושר

צוע של ייום בב 30איחור של  .אישור המפקחממועד  45בתנאי שוטף + התשלומים ישולמו 

 תשלום לא יחשב כהפרה של הוראות הסכם זה.

 בוטל. .5.3

ואישור על פטור מניכוי מס  פוף לקבלת חשבונית מס כדיןכנגד ובכ ר כי תשלום יבוצע רקבהמו .5.4

 מתשלום התמורה את המס הנדרש עפ"י דין. ברהחה נכהתבמקור. לא הומצא פטור כאמור, 

בית או רי/לא תשלם הפרשי הצמדה ומזמינה וד למדד כל שהוא והסך התמורה לא יהיה צמ .5.5

זה. יקט מעבר לקבוע בהסכם ע של הפרוך מועד הביצום מה יתארגם אם משוכל סוג, וזאת מ

כמו כן, במקרה שתקופת ההסכם תתארך, המתקינה לא תהיה זכאית לכל תוספת או פיצוי 

 הן. להוצאות תקורה כלש תהיה זכאיתבגין ההתארכות, ולא 

 אישר, מזמינההתימה מטעם י החמורשא לא תישמע כל טענה, כי גורם אחר כלשהו להוצי .5.6

  הסכם.תנאי זה הינו תנאי יסודי ב ום האמור.וע עבודה מעבר לסכביצ
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 פיקוח וביצוע העבודה .6

או מפקח אחר עליו  ,נציג גולן סולארנתון לפיקוחו של  הידוע למתקינה כי ביצוע העבודות על יד .6.1

אין במינוי המפקח . תישירו והמתקינה תהיה כפופה אליו ,המטעמ נציגשיהיה ברה תורה הח

 , לו"זטיבע"פ הסכם זה לרבות לגבי בויותיה כל התחיילוריד מאחריות המתקינה בכדי לה

 .וביצוע העבודות

המתקינה מתחייבת למלא אחר הוראות המפקח במלואן והוראות כל דין המתייחס במישרין  .6.2

מרים מורשים חוב שימווש הקשור לביצוע העבודות, לרבות הוראות הבטיחות או בעקיפין בכל

 ,לפי סעיף זהחר הוראות המפקח ינה אהמתק ילאהת הכלולות במכרז. לא מלביצוע העבודו

שא בכל ימתקינה תהתהיה רשאית המזמינה לבצע על חשבון המתקינה את העבודות ו

דרך לרבות קיזוז ן מהמתקינה בכל היה רשאית לגבותת ברהחוהההוצאות הכרוכות בכך 

 .הבונותימחש

לא העבודות, ולמביצוע ת בקלודרושים כדי למנוע תכל אמצעי הזהירות הה לנקוט בקינהמתעל  .6.3

 למניעתן. יונציגאחר כל הוראות המפקח או 

לבצע את העבודות המפורטות במסמכי ההסכם בצורה מקצועית ויסודית מתקינה מתחייבת ה .6.4

פעול באמצעות מערכת רמדור כאמור בסעיפים כן ל, ו)בשלושה עותקים(ולנהל יומן עבודה 

 .לעיל 5.2-ו 4.1.20

מיום רישומו מתקינה כדבר שבידיעת היומן ייחשב באמור וכל ה ינהמתקע"י ה היומן ייחתם .6.5

 על היומן. האו נציג המתקינה ומאף אם מטעם כלשהו לא חת

 המפקחבוצע סיור ביקורת בהשתתפות שעות כפי שיקבע המפקח, יבמעת לעת, בימים ו .6.6

 .נציגיהםאו מתקינה וה

בכלל זה ונה במזמי ת הביטחוןב בפניו מחלקישות שתצילמלא אחר כל הדר מתקינה מתחייבתה .6.7

להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד מתקינה ה ששתידרבכל הנוגע לזהות עובדיו. ככל 

זכות לשיפוי או להשתתפות  הולא תהיה ל באופן בלעדיישא בהן מתקינה תבדרישות אלו, ה

 מצד המזמינה.

 צו התחלת עבודה .7

 לכל אתרביחס  דהלת עבותחלת צו המיום קבימים  14ות עד ל בביצוע העבודיחתמתקינה תה .7.1

סיימן תובאופן רציף משיך בהן ת)או כל צו התחלת עבודה שיינתן לו בעתיד(, וממועד זה ואילך 

 שנקבע בצוכפי מיום תחילת העבודה )אשר יחושב החל  קבע לשם כך המפקחיהמועד שבתוך 

 .תרכל אב, (לאחר מכן ימים 180-לא יאוחר מועד 

ה להתחיל בביצוע העבודה תייה הכי לא יכולמתקינה ה נה מאתשמע כל טעית י לאכם, כמוס  

 במועד הנקוב בצו התחלת העבודה.
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 ,מוסכם בין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע העבודות או בהשלמתן בתוך המועד שנקבע .7.2

ם י הסכעל פ העה להמגי ורה הכוללתמהתמ 0.01%של זמינה פיצוי בשיעור למתשלם המתקינה 

של ת לקזז סכום זה מהחשבונות ממכלול העבודה. המזמינה תהא רשאי איחור בגין כל יום זה

 .המתקינה

בזאת  תמתחייב המתקינה .לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה תמתחייב מתקינהה .7.3

הבנייה שהצטברה כל כלי העבודה, הציוד ופסולת  לפנות מאתר העבודה עם תום העבודה את

 המתקינהשיירי עבודת כולל ניקוי בפני השטח מ מסירה,לפני ה ינוקההשטח דה. במהלך העבו

 לשביעות רצון המפקח והמזמינה.

מנהל    מתקינההשל נציגיה מ באם המפקח או בא כוחו יגיעו למסקנה כי קבלן משנה או מי .7.4

ורם או גויכול לגרום ו/ אינו מתאים לתפקידו מתקינהועל המועסק ע"י האו פהעבודה 

, מתקינהמה יהיה רשאי לדרוש החלפתו –ות כלשהן להפרע ו לנזקים אוא/קולים ולקל

 שעות. 48דאג להחלפתו בתוך תמלא אחר הדרישה ות מתקינהוה

ע"פ שורי עבודה תקפים חייבים באי מתקינהכל העובדים שאינם אזרחי ישראל שיועסקו ע"י ה .7.5

 ושרות התעסוקה. מגורמי הביטחוןכל דין לרבות 

כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות ביצועה  הדיד לעוביולי רכב וצלדאוג לכ מתקינהעל ה .7.6

 יהיו מרביים.

מנהל עבודה מוסמך ובעל ניסיון בהקמת מערכות ד מהאתרים המתקינה תעסיק בכל אח .7.7

ל וממונה בטיחות בעבעל רישיון תקף חשמלאי מוסמך, מהנדס קונסטרוקציה סולאריות, 

 לכלה.את משרד הכמכשירות בתוקף 

את מתקינה תספק , והואיכותייםבשיטות ובאמצעים מתקדמים  נהקימת"י התבוצע ע ודההעב .7.8

 הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודה ברמה זו.

. מטרת הביקורת היא לוודא אם לא חל כל האתריםומית בכל לבצע ביקורת ימתקינה על ה .7.9

 פרטים.ות ולמתוכניועל לת בפיצוע העבודובדוק את התאמת בשינוי המחייב תיקון מיידי ול

מסוג א' חדשים ומקוריים בלבד, לשם ביצוע העבודות בחומרים ובמוצרים מתקינה תשתמש ה .7.10

והמתקינה  ,ן הישראלי ויהיו נושאי תו תקןטכני ולתקלפחות, אשר יתאימו לדרישות המפרט ה

 בטיב וברמה גבוהה. עבודותהמתחייבת לבצע את כל 

ויהיו  האחריותבו הל חשבונעונה קימתהשטח ע"י יובאו ל ההתקנוצרים לל החומרים והמכ .7.11

אולם האחריות לשמירתם, לטיבם, לאיכותם,  ,שייכים למזמינה מיד עם הבאתם לשטח

לבצע את  תהיה חייבמתקינה תבאופן בלעדי. ה מתקינהעל ה חולת ביטוחם ולכל הקשור בהםל

, ניהנון והבהתכ חוקי"י, חחם, הוראות חייבים והמומלציכלל העבודות בהתאם לתקנים המ

 רשויות הג"א ורשויות כיבוי האש. ת פיקוד העורף והוראותקנות

ובתום העבודות , ל דרכי הגישה לאתר לפני תחילת העבודותבצילומים את כעל המתקינה לתעד  .7.12

 יו"ב(.תיקון גדרות, מדרכות וכ)לרבות מותו דלהשיב את המצב לק
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 מעביד-דעוב יחסיעדר היעסקת עובדים וה .8

המזמינה הצדדים, כי בין המתקינה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ובין  ובהר ביןמוסכם ומ .8.1

או על כל טענה ו/בזה מתקינה מוותרת עובד ומעביד וה לא יתקיימו יחסימטעמה  ו/או מי

קיום יחסי עובד ומעביד בינה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לבין שה ו/או תביעה בדבר דרי

ליתן למתקינה  המזמינהה בדבר כוחם של נציגי ר בהסכם זל אף האמווזאת ע הקינהמת

 הוראות בדבר ביצוע אופן עבודות ו/או פעולות.

שיהא בהן כדי לפגוע כלשהו א תטען ולא תעלה טענות בפורום ובמועד חייבת כי להמתקינה מת .8.2

 .םה לבינמעביד בינ -ובהיעדר יחסי עובד המזמינה כקבלן עצמאי כלפי  הבמעמד

מצהירה ומסכימה, כי העלאת טענה כלשהי על ידה או על ידי באי כוחה  ,ייבתקינה מתחתמה .8.3

 מעביד, תיחשב, -יחסי עובד המזמינה י מטעמה לבין ו/או מי מטעמה כי נתקיימו בינה ו/או מ

עיה ו/או כהפרה יסודית של הוראות המכרז והסכם יתר, כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטבין ה

 זה.

ינה לרבות שלוחיה לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או ה של המתק, מי מטעמען הסר ספקמל .8.4

ציאליים כלשהם, המגיעים לעובד זכויות שהן על פי כל דין ונוהג ו/או לקבלת תנאים סו

 .המזמינהצויי פיטורין מאת יה ופיממעביד, לרבות פנס

ו/או ו סוכנות י הרשאה ו/אלבין המתקינה לא יתקיימו יחסהמזמינה מובהר בזאת, כי בין  .8.5

ות וכי המתקינה לא תהא רשאית ו/או מוסמכת ו/או מורשית לעשות כל מעשה ו/או שליח

כי ש במסמכלפי צדדים שלישיים )למעט האמור במפורהמזמינה ת שיש בהם כדי לחייב אמחדל 

 ללא אישורן מראש ובכתב. (המכרז ו/או ההסכם על נספחיהם

הינם כשירים להעסקה במוסד, ק עובדים שיועסקו ר תצוע העבודומובהר ומוסכם בזאת, כי בבי .8.6

קטינים, בהתאם להוראות חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות ל

ר משטרה בהתאם לחוק האמור. שואיינה המתקינה למזממציא ת, ובנוסף 2001–התשס"א

 הטעממ ימהרשעת או  הבדבר הרשעת המזמינהליידע את  תומתחייב המצהיר המתקינה

ירת מין, עליה נידון לתקופת מאסר בפועל, במהלך התקופה שלאחר קבלת אישור עבב

 המשטרה, כאמור, אם וככל שיורשע.

 -א מותרת עבודה עות שבהם לבשים ובימ הכי כל העובדים שיועסקו על יד תמתחייבינה תקהמ .8.7

 דין.יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל 

או להיפרע מתקינה תהיה זכאית לקזז מכל סכום המגיע ל המזמינה ור לעילרוע מהאמגמבלי ל .8.8

שייגרמו לה או שצפויים להיגרם לה, לפי שיקול מכל ערובה אחרת כל סכום של הוצאה או נזק 

 וצאה מהאמור.כת די,בלעה הדעת
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 היקף העבודות ושלבי ביצוע .9

ו נה של העבודות ו/אטלה או הק, על הגדעת בכל, למתקינהתהיה רשאית להודיע  ברההח .9.1

הכמויות שיש לבצע והמתקינה תהיה זכאית לקבל תמורה אך ורק בהתאם למה שבוצע בפועל, 

 .ברהחהנחיות הבהתאם ל

 .ביצוע לשלבי ותת העבודית לחלק אתהיה רשא הרבחה .9.2

 התקנת המערכת .10

להתקנה )כולל פינוי  אתרהכנת ה לפעול להתקנת המערכת כולה, לרבות מתקינהבאחריות ה .10.1

בדיקת המערכת בהתאם להוראות חיבור לרשת החשמל,  ,נה(והזזת מתקנים לפי דרישת המזמי

 ותתאם לדריששבונה ובהוהכל על ח ,, והפעלתה התקינהההוראות המכרז והסכם ז ,כל דין

 .חוק החשמלו ריההעי

ות תפעל בהתאם להוראות הבטיחהיא  ביצוע העבודותכי במשך כל תקופת  מצהירה מתקינהה .10.2

של וכן הוראות קב"ט מוסדות חינוך  הבטיחות והוראות העבודה בגובה, כמפורט בנספח

 .ו/או כל מי מטעמה העירייהשונות מנציגי והוראות  העירייה

מך סביר נדרש( ולה בתום לב )לרבות חתימה על כל מסתפו פעהצדדים ישור לעיל, בנוסף לאמ .10.3

, אתרלתכנן את המערכת, להתקינה ב יות על מנתלצורך ביצוע כלל הפעולות הנדרשות או הרצו

ולהתקנה  האתר, ובכלל זה: ביצוע בדיקות בנוגע להתאמת ולתחזקה לחברה לרשת החשמל

שלתית, והשגת הסכמות או שות ממרים מכל ראישו השגתין; אופן תקמערכת בהפעלה של הו

אין  .נו הם יידרשוומכל גורם אחר שממ מבעלי זכויות במבנה ,חוציםויתורים ככל שיהיו נ

 הסכם זה. לפי מתקינהכאמור כדי לגרוע מהתחייבויות ה ברהחבשיתוף הפעולה מצד ה

נת ל מ. עהביצועחילת רם ת, בטהאישור ויקבלו את ברהחהי עברו לעיון נציגוכל התכניות י .10.4

 .ברהחביצוע של ההמחלקת ואת  גולן סולאריצוע יש להחתים את להתחיל בב

 להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד מטיב מעולה ומתאים. המתקינה מתחייבת  .10.5

הלך וסביבתם במ האתריםהמתקינה מתחייבת לשמור על שלמותם ותחזוקתם וניקיונם של  .10.6

 ת כל מטרד.למניע ל זה תדאגלובכ זוקהההתקנה והתח עבודותביצוע 

דין  תפעל לחיבור המערכת לרשת החשמל בהתאם לכל מתקינהמיד לאחר התקנת המערכת, ה .10.7

 .חכ"לובהתאם למפרטים הטכניים שאושרו ע"י ה

על בכתב הודעה  לחברה מתקינהה, תמסור גריד והאון גריד בהצלחה לאחר ביצוע מבחני האוף .10.8

קבע לא י, שיברהחהמערכת ל ירתלמסעד הם מויבינו ים יתאמ, והצדדהתקנהסיום עבודות ה

תבוצע  המערכות. בדיקת ברהחל מתקינהממועד מסירת הודעת הי עסקים ימ 5יאוחר מתום 

 (."בדיקת המתקן)להלן: "פרוטוקול המסירה בהתאם לפורמט 
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השינויים רה את התיקונים, , יפרטו הצדדים בפרוטוקול המסיהמערכותבמעמד בדיקת  .10.9

מתחייבת לבצע  מתקינה, ככל שיידרשו, והמערכותהמת דות הקוושים בעבלמות הדרשוהה

מלוח  מתקינהתיקונים, שינויים והשלמות אלו בתוך זמן סביר ובכל מקרה לא תחרוג ה

במהלך התקופה כאמור את הטעון תיקון, יבצעו הצדדים פגישת  מתקינה. תיקנה ההזמנים

ונים, והצדדים התיקת השלמעל  קינהתמהודעת ה ודה ממועדעב ימי 5נוספת בתוך בדיקה 

בהתאם  מתקינהידרשו שינויים/תיקונים נוספים, תבצע אותם היש ככליערכו פרוטוקול נוסף. 

 לאמור בסעיף זה.

ולדרכי הנזקים שנגרמו לאתר וכי כל  את הבדיקות לעיל ועבר המערכותמצאו הצדדים כי  .10.10

" (. למרות מסירה סופית מועדן: ")להל ופיתמסירה סמועד מועד זה כיחשב , יהגישה תוקנו

ם במפורש כי ום אחר בהסכם זה,  מוסכם ומוצהר בין הצדדיבכל מקהאמור בסעיף זה לעיל או 

מכל סיבה שהיא,  ,עובר הסיכון לנזקים שייגרמו למערכת מסירה סופיתמועד מהחל 

 יום מראש 14לפחות  הרבחדעה למסרה על כך הו מתקינה, ובלבד שהברהחל מתקינהמה

ר במפורש כי ק מובהלמען הסר ספ. את כל הביטוחים הנדרשים למערכת כהרע ברהחוה

כן, החל  בלבד. כמו ברהחות לקיום אמצעי שמירה ומיגון החל ממועד זה יחולו על ההאחרי

 .ברהחהאחריות לבטח את המערכת תחול על ה ממועד זה

חרית הפעלה מסהיתר  בלתלק מתקינהג התדא, החשמלקבלת אישור בדיקת חברת לאחר  .10.11

 ,וועדה המקומית לתכנון ובניהל עההוד / 4משרד האנרגיה והמים, וטופס ינהל החשמל בממ

 י"חחל מתקינהקבלת היתר ההפעלה המסחרית, תמסור אותם ה עם לפי הנדרש ע"פ כל דין.

 חיבורלהלן: "רכת ברשת )ושילובה של המע הסופי הותתאם מועד לביצוע בדיקה שניה, חיבור

וסח נב) למהתעודת הש מתקינהועד חיבור המערכת לרשת, תימסר למב"(. תרשל המערכת

 מועד)להלן: " יקבע כמועד ההשלמה של העבודותי, ומועד זה (להסכם זה כנספחהמצורף 

אין בחתימה על תעודת ההשלמה כדי לפטור את המתקינה מכל  ."(השלמת העבודות

 עד מאוחר יותר.תגלה במוחוסר שנו א לרבות פגם פ הסכם זה,בויותיה ע"יהתחי

 המערכת .11

כמפורט במפרט  , לרבותרושים להפעלתהל הרכיבים הדאת כל תכלול לאחר מסירתההמערכת 

 .כנספחהטכני המצורף 

 אחריות בנזיקין ושיפוי .12

, כל חיובתהיה אחראית ל מתקינהדין, המהוראות המבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה או  .12.1

או למי  ברהח, שייגרמו למכל מין וסוג ,כושאו ר/ף ולגו נזקו ההוצא ,קלקול, הפסד, הונתא

שי, כתוצאה ממעשיה ו/או ממחדליה, בין אם נגרם הנזק על ידה, בין צד שלי או לכל המטעמ

 ., בין אם נזק ישיר או עקיףידי עובדיה או שלוחיה או יועציה אם נגרם על
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ה וחיבורה מה, הרצתהקובלה, הודות ההות עבולרב עבודותביצוע הו ההסכם במשך כל תקופת .12.2

 מתקינהתהא התוניה ופעולתה, רכת, נהתאמת המעתחזוקת המערכת, לרשת החשמל, 

באתר, שייגרמו לרכושה של  האחראית לכל נזק, אבדן, הפסד והוצאה כתוצאה מפעילות

ק שנעשה ולצד ג' כלשהו, ולמעט נז הומי מטעמ העובדי, ברהח, עובדיה ומי מטעמה, המתקינהה

 הזכויות באתר.ל בעע"י ו ו/א ברהחהע"י 

ה אחרים או נזק ו/או כל תשלום או הוצא/יצוי ותהא אחראית לתשלום כל פ מתקינהה .12.3

שבהתאם להסכם  ,מתקינהה תחויב לשלם בכל הקשור לפעילותידרש לשלם ו/או ת ברהחשה

 של אי התאמה מערכת והרצתה, חיבורה לרשת החשמל וכן במקרהזה ובכלל, לרבות התקנת ה

בקשר  הש נגדה שתוגעל כל דרישה או תביע חכ"ללשפות ו/או לפצות את ה בה, וכן ו/או פגם

 עפ"י תנאי הסכם זה. מתקינהלכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור למילוי התחייבויות ה

לכך,  ברהחימים מקבלת דרישת ה 7וך , בתברהחמתחייבת לפצות ו/או לשפות את ה מתקינהה .12.4

 ו/או אי קיום מתקינהמעשי ומחדלי ה בקשר עם הל מוגריאה שיאו הוצ ובק, אובדן, חיעל כל נז

על כל טענה או  מתקינהודיע לת ברהח, ובלבד שהןאו מקצת ןולבויותיה שבהסכם זה כהתחיי

אפשר ת, הנודע ל תוך זמן סביר מרגע שהדבר ,לשיפוי או פיצוי כאמורמושא  ןנישהדרישה 

את כל המידע והמסמכים  נהקימתלמסור תהתובע,  ההליכים כנגד להשתתף בניהול מתקינהל

גיע לכל הסדר או פשרה עם התובע ללא קבלת הסכמת תה ולא התביע בקשר עם ההמצויים ביד

 מראש ובכתב. מתקינהה

 (חמש שניםבמסגרת התקנת המערכת ותקופת האחריות ) מתקינהאחריות ה .13

בתכנון, שמקורו  גםלא כל פיהיו ל ,יביהלכך שהמערכת ורכאחריות בזאת מעניקה  קינהמתה .13.1

מסירה הממועד  שנים (חמש) 5פה של קולתאת זו ,או עבודה והפעלההתקנה יצור, חומרים, 

, יתגלו פגמים בחומר . ככל שבמהלך תקופת האחריותהמערכותלעבודות התקנת  סופיתה

ם ימי עסקי 4ך תתקן את הליקוי בתו מתקינהה"(, ליקוי" )להלן: מתקינהאו בעבודת ה בציוד

שחלקי החילוף  ם. ככלחלקי החילוף הנדרשי ף לתנאי מזג האוויר ולזמינותתר, בכפולכל היו

יום את החלקים הנדרשים בתוך  מתקינה, תזמין המתקינהם מצויים במלאי ההנדרשים אינ

 .עד אספקת חלקי החילוף הנדרשיםימי עסקים ממו 3ותשלים את התיקון בתוך  דאח עסקים

לעיל, לא תחול על תקלות, פגמים כאמור  ינהמתקשל ה ריותהי אחהר כספק מוב למען הסר .13.2

עשה פעולות איבה, טרור, מלחמה; )ב( מ ,ח עליוןושר אירעו כתוצאה מ: )א( כזקים או/או נ

לדין בניגוד  ברהחי הע"חברת החשמל; )ג( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנעשו  ו/או מחדל של

של מכוון  שה או מחדלוצאה ממעל שבר )כתמערכות בשם ליגריאו בזדון; )ד( כל נזק ש

; )ה( חבלה או גניבה מתקינהבשל מעשה או מחדל של ה נגרמו (, שריפה או חבלה, שלאברהחה

)ו( העתקה של המערכות או ; לאחר חיבורן לרשת החשמל של רכיב או רכיבים של המערכות

 ות בזדוןגרם למערכ; )ז( נזק שנברהחע"י ה לרשת החשמל וההתקנה שבו חובר מאתר הןחלק מ

 ברה.חכתוצאה ישירה מרשלנות האו  ברהחע"י ה
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גדרתה בהסכם זה, כוללת גם את עלות קריאות השירות )דהיינו, את התמורה, כהי ר, כמובה .13.3

מסגרת שות בעלות העבודה( הכרוכה בתיקון ליקויים כאמור, למעט עלות קריאות שירות הנדר

 לעיל. 13.2קטן המקרים המתוארים בסעיף 

ת אחריוהו ,שנה 25חריות ביחס לתפוקת הקולטים לתקופה של אה – יריםנלים וממאפ .13.4

והינה  ,ממיריםפנלים והיצרני היבואני וידי  ניתנת על ,שנים 12ינות הממירים לתקופה של לתק

שיימסר תיק המסמכים המצורפים כחלק מ ,בהתאם להוראת כתבי האחריות מטעם היצרנים

ל הספקים לצורך הפעלת כתבי ר מוהקש אישכהמתקינה  האחריות תשמשבתקופת . ברהחל

 .ללא עלות נוספת ,, לרבות החלפת הציוד הנדרששידריש האחריות בכל מקום

בפעולות הנדרשות על מנת לשמר את  מתקינה, תנקוט ההאחריות תמובהר כי במהלך תקופ .13.5

, בשנה שטיפות לפחות 6לרבות על כלל רכיביה, פעולתה התקינה והרציפה של המערכת, 

לוחות הזמנים ידתה בתפעל בצורה המיטבית לעמ ,על נספחיו זה ראות הסכםתאם להוהבו

בכל הקשור להחלפת חלקי חילוף מול יצרני ו/או ספקי הציוד השונים; כל לטיפול בתקלות, ו

האחריות בכפוף לנתוני  לאורך כל תקופתזאת, על מנת שהמערכת תפיק את התפוקה המירבית 

 .באזורים ורה הקיימרינה והטמפרטהק

 תערבויו .14

בהוראות המכרז כאמור מלוא התחייבויותיה של המתקינה ביצוע הבטחת ל – ערבות ביצוע .14.1

₪  400,000בסך אוטונומית בלתי מותנית  בנקאית ערבות תצרף מתקינהה ,והוראות הסכם זה

מוד ר תע, אשבהתאם לנוסח הערבות המצ"ב ,במועד חתימת הסכם זה ברה,חלטובת ה

 .רט להלןרת ערבות טיב כמפויפה עד מסבתוק

ע"ס בלתי מותנית ומית אוטונ סיום ההתקנה, תמסור המתקינה ערבות טיב בנקאית חרלא .14.2

 חודשים(. 60עד תום תקופת האחריות ) ברהחה תישאר בידי אשר, "בבנוסח המצ₪  100,000

ה ע"פ ותיבוייבכל התחישל המתקינה לעמוד  תשמש כבטוחה למימוש חובתהלביצוע הערבות  .14.3

ת שמוגדר במערכ pr-מה 97%בגין תפוקה מינימאלית של ות התחייבויותיה הסכם זה, לרב

pvsyst  מביניהם., לפי הגבוה קוט"ש לכל ק"ו מותקן )פאנלים( 1,650או 

כל הדרישות שיעלו בסקר שיבוצע ע"י המזמינה להשלמת הערבות תוחזר למתקינה בכפוף  .14.4

יבי המערכת יבדקו בו כל רכיו ציג המתקינהמן גם נוזי אליוריות, קראת תום תקופת האחל

ת ושלם )למעט בלאי קוסמטי זניח( בתום תקופערכת מיוד הנלווה, על מנת לוודא שמצב המוהצ

 האחריות.

, אלא רק בהתקיים לפחות אחד ח הערבותומכ הלתבוע את חובותי תהיה רשאיתלא  ברהחה .14.5

יום בטרם מימוש  14של  נהמתקילראש אה מיתנה התרובלבד שנ ,ם להלןמהמקרים המפורטי

 ת כאמור:ערבו

ימי עסקים  14רה תוך פהאת ה נההוראות הסכם זה ולא תיק ההפר מתקינהה .14.5.1

 ;ברהחעל ידי הלכך  המהמועד בו נדרש
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י מי 14תוך  נהועל חשבו מתקינההתגלו ליקויים במערכת, אשר לא תוקנו על ידי ה .14.5.2

 ;ליקויעל ה ברהחהודעת הממועד עסקים 

 .יהטכנמפרט בטח בה את ההספק המוייצרת לא המערכ .14.5.3

 ערבות הביצוע. י מועד פקיעתים לפנימ 30 עד לא ניתנה ערבות טיב .14.5.4

 .בכל מקרה אחר של הפרה יסודית של ההסכם .14.5.5

 הבעלות במערכת, מועד העברת הסיכון ומועד העברת הבעלות .15

כל נזק הסיכון ל יעת פגיעה ו/או נזק להם ו/אות ולמנהמערכ האחריות לשמירה על האתר ו/או .15.1

בלבד,  מתקינהה תחול עללמה, שהתעודת ועד ליום מסירת  עבודותהם, החל ממועד תחילת הל

 .ברהחגם אם הבעלות באיזה מחלקי ציוד המערכת עברה ל

כלים, לשמור, למגן ולהחזיק את האתר ואת כל ה תהיה אחראית מתקינהבמסגרת זו, ה .15.2

, בצורה בטוחה (ים שהובאו למקוםם והאביזרעל חלקיה, לרבות הפאנלים, החומרי) המערכת

 וצד ג' כלשהו, לרבות מפני פגעי מזג האוויר וגניבה. הברח, הה, עובדיהשאינה מסכנת את עצמו

עד  עבודותלהגנת ושלמות כל הנ"ל שבאתר בעת תקופת ביצוע ה תאחראי מתקינההיה הכן ת

 ביצוען המלא.לסיום 

למעט נזקים  ברהלח לעיל 15.1ף עיבסכאמור  , עוברת האחריותמסירה סופיתועד ממ החל .15.3

. למען הסר ספק מובהר או הכלולה באחריות היצרניםתקינה הנובעים ממעשה או מחדל של המ

 . כמובלבד ברהחבמפורש כי האחריות לקיום אמצעי שמירה ומיגון החל ממועד זה יחולו על ה

בהר, כי יו סרת הספקהל ברה.החת לבטח את המערכת תחול על האחריו כן, החל ממועד זה

המתקינה אחריות ול על לא תח ברה,חמועד מסירת תעודת ההשלמה למתקינה מאת ההחל מ

 .המערכתגניבת בגין 

 לוחות זמנים .16

כן ו תכנון מפורט לאישור המזמינהקינה , תעביר המתחתימת החוזהימים ממועד  30תוך ב .16.1

 .צווי התחלת עבודהו ורים הנדרשיםשיהא קבלת לצורך הרלוונטייםסמכים תעביר את כל המ

תתחיל ובכפוף לקבלת צו התחלת עבודה,  ,ימים ממועד אישור התכנון ע"י המזמינה 10בתוך  .16.2

 .ואשר לגביו ניתן צו התחלת עבודה אתר בו אושר התכנוןכל בת עבודות ההתקנה קינה אהמת

ונסטרוקציה ור הקחיב ה אתתסיים המתקינ ,ימים ממועד תחילת ההתקנה באתר 10בתוך  .16.3

 ון המאושר.ובהתאם לתכנ נת פאנליםעמדתה באתר באופן מלא כשהיא מוכנה להתקוה

נלים ימים ממועד חיבור הקונסטרוקציה, תשלים המתקינה את חיבור כל הפא 10בתוך  .16.4

 הממירים המתוכננים באתר בהתאם לתכנון המאושר.ו

 מתקינה את כל הנדרש, תסיים הוהממירים ת הפאנליםימים ממועד השלמת התקנ 10בתוך  .16.5

( ובדיקה אמצעית ע"י חח"י/בודק חשמל תקינה אופגריד לצורך חיבור המערכת )לרבות בדיקת

 לחיבור האתר לרשת החשמל.חח"י ותזמין את 
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כי ממועד תחילת ביצוע העבודות היא תמשיך  יבות יסודיתתחיבה יבתמתחי מתקינהה .16.6

ותסיים את כל התחייבויותיה על פי , עילרט להמפוויקט בהתאם ללוח הזמנים ותתקדם בפר

 180בתוך לכל היותר ה ובצורה תקינה, שיטתית, מסודרת ורצופה, יוהסכם זה בשקידה רא

וחיבורה לרשת  ברהחהמערכת לרת מסיות לרב ,אתרלכל ביחס  ממועד קבלת הצו, ימים

קות ת בדי)לרבודות כי סיום כל העבו מתקינהלידוע החשמל, למעט בנסיבות של כוח עליון. 

עמוד בלוחות הזמנים ת ברהחעל מנת שהחית נה הכריה, הקובע ועדמהמלא יאוחר וחיבורים( 

 .בים לפרויקטוקצה

 הקבועידת המתקינה בלו"ז מע ל איבמקרה ש ברהחהנתונה למבלי לגרוע מכל זכות אחרת  .16.7

כחת נזק רך מראש שאינו טעון הועסכם ומופיצוי מו ברהחבהסכם זה, המתקינה תשלם ל

ועדים הקבועים בהסכם זה. למ עברין כל יום איחור מ₪ לכל מערכת בג 300לשהי בסך של כ

ן גיב ל"חכל הנזק אשר ייגרם ליובהר, כי הפיצוי האמור בסעיף זה איננו בא במקום הפיצוי ע

 האיחור.

 מתקינהביטוחי ה .17

לערוך  מתקינהדין, מתחייבת ה יזה ועל פפי הסכם על  מתקינהמבלי לגרוע מחבותה של ה .17.1

נספח ביטוח )להלן: " -ב'5, המפורטים בנספח , על תנאיהםטוחיםהביאת ולקיים, על חשבונה, 

 הימנו.רד סכם זה ומהווה חלק בלתי נפ"( המצורף לההביטוח

 יטול ההסכםב .18

ת מתן צעובאמו, חלק אוו לוככם זה, לבטל הס תהיה רשאיברה תחהמוסכם על הצדדים, כי  .18.1

. במקרה בלעדיה העפ"י שיקול דעת בתקופת התחזוקה,לרבות כל עת, ב מתקינההודעה בכתב ל

יום  14בכתב  ודיע על כך לקבלןתא ית שימוש בהוראות סעיף זה, הלעשובקש ת ברהחוה

והיא ה ברחלות בציוד ל, תועבר הבעהמסירת ההודעיחולו ההוראות כדלקמן: עם , ומראש

שביצע עד כה, וזאת עפ"י קביעת המפקח. פרט  תודובק היחסי עבור העאת החללם לקבלן שת

 האו מי מטעמ ברהחנה כגד התביעה ו/או טעתהא לקבלן כל האמור בסעיף זה, לא לתשלום 

 .ותעבודהסכם והפסקת ההבגין ביטול 

הפרה יחשבו כי רועים הבאיםיהא מוסכם כי ,בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר  .18.2

פי כל  בכל הזכויות המוקנות לה על פי מסמכי המכרז ועל ברהחההסכם ויזכו את הית של ודיס

 :דין

ינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או לצו פירוק, מהוגשה בקשה  מתקינהנגד ה .18.2.1

נו, או או חלק ממ הרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על כל רכושפמ

( 60ה, נמחקה או נדחתה תוך שישים  )א נמשכבקשה זו לפירעון, והכרזה על חדלות 

 ימים.

 .מתקינהצון של הנפתחו הליכים לפירוק מר .18.2.2
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יר יבה בהסכם ו/או קיים ספק סבהתחי ןלהל העבודות לא השלימה את כ מתקינהה .18.2.3

 יםולא תשלים את הקמת המערכת עד למועד הסכם זהבלו"ז הקבוע ב תעמוד שלא

 .יםהקובע

 14את ההפרה תוך  נההסכם זה ולא תיקבש ותיהיבוימהתחיאיזו ה פרה מתקינהה .18.2.4

 .ברהחבכתב על ידי הלכך  המים מהמועד שבו נדרשי)ארבעה עשר( 

 כללי .19

  ל פיהם.ייושם עפורש ווהוא ים זה יחולו דיני מדינת ישראל הסכעל  .19.1

תהא סמכות ייחודית לדון ולהכריע בכל  תל אביבעיר לבית המשפט המוסמך באך ורק  .19.2

ור בחתימתו, קשר להסכם זה, לרבות בקשר עם כל עניין הקשתגלע בתביעה שת מחלוקת או

 .פירושו או ביצועו

 יבאשר לנושא דדיםרטים את כל שהובן והוסכם בין הצהסכם זה והמסמכים הנזכרים בו מפ .19.3

, מצג, הבטחה, התחייבות או , ואין ולא תהיה כל משמעות לכל משא ומתן, הצהרהם זההסכ

עובר לחתימת תב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במרומז, בין בכאם נעשו, שר נעשו, הסכמה א

 הסכם זה אלא בכפוף להוראותיו.

לא אם כן וראה מהוראותיו, אבהסכם זה או בהוי, תוספת או השמטה לא יהא תוקף לכל שינ .19.4

דדים, דדים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסכמה של מי מהצידי הצ ב ונחתמו עלנעשו בכת

תקדים ואין ללמוד מכך  לא תהווה ,ה מהתנאים וההוראות של הסכם זהלסטיי רה מסוים,במק

פי הסכם  ויתור על איזו מזכויותיו עלותיחשב כבמקרים אחרים והתנהגות של מי מהצדדים לא 

פי  קיום תנאי כלשהו על ויתור או כהסכמה מצדו על הפרה או איופי כל דין או כ לזה או ע

 מפורש ובכתב.סכמה נעשו בהאו ה ויתורון האלא אם כ ,הסכם זה

 .זכויות לצד ג' כלשהו, ואינו בבחינת חוזה לטובת צד שלישי הסכם זה אינו יוצר .19.5

ל מין וסוג שהוא בין הצדדים, מור בהסכם זה כדי ליצור שותפות או יחסי שליחות מכבא אין .19.6

ר צד אחבשם להתחייב  ואלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, צד אחד לא יהיה רשאי

קבע כי הוראה מהוראות הסכם זה הנה בלתי חוקית או מנוגדת לתקנת ייבמידה ש עניין. םבשו

 ולה בתום לב על מנת להביא לשינוי ההוראה כאמור במידההציבור, ישתפו הצדדים פע

 שתאפשר את המשך קיום כוונת הצדדים המקורית במידת האפשר.

 מת אי חוקיות אונת לביטול מחאו ניתבוטלה זה אות הסכם יובהר כי העובדה שהוראה מהור .19.7

 כדי להביא לבטלות הוראות ההסכם האחרות אוכשלעצמה מטעמי תקנת הציבור אין בה 

 לפגיעה בתקפותן.
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או בדואר  שלחנה בדואר רשום, או בפקסימיליהוהן תיודעות בקשר להסכם זה תהיינה בכתב ה .19.8

ו כל הודעה כאמור וירא ם זה,כט בראש הסדים כמפוראו תימסרנה ביד לפי מען הצד אלקטרוני

עם מסירתה בפועל; במקרה  -מועדים הבאים: במקרה של מסירה ביד כאילו נמסרה לנמען ב

ם שלאחר המשלוח; העסקי ביום -או בדואר אלקטרוני ל שידור ומשלוח בפקסימיליה ש

 ם.בדואר רשוימים מיום מסירתה למשלוח  7כעבור  -במקרה של משלוח בדואר רשום 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  הצדדים על החתום:  אוב איהרול

 המתקינה
 

 ברהחה
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 1נספח ב'
 פרוטוקול מסירה 

 

 :לחברה (חוזה)כהגדרתו ב מסמכיםה בנוגע למסירת תיקדרישות 

 אתרים.ת מהמערכות המותקנות בכל אחד מהמסודר עבור כל אח יימסר תיק .1

 .(עותק דיגיטלי והן עותק פיזי)הן  רהחבלבר עהאישור יוקבלת התיק יועבר לאישור היועץ, ולאחר  .2

 התיק יכיל את המסמכים הבאים: .3

 שות החשמלה בר, ואסדרAC-וב DC-ובו מידע על האתר, מיקומו, גודל ב –שער  -

 אישור כניסה למכסה -

 היתר פוטו וולטאי )במידה וישנו( -

 .יתווד קת חיכנוכניות חשמל, פריסת פאנלים, הארקות, סטרינגים, תות – As Madeכניות ות -

 AC/ DCחישובי איבודים  -

 תעודות אחריות עבור הפאנלים והממירים, כולל סיריאליים -

 טפסי כיול ממירים -

 דה ויש(טפסי הקצאת מונים )במי -

 מידה ונדרש(מע' )ואישור קונ' לסולם באישור קונס' לאחר התקנת ה -

 אישור מהנדס חשמל -

 דוח קרינה -

 דיווח לעבודה פטורה מהיתר -

 ט חשמלמ"ק / חשמלהאישור רשות  -

 בודק פרטי / טופס בדיקה אמצעית חברת החשמל -

 טופס סיור טכני ראשוני חברת החשמל -

 (PvSystדוח סימולציה ) -

 מירים(כיבים השונים )פאנלים, מטכניים לרדפי נתונים  -

 אישור ביטוח לתקופת התחזוקה המצוינת בחוזה -

 

 מסירהבמעמד הבדיקות 

 
 הערות אישור  תאור הבדיקה מס' 

   לית של הלוחותכלה בדיק . 1
פגיעות מכאניות, גובה התקנת הלוח  )העדרבדיקה חזותית ללוחות חשמל  1.1

 וכו'(.
  

   וחלקים חיים.כיסוי פסי צבירה  1.2
   הארקות 1.3
   פסי חיזוק לכבלים  1.4
   אטימת דלתות וכל הלוחות.  1.5



  
 נוסח לפרסום

20 
 

   אביזרים ומיקומם לפי התוכנית. 1.6
   תוכניות.תקן ולפי י לפליכים וצבעי מ 1.7
   יר.אמצעי חיזוק לרצפה ולק 1.8
   חיזוק ברגים בכל ציוד מיתוג ובמהדקים. 1.9
   ת ותפקוד מכאני.ענים כולל בדיקת שלמווסר פאזה ומגקיום ממסרי ח 1.10
   בכל הלוחות והתאמת ציוד מותקן לתוכניות. AS-MADE  תיק תוכניות 1.11
   בדיקת מערכת האוורור.חות חשמל ולוב פרטורהמבדיקת ט 1.12
   ערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות החשמל. בדיקת מ 1.13
   החשמל.ול הגנות בלוחות בדיקה וכי 1.14
   חות חשמל. ידים ומוליכים בלובדיקת רמת בידוד ג 1.15
בדיקה תרמוגרפית לאחר הפעלת המתקן כולל הפקת דוח מודפס וממוחשב  1.16

 )אופציונאלי(  צילום התרמי יתבצע בעומס מלא.. קחתו למפשוהג
  

   בדיקת ניקיון בלוחות חשמל ומסביבם. 1.17
  בלוחות( כוללציוד המיתוג )כל כל מאמ"ת ומא"ז  מנגנון פעולתו שלבדיקת  1.18

 ממסרי פחת.
  

   בדיקת שלמות ויציבות הלוחות. 1.19
    
   סימון ושילוט . 2

   .PVלוח מונה יצור ולוחות חלוקה , אזוריים, יםשיחות ראושילוט בל 2.1
   שילוט ממירים. 2.2
וגם ממע'  חשמלמרשת הירות מוזן "זה ACשילוט לאורך קווי הזנה  2.3

 סולארית"
  

מסוכן ממע'  DC"זהירות קיים מתח  DCט לאורך קווי איסוף לושי 2.4
 סולארית"

  

   "DC וקיתלפני נ ACשילוט ע"ג ממירים "יש לנתק  2.5
   מסוכן ממע' סולארית" DCמתח שילוט לוחות משנה בגג "זהירות קיים  2.6
וגם ממע'  ן מרשת החשמלות מוז"זהיר צריכה שלט בחזית הלוחות, מונה 2.7

 גם לאחר ניתוק מפסק ראשי.רית, יתכן מתח סולא
  

ל ע זריםיואופטימי לחלוקת סטרינגים AS-MADEהגשת תוכנית חד קווית  2.8
 הגג עבור כל אחד מהממירים.

  

   1000Vמתח בדיקה ב DCבדיקות קווי  . 3
נה לים דרך לוחות משין ממירים עד לפנ, בDC-בדיקת רציפות בכל קווי ה 3.1

 בגג. 
  

(, כדי לוודא חוסר קצר בקווים ותקינות -) -יקת התנגדות בין )+( לדב 3.2
 הבידוד.

  

   500Vה קבמתח בדי ACבדיקות קווי  4
ללוח ראשי מתקן דרך , בין ממירים עד AC-בדיקת רציפות בכל קווי ה 4.1

 . PVלוחות חלוקה 
  

ים ות חוסר קצר בקוות לאפס, כדי לוודדות בין כל הפאזובדיקת התנג 4.2
 ותקינות הבידוד.

  

   בדיקת מערך הארקות 5
   מדידת לולאת התקלה בכל הלוחות. 5.1
ן נגד מים בקופסה אטומה וכל עות מכאניות, מוגגימפמוגן  פבדיקה שכל פה" 5.2

 יך מחובר לפס  ע"י בורג ניפרד.מול
  

   יה.הארקת קונסטרוקצ 5.3
   ים.ממיר הארקת 5.4
   הארקת פנלים. 5.5
   פח.\הארקת תעלות רשת 5.6
   סימון ע"י דגלונים של כל גידי הארקה בתוך קופסת פה"פ.  5.7
   תקשורת 6

   .+ צריכה למונה יצור רתתקשו 6.1
+ תקשורת פנימית בין ממירים  ממירים/תקשורת למערכת ניטור 6.2

 לאופטימייזרים 
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 2נספח ב'

 ת השלמה ודתע
 

 כתמת המעראישור השלמת הק
 

 

ביצוען של  םלרשת החשמל, הושל המערכתשל  ורהחיבהננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם 
התחייבה לבצע על פי דרישות ההסכם מיום  מתקינהחה בדיקות הקבלה אשר הלצצעו בהבוהעבודות וכן 

ת בקשר לתקופ התחייבויותיה, להוציא ("ההסכם)" מתקינהלבין ההחברה אשר נערך בין  ________
 האחריות.

 

 נחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.לכל המו

 

 

 ____________.: ופת האחריותלת תקיחריך תאת

 

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ מתקינה_________________       נציג ה .1

 _____________חתימה      __ ברהחהנציג        _________________ .2

 

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________  ______________________ 

 ברהחוחותמת ה המיחת   יךתאר
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 נספח ב'3
 וסח ערבות בנקאיתנ

 כבודל
 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 47רח' המרכבה 
 חולון

 
 ג.נ.,.א

 רבות בנקאית ע נדון:ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( המבקשיםלהלן: ")                      בקשת ל פי ע

( בתוספת הפרשי דשיםחקלים ש במילים: ________________________ש"ח ) ___________

להבטחת "(, פרשי הצמדהה: "הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן

 לשנת שנחתם בחודש ________ 1/2020 מס' מכרזמושא על פי חוזה  יבויות המבקשיםכל התחי

 ם.ביניכם לבין המבקשי _______

ם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם חייבינו מתא

תהליך עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ב דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך ופן כלשהו, או אכלשהו או ב

לפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו טעון כי לאחרת, ומבל

 כלפיכם.

 מספר דרישות, שכל אחתפעם אחת או בהסכום הנ"ל בם תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלוא

 "ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ מהן מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה  המחירים לצרכן )כללי(מדד  משמעו -" דדמ"

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 ו כדלקמן:פרשי הצמדה יחושבה

מדד ה" -בפועל, על פי ערבות זו )להלן  םתשלורסם לאחרונה לפני כל ם יתברר מתוך המדד שפוא

________ שפורסם ביום ________ היינו חודש  גיןכי המדד החדש עלה לעומת המדד ב"(, החדש

דש יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד הח"( מדד היסודיה_____ נקודות )להלן: "__

 ."ל מחולק במדד היסודיבסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

 "(.המועד הקובעעד בכלל )להלן: "ו                 עדרבות זו תישאר בתוקפה ע

 רישה שתגיע אלינו אחרי המועד הקובע לא תיענה.ד

 טלה ומבוטלת.אחר המועד הקובע ערבותנו זו בל

 ולהסבה בכל צורה שהיא.להעברה  רבות זו אינה ניתנתע

 כבוד רב,ב
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 4ב'נספח 

  הצהרה על חיסול תביעות

 לכבוד 

 ע"מולון בח חהחברה הכלכלית לפיתו
 חולון, 47רח' המרכבה 

  
 א.ג.נ,

   הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 _____, ח.פ. _____________ ____________וביום _________ נחתם בינינו   הואיל     
 ("החברה"  להלן:) , לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ     
   "(.הוזהח"ן: להל) חוזה בדבר _________________________      

 וביום _________ הגשנו לחברה חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה  לוהואי        
 . ("יהחשבון הסופ" להלן:)        

  

  : ים ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך הננו מצהירים, מאשר

אליהם שר הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בק .1

 ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי, שהוא 

  )₪(, _____________________במילים: __________, ש"ח ()____________        

 . ("התמורה הסופית" להלן: )       

סך ו מכם בלנעל חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קי .2
 )₪(,__ ____________במילים: __________)₪(, _______________ 

 הסכום הנותר לתשלום הינו:  .3

 )₪(, _______________________________במילים: , ש"ח ()____________ 

 לט של התמורה הסופית.המהווה סילוק סופי ומוח

ו דרישות מכל מין וסוג שהוא ענות א, טפרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות .4

נו מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממכלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או 

נה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו מוותרים בזה על כל תביעה, טעוהכל במישרין או בעקיפין. אנו 

 כם מכל חבות כלשהי כלפינו. רים אתפוטכיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון  .5

 ים וליקויים. פגמ

  חיד משמע. אף לשון י –ן רבים כל האמור לעיל בלשו .6

 

 ולראיה באנו על החתום היום 

 

  _________________         __________________ 
 ימהחותמת + חת                                                             תאריך                                         
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 5ב'נספח 

 יום ביטוחים נספח ביטוח ואישור ק 

בין זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם ל נספח
סוכמו בין אות מסחריות אשר )למעט הור זה נספח הוראות יגברוטוח, ת נספח זה בכל הקשור לביהוראו

 . בהסכם מתפרשיםהמונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם  .(דיםהצד

עפ"י הסכם זה,  מתקינההמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  :ההקמה בתקופת ביטוחים .1
, למשך כל תקופת רשת בישראלבחברת ביטוח מו, ולקיים , להחזיקךלערו מתקינהה תמתחייב

 -א'5ההקמה ולמשך כל תקופה נוספת כפי שיפורט, את הביטוחים המפורטים להלן ובנספח ב'
 : "(מתקינההעריכת ביטוח עבודות אישור  :להלן) מתקינההאישור עריכת ביטוח עבודות 

עיריית חולון )להלן: , החברהשם  , עלמתקינההשל  השמ על קבלניות עבודות ביטוח 1.1
יורחב לכלול תקופת  הקבלניות העבודות ביטוחקבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה(. , "(העירייה"

   :להלן הביטוח פרקי את יכלול הקבלניות העבודותחודשים. ביטוח  24תחזוקה מורחבת בת 

, קל ודיצ, חומרים לרבות ערכן במלא העבודות ביטוח: ביטוח הרכוש -פרק א'  .1.1.1
 תקופת תוך שיגרם ביטוח מקרה בשל, העבודות לאתר שהובא אחר דבר וכל קניםתמ

 בתוקף להיות ימשיך חלקיו כל על הביטוח. העניין לפי התחזוקה תקופת או/ו הביטוח
 לגבי גם וכןחברה ל חלקיהן כל על המבוטחות העבודות מסירת להשלמת עד מלא

 תהעבודו מסירת השלמת לפני, מוקדם דבמוע חברהל ימסרו אשר מהפרויקט חלקים
 הכיסוי להגדרת בכפוף הביטוחי הכיסוי יחול, שימוש בהם יחל ואשר חברהל במלואן

 הפוליסה לפיו MUNICH RE ENDORSEMENT 116 בנספח כמפורט הביטוחי
 שהחל אוחברה ל נמסרו אשר הפרויקט של לחלקים שיגרמו נזקים לכסות מורחבת

, הביטוח תקופת תום עד אוחברה ל בכללותו קטהפרוי ירתלמס עד וזאת בהם שימוש
 שווי במלוא להלן ההרחבות את היתר בין כולל הרכוש פרק. המועדים משני המוקדם
 – עקיף נזק, בזדון נזק, גניבה, פריצה, אדמה רעידת, טבע לנזקי כיסוי: העבודות

 .לקויה ועבודה לקויים חומרים, לקוי תכנון

 תכנון – ישיר נזק: וןראש נזק בסיס על להלן ותההרחב את הביטוח יכלול, כן כמו
 הריסות פינוי הוצאות,  10% -מ יפחת שלא בסך לקויים וחומרים לקויה עבודה, לקוי
 רכוש(, הביטוח לסכום מעבר) המבוטחות העבודות מערך 10% - יפחת שלא בסך

 טחותהמבו העבודות מערך 10% -מ יפחת שלא בסך עובדים עליו ולרכוש סמוך
 ויועצים  מהנדסים, אדריכלים שכר(, הביטוח כוםסל מעבר) ₪ 2,000,000מום מיני
 מיוחדות והוצאות( הביטוח לסכום מעבר) העבודות משווי 10% -מ יפחת שלא בסך

 (.הביטוח לסכום מעבר) 10% -מ יפחת שלא בסך רשויות דרישת עקב נזק לאחר

פי צד שלישי בגין פגיעה פי דין כל: ביטוח חבות על חבות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.1.2
אבדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי לרבות אבדן גרר הנובע מכך, באתר גופנית ו/או 

או בקרבתו המיידית במשך תקופת הביטוח כתוצאה מביצוע עבודות  עבודותה
₪  20,000,000 -הפרויקט. גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך שלא יפחת מ

 .ופת הביטוחמצטבר לתקלכל מקרה ביטוח וב

אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט ייחשב כרכוש  עירייהו/או ההחברה רכוש 
 צד שלישי.

 :הבאים הנושאים את לכלול מורחב כאמור הפרק

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות •

 חובה ושאין מנועי רכב כלי שהינו הנדסי מכני בציוד משימוש הנובעים גוף נזקי •
 .בהוח בביטוח לבטחו

 מגבול 20% בסך אחריות בגבול משען והחלשת רעידות עקב הנגרם נזק בשל חבות •
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע האחריות

 .קרקעיים תת וכבלים במתקנים מפגיעה ישיר נזק •
 למקרה ₪ 1,000,000 בסך קרקעיים תת וכבלים במתקנים מפגיעה תוצאתי נזק •

 .ביטוח ולתקופת
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 תכלול הרחבה. ביטוח ופתתקול למקרה ₪ 400,000 בסך פליליים םבהליכי הגנה •
 .מנהליו, עובדיו, למזמין במפורש כיסוי

אחריות על פי פקודת הנזיקין נוסח חדש ו/או חוק  :חבות מעבידים -פרק ג'  .1.1.3
כלפי המועסקים בביצוע עבודות הפרויקט,  1980האחריות למוצרים פגומים התש"ם 

ו מחלה תוך כדי א נהת או מוות כתוצאה מתאו, או שכליבגין פגיעה גופנית נפשית
ו/או עקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת הביטוח. גבול אחריות המבטח על פי פרק 

 ₪ לתובע, לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח. 20,000,000יהא בסך של 

 :הבאים התנאים את לכלול תורחב הקבלניות העבודות פוליסת .1.1.4

קבלנים ו/או קבלני  אוו/החברה ו/או העירייה ת ב לכלול אשם המבוטח מורח •
 משנה )בכל דרגה( ו/או מי מטעמם. 

תהיה זכות בלעדית לניהול מו"מ לסילוק תביעה כלפי המבטח  מתקינהולחברה ל •
חברה ו/או פוליסה ישולם להכי כל שיפוי המגיע עפ"י  יצויןבגין כל אירוע. כן 

 בטח. ורה למת חברהשה כפיכל הוירייה לע

 החברה ו/או העירייה זכות תחלוף של המבטח כלפי פורש בדבר וויתור על ף מסעי •
ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת  םמטעמ מיו/או 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

הפרת תנאי הפוליסה בתום לב או אי קיומם בתום לב ע"י מי מיחידי המבוטח לא  •
ידי שאר יחו/או  םו/או מי מטעמייה עירו/או ההחברה תגרע מזכותם של 

 המבוטח לקבלת שיפוי מהמבטח. 

ות הקיזוז תחול אך ורק בגין חוב של דמי ביטוח על פי הפוליסה לביטוח עבודות זכ •
 ישיב המבטחכי בכל קרות מקרה ביטוח  בפוליסהקבלניות זו. כן מצוין במפורש 

 ביטוח.ת תקופת האת גבולות האחריות בפוליסה לקדמותן למשך יתר

ם השלמת פות נוספות ככל שיידרש לשקופת הביטוח לתקוהמבטח יאריך את ת •
 עבודות הפרויקט. 

מכל סיבה שהיא, הפוליסה תמשיך  מתקינהבמקרה בו תופסק ההתקשרות עם ה •
ויתר יחידי המבוטח. שם המבוטח החברה, העירייה, להיות בתוקף ותכסה את ה

 .החברהראשי בפוליסה ישונה לשם ה

 הודעה משלוחחר יום לא 30 רקה, ייכנס לתוקף יסאו ביטול הפול/ו הרעוי לשינ כל •
 בדבר השינוי או הביטול. חברהל רשום בדואר

אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה  –מבוטל רבתי רשלנות סעיף •
 .1981 -הביטוח, תשמ"א 

לל ביט" או הידוע "כ על פי הנוסח יהיהנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  •
ע בעת חידוש "הראל ביט" או "מנו ביט" או על פי נוסח אחר הידוו א "מגדל ביט"

 הפוליסה.
לא  מתקינההלהמציא לחברה את אישור עריכת ביטוח עבודות  תמתחייב מתקינהה .1.1.5

יום טרם תחילת ביצוע העבודות כשהוא חתום כדין ע"י המבטח.  14 -יאוחר מ
 מתקינההוח עבודות יטת אישור בגין עריכת במצאשה הדוע ל, כי יהמצהיר מתקינהה

 מתקינההמהחברה רשאית למנוע  .כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות
להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות, היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. 

שלא מלהעלות כל טענה כנגד החברה עקב כך  ההא מנועת מתקינההמוסכם כי 
ע העבודות טרם המציאה את האישור צולהמשיך בבילהתחיל ו/או  שר להיתאפ

 כאמור.

, דין פי-על או/ו ההסכם פי-על מתקינהה מאחריות לגרוע מבלי :תחזוקהביטוחים בתקופת ה .2
 הביטוחים  את - התקנהה עבודות תחילת לפני איהה חשבונ על ולקיים לערוך מתקינהה תמתחייב

 המצורף הביטוח עריכת שוריאבולהלן  למפורט בהתאם אלבישר עולפל המורשת ביטוח חברת אצל
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אישור עריכת )לעיל ולהלן: " ב'5ב' נספחכ ןומסומ הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה לנספח
 "(:התחזוקהה בתקופת םביטוחי

, פגיעה או נזק ן בגין אבדןעל פי  די ,המתקינה חבות את המבטח' ג צד כלפי אחריות ביטוח .2.1
ו/או  העירייהו/או  החברה אך לא מוגבל הוא לרבותשל כל אדם ו/או כל גוף שאו רכושו לגופו ו/

, בגבול אחריות םאחרים באתריו/או הדיירים ו/או בעלי הזכויות הו/או השוכרים  םמי מטעמ
בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח. הביטוח  ₪ 15,000,000 מסך חתיפ שלא

הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין ש, התפוצצות, בהלה, כלי ה בדבר: אאינו כפוף לכל הגבל
 שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.וכלפי קבלנים וקבלני משנה, 

 לרבות במפורש המערכות() רכוש החברה ו/או העירייה הביטוח מורחב לכלול עבודות חוץ.
ת יואחר בגין העירייהו/או  החברהאת  שפותלהביטוח כאמור מורחב  שלישי.ייחשב כצד 

, זאת בכפוף לסעיף אחריות המתקינהיות מוטלת עליהם עקב מעשי ו/או מחדלי העלולה לה
 צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

רים אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצ ביטוח .2.2
₪  20,000,000בגבול אחריות בסך של  הי עובדילפכ המתקינה בותבגין ח 1980-ם, התש"םפגומי

פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במידה לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח, 
, היה העירייהו ו/א החברה ויחשבו עובדי המבוטח וכן העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את

ל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות וח כול. הביטהמתקינהמי מעובדי מעביד של וייחשבו כ
, ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא מטעמן מיאו /ו העירייהו/או  החברהתחלוף כלפי 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל את ההוראות להלן: תייבמתח המתקינה .2.3

בות בפוליסות תתפויות העצמיות הנקולתשלום הפרמיות וההש תאיאחר הלבד המתקינה .2.3.1
 הביטוח המפורטות לעיל.

המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים וראשוניים לכל ביטוח  ביטוחיםב .2.3.2
כל טענת שיתוף  על המבטח ויתור בדבר הוראה נכללת וכן ו ההעירייו/או  החברההנערך ע"י 

 .ההעיריי אוו/ ביטוחיב

 הודעה לחברה שנשלחה מבלי הביטוח תקופת במשך  לרעה ישונו אלו יבוטלו לא הביטוחים .2.3.3
 .מראש יום 30, רשום בדואר כך על

 מתן לאי מוגבל לא אך, לרבות, הביטוחים"י עפ המבוטח על המוטלות החובות קיום אי .2.3.4
"ל הנ ותהפוליס אימתנ תנאי של לב בתום כלשהיא הפרהאו /ו תביעה הגשת איאו /ו הודעה

 . העירייהו/או  החברה ווה עילה לדחיית חבות כלפיה מהאינ המתקינה"י ע

או הראל /או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/ו ביט כללהפוליסות הינם בהתאם לנוסח הידוע  תנאי .2.3.5
 או איילון ביט ו/או פסגה. /וביט 

 חוקפי  המבטח על אין הדבר גורע מזכויות –רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות  סעיף .2.3.6
 .1981-"אהתשמ ביטוח חוזה

 תקופת תחילת טרם( 7לא יאוחר משבעה ימים ) החברהלהמציא לידי  תמתחייב המתקינה .2.4
להציג  תמתחייב המתקינה. המבטח"י ע םחתוב' 5ב' ים, אישור ביטוח כמפורט בנספחהתקנהה

עד תום ( לפני מו7ביטוח מידי תום תקופת הביטוח, ולא יאוחר משבעה ימים )האת אישור 
ר כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות. וין על גבי האישותקופת הביטוח כמצ

מור לא יומצא ישור כאהיה ואם באתרי פעילותה את מתקינהמה למנוע רשאית תהא החברה
 שהאישור במקרה החברהמלהעלות כל טענה כנגד  ההא מנועת המתקינהבמועד. מוסכם כי 

 .במועד הומצא לא כאמור

 ההסכם פי-על מתקינהה מאחריות לגרוע מבלי :חזוקהתה ופתובתק ההקמה בתקופת חיםטובי .3
ת ההקמה למשך כל תקופ איה החשבונ על ולקיים לערוך המתקינהת מתחייב, דין פי-על או/ו

שלא תפחת  התקופמשך לעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית ל, ותחזוקהפת הותקו
 הביטוחים את , עוד חלה חבות על פי דין, או כל סיום הסכם זהעד ממוספות ונ( שנים 3משלוש )

 :בישראל לפעול המורשת ביטוח חברת אצל המפורטים להלן

שונה במשך תקופת ו/או דרישה שהוגשה לראהמבטח חבות בשל תביעה  מוצר חבות ביטוח 3.1
 המתקינהת אחראי  נםשבגימערכות ההביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב 
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₪ לכל מקרה ביטוח ובמצטבר  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ,הו/או מי מטעמ
ור ו/או אספקה מאוחר ממועד תחילת ייצלתקופת ביטוח. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו 

 ווק ו/או מכירה של המוצרים.ו/או שי

ואשר  הו/או מי מטעמ ינההמתקה יצעהביטוח מורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שב
ונמסרה לצד  וצר כהגדרתו בפוליסה, ובלבד שהנזק אירוע לאחר שהעבודה הושלמהאינה מ
 שלישי.

בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם ו/או העירייה  החברהאת  כלולהביטוח מורחב ל
בכפיתה  המתקינה תהמוצר שבגינו אחראי עקב מוגיעה גופנית שנגרבשל נזק לרכוש ו/או ופ

 בת.לסעיף אחריות צול

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך  12הביטוח כולל תקופת גילוי של לפחות 
 .זהיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף ביטוח חלופי המעניק כ המתקינהע"י 

 יההעיריאו /ו החברהשל  מזכותם תגרע לא המתקינה"י ע קיומם אי או הפוליסה תנאי הפרת
אין  –מבוטל רבתי רשלנות סעיףפוי מהמבטח. וי ו/או שילקבלת פיצ מטעמם הבאים לכאו /ו

. הפוליסה תכלול סעיף על 1981 - הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א
 בדואר הודעה משלוחיום לאחר  30 רקאו ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף /ו הפיו כל שינוי לרע

לפי הנוסח הידוע כלל ביט  חבות המוצר תהא הביטול. פוליסת ושינוי אבדבר ה רהלחב רשום
 פסגה.ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או איילון ביט ו/או 

 ביטוח מקרה כלל ₪ 4,000,000 סךיפחת מ שלאבגבול אחריות  מקצועיתאחריות  ביטוח 3.2
ו/או תביעה  בשלעל פי דין  מהמי מטעאו ו/ המתקינה חבות, בגין ביטוח לתקופת ובמצטבר

במעשה או  שמקורהישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפר חובה מקצועית, דר
ה ומקצוע התפקיד במסגרת הו/או מי מטעמ המתקינההשמטה של  אות מחדל, רשלנות, טעו

 כוביע, עובד לש ושרי ואי מרמהמורחבת לכסות  הפוליסה. ההתחייבויותיאו יתר  המתקינהשל 
כאמור יכלול תאריך למפרע  הביטוחואובדן מסמכים. מכוסה  ביטוח מקרה עקב השהיה או

בגין מתן השירותים  האו מי מטעמו/ המתקינהשל  השאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילות
חודשים, ויראו כל תביעה  6 למשךתחול תקופת גילוי  וסיום הביטוח או ביטול לאחר. חברהל
נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח.  כאילוי הגילו תתקופימסר הודעה בליהם תע עירואו א/ו

 המתקינהלמעשי ו/או מחדלי  םגין אחריותב, העירייהאו /ו החברהאת  כסותל מורחב הביטוח
אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד  לסעיף, וזאת בכפוף הו/או כל הבאים מטעמ

 תגרע לא המתקינה"י ע קיומם אי או וליסהפה תנאי רתהפעבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. סעיף רשלנות רבתי  העירייהאו /ו החברהשל  מזכותם

. הפוליסה 1981 -אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א  –מבוטל
 חמשלויום לאחר  30 רקוקף ייכנס לת או ביטול הפוליסה,/ו התכלול סעיף על פיו כל שינוי לרע

 .ולהביטינוי או בדבר הש לחברה רשום בדואר הודעה

 את צפוי ובלתי פיזיח מפני אבדן או נזק בטהמעבודות קבלניות" או "ביטוח "אש מורחב"  3.3
על ידי מי או /ו האו עבור/ו המתקינהעל ידי  העבודותרכוש אחר המובא לאתר  כלציוד וה

 ינו מבוטח במסגרת פוליסתציוד ורכוש כאמור אשר א -ההקמהפת תקוולעניין ) המטעמ
כסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העבודות הקבלניות(

ף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של ר כולל סעיביטוח כאמוהכלשהם. וכלי עבודה  ציוד
 ר, ובלבד שהאמור בדבטעמםל הבאים מו/או כלפי כ החברה ו/או העירייההמבטח כלפי 

 שגרם נזק בזדון. מילוף לא יחול לטובת ויתור על זכות תח

ו במלואו א ות" כאמורעבודות קבלני""אש מורחב" או הזכות שלא לערוך ביטוח  מתקינהל
  להלן. 4 ובלבד שיחול האמור בסעיף הפטור בחלקו

 פי דין. -ביטוח חובה לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה כנדרש על 3.4

שלא  אחריות רכב, בגבול בכלי השימוש שלישי עקב צד של לרכוש נזק בגין אחריות יטוחב 3.5
 ₪ לכל למקרה ביטוח. 500,000יפחת מסך של 

בגבול אחריות שלא ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי,  3.6
ות, יג חפירות או נזק לצינורתכלול חר ₪ לכל מקרה ביטוח. הפוליסה לא 1,000,000יפחת מסך 

 העירייהאו /ו החברהכבלים תת קרקעיים ומערכות תת קרקעיות. הביטוח מורחב לשפות את 
 החברהכלפי  המתקינהמבלי לגרוע מאחריות , וזאת המתקינהבגין אחריותם למעשי או מחדלי 
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ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  העירייהאו /ו
 מבוטח.אחד מיחידי ה

. הביטוח כאמור כולל סעיף המתקינהלכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש מקיף,  וחביט 3.7
 הבאים כלאו /ו העירייהאו /ו החברהלפי מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כ

 בד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.ובל מטעמם

בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף  כמפורט מקיף ביטוח לערוך שלא איתרש המתקינה
 להלן. 4הפטור 

 הו/או על ידי מי מטעמ המתקינה סי המובא על ידילציוד מכני הנד "ביטוח "ציוד מכני הנדסי 3.8
בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת אדמה, נזקי טבע  לאתר העבודות, על
ח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ונזק בזדון. הביטו

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא עמםטמ הבאים כלאו /ו העירייהאו /ו החברה
 יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכני הנדסי כאמור במלואו או בחלקו ובלבד שיחול  מתקינהל
 להלן.  4מור בסעיף הפטור הא

מאחריות  םוהבאים מטעמהעירייה או /ו החברהאת  תפוטר הואבזאת כי  המצהיר המתקינה .4
 המטעמידי מי  לו/או ע נההמתקילאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי 

וכן כלפי כל במסגרת ההתקשרות  הו/או מי מטעמ נההמתקישל  היותרו/או באח הו/או בבעלות
מאחריות לאובדן ו/או נזק  לעבודותלשפותו בכל הקשור  ההתחייב החברהו/או גוף אשר אדם 

, ואולם המטעמו/או של הבאים  הו/או שבאחריות נההמתקיהעלול להיגרם לרכוש כלשהו של 
 .וןאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדר כהפטו

ם דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית תשלושא בתא יובזה כי ה תומאשר המצהיר נההמתקי .5
 הנקובים בפוליסות. 

 תלקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בנספח זה. כן מתחייב תמתחייב נההמתקי .6
לשם שמירה ומימוש של זכויות  םוהבאים מטעמהעירייה  או/ו החברהלשתף פעולה עם  נההמתקי
 פיהם. על םוהבאים מטעמהעירייה או /והחברה 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  הו/או מי מטעמ נההמתקיהיה ולדעת  .7
הביטוח את  הלערוך ולקיים על חשבונ נההמתקי תבאישורי הביטוח, רשאילעיל והמפורטים 

ים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, המשל
והבאים העירייה או /והחברה לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

, בכפוף לסעיף העירייהו א/ו החברהולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את  םמטעמ
 צולבת. אחריות

על ידי  , ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זהםאין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכת .8
ו/או  ןו/או ע"י כל הבאים מטעמו/או העירייה  החברהו/או בעריכתו, כולו או חלקו, ע"י  נההמתקי

 , כדיןו/או כל הבאים מטעמו/או העירייה  החברהבקשר אליהם מצד בביצוע תשלומים כלשהם 
 הבהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אות נההמתקילצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות 

ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם  םוהבאים מטעמהעירייה או /ו החברהלפצות את  המחובת
 .נההמתקיו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י ה מפעילותין כתוצאה במישרין או בעקיפ

ובמידה  נההמתקי שתמציאיהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח  הו/או כל הבאים מטעמ החברה .9
ע ההתאמה ללא וצילב לפעול נההמתקית למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב םהתאמת ותידרש

 ה, אינה מטילה עליהו/או כל הבאים מטעמ החברהת של דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקור
א לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע כל חובה ואחריות שהי

 .המתקינהמהתחייבויות 

בכל דרגה יעמדו בדרישות  הים מטעמאחריות בלעדית לוודא כי קבלני המשנה הפועל המתקינה לע .10
עבודות הוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיבצעו במסגרת הדין, ויקיימו ביט

ר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה למען הס. קינההמת
 .ינההמתקמוטלת על 
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ביטוח חתומים בגין הביטוחים  ילהציג אישור נההמתקי תמתחייב רההחב לדרישת כי בזה מוסכם .11
 חברהו/או הרשויות ו/או הגופים השונים שההעירייה ובת שנערכו על ידו כאמור בנספח זה לט

 כלפיהם בכתב.   ההתחייב

מזערית בבחינת דרישה  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה .12
נה ו/או מלהעלות כל טע המנוע היהתא יכי ה תומאשר המצהיר נההמתקי. נההמתקיהמוטלת על 
 ים לעיל.בכל הקשור לגבולות האחריות המזערי הו/או כלפי כל הבאים מטעמ החברהדרישה כלפי 

יל, אי על אף האמור לע נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .13
( 14עשר ימי עסקים )-אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבעהמצאת 

 ד המצאת האישור להחברה כאמור בנספח זה.ממוע
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 'א5ב'נספח 
תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 
שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע לכך אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 

סתירה בין התנאים שמפורטים את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של המפורט באישור זה אינו כולל 
אישור זה אי בבאישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנ

 מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה המבוטח מבקש האישור*

ה הכלכלית החבר שם
 בע"מ חולוןלפיתוח 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 511082489 ת.ז./ח.פ.

, 47המרכבה מרח'  מען
  חולון

 מען

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
ת חלוקה לפי גבולו

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

נוספים כיסויים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
קוד כיסוי  יש לציין

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

הרחבות לדוגמה )ניתן 
רט בהתאם לפרקי לפ

 הפוליסה(:

עיריית  308☒      
מדינת  חולון,

קבלנים  -ישראל
 וקבלני משנה

☒309 

☒313 

☒314  

☒316 

עיריית ) 317☒
קבלנים חולון, 

 (וקבלני משנה

☒318 

☒324 

☒328 

  כלול     ונזק בזדון פריצה, הגניב
  כלול     רעידת אדמה ונזקי טבע

, לקוי תכנון – עקיף נזק
 ועבודה לקויים חומרים

 לקויה

  כלול    

, לקוי ןתכנו – ישיר נזק
 ועבודה לקויים חומרים

 לקויה

מערך  10%    
 העבודות

 

 מערך 10%     רכוש עליו עובדים
 העבודות

 המבוטחות
מינימום 

2,000,000 
 מעבר) ₪

 לסכום
 (הביטוח

 

 מערך 10%     רכוש סמוך
 העבודות
 ותהמבוטח
מינימום 

2,000,000 
 מעבר) ₪

 לסכום
 (הביטוח

 

  מערך 10%     שכ"ט מומחים
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תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

 העבודות
 המבוטחות

 מעבר)
 לסכום

 (הביטוח
 מערך 10%     הוצאות מיוחדות

 העבודות
 המבוטחות

 מעבר)
 לסכום

 (הביטוח

 

       בהעברהרכוש 
 מערך 10%     פינוי הריסות

 העבודות
 המבוטחות

 מעבר)
 לסכום

 (הביטוח

 

 302☒  ₪ 20,000,000     צד ג'

☒307 

☒312 

☒315 

עיריית ) 317☒
קבלנים ן, חולו

 וקבלני משנה(

☒318 

☒322 

☒328 

☒329 
 309☒ ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

)עיריית  317☒
קבלנים חולון, 
 י משנה(וקבלנ

☒318 

☒328 
 302☒ ₪  4,000,000     חבות המוצר

☒304 

 עיריית חולון  320☒

☒321 

☒328 

 (חודשים 12) 332☒
 301☒ ₪  4,000,000     אחריות מקצועית

☒302 

☒303 
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תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

)עיריית  320☒
 חולון(

☒321 

☒325 

☒326 

☒327 

☒328 

 (חודשים 6) 332☒
סכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך ותים המפורטים בהפירוט השירותים )בכפוף, לשיר

 (*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 
052 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30ול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביט
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 נספח ב'5ב'
תאריך הנפקת  בתקופת ההפעלה אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)
ע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המיד

זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים המפורט באישור 
יטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה ן התנאים הקבועים בפוליסת הבבאישור זה לבי

 מיטיב עם מבקש האישור.
 ישור*מעמד מבקש הא קה*אופי העס מבוטחה מבקש האישור*

החברה הכלכלית לפיתוח  שם
 בע"מ חולון

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 511082489 ת.ז./ח.פ.

 , חולון47המרכבה מרח'  מען
 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

וקה לפי גבולות חל
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

וספים בתוקף כיסויים נ
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

 (עיריית חולון) 308☒       רכוש  

☒309 

☒313 

☒314 

☒316 

☒328  

       
       
       

 302☒ ₪  15,000,000     צד ג'

☒304 

☒307 

☒315 

☒321 

☒328 

☒329 
 302☒ ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

☒304 

 (עיריית חולון) 308☒

☒309 

☒319 

☒328 
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תאריך הנפקת  בתקופת ההפעלה אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

 302☒ ₪  4,000,000     חבות המוצר

☒304 

 עיריית חולון  320☒

☒321 

☒328 

 שים(חוד 12) 332☒
 301☒ ₪  4,000,000     אחריות מקצועית

☒302 

☒303 

 )עיריית חולון( 320☒

☒321 

☒325 

☒326 

☒327 

☒328 

 (חודשים 6) 332☒
הסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך ם )בכפוף, לשירותים המפורטים בפירוט השירותי

 (*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 
052 

 נוי הפוליסה *ביטול/שי
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 ינוי או הביטול.האישור בדבר הש
 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 6נספח ב'

 בתנאי החוזהפיצוי מוסכם בגין אי עמידה 

סכום הפיצוי  )קנסות(  גם ם הפתיאו ףמס' סעי

 בש"ח 

 ₪ לכל שבוע  2,500 זמיןוח למאי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיו .1

 ₪ לכל שבוע  2,500 מפורטים בהסכם, או איחור בהגשתם אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועדים ה .2

 ₪ לכל שבוע  2,500 ר בהגשתם ו איחואי הגשת תכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, א . 3

 ₪ לכל יום  500 חסימת כבישים ללא אישור  .4

 ל מקרה ₪ לכ 500 יגוד, הנעלה, כובעי מגן פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ב פועל או .5

 ₪ )לכל מקרה( 2,000 אי ציות להוראות המנהל או הפקח  .6

פיצוי עפ"י הקבוע  נקבע לו"ז שאי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ  .7

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור 

  ₪ לכל יום 500 בקשר למועדי תיקון אי ציות להוראות המנהל/הפקח  .8

 ₪ לכל יום איחור  1,000 ר העבודה בגמר יום עבודה אי פינוי פסולת/מפגעים מאת . 9

 וב ום עיכ₪ לכל י 5,000 ולמבניםאי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  .10

 17%פיצוי בשווי  התקשרותאי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת ה .11

ן הנדרש ממחירה תיקו

 מעבר לעלות 

₪ לכל יום ולכל  1,000 ת המנהל בדבר בטיחות ע הוראואי ביצו .12

 אירוע 
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 7ב'נספח 

 פרוטוקול מפגש משתתפים

 [ יצורף בהמשך ]
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 8ב' נספח

 במכרז מתקינההצעת ה

 [ יצורף בהמשך ]
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 9ב'נספח 

 כני מפרט ט

 מפרט טכני –נספח ב' 

קרים והמדידות הנדרשים לצורך תכנון, רכש הבדיקות, הסלבצע את כל ( מתקינה)הכה הספק הזובאחריות 

האינטרנט ולמערכות כיבוי ת רשל ,לשמהח לרשתרכיבי  המערכת, התקנת המערכת על שטח הגגות וחיבורן 

ים, מעבי דודים, כלוב ,לרבות אנטנות, חיווטוזאת תוך לקיחה בחשבון של אלמנטים קיימים על הגג,  אש,

התוואי שיידרש להובלת כבילת החשמל עד  ראשיים ומשניים החשמל,ות לוחנים ופסולת קיימת,מזג

לחדור את שכבות הבידוד והאיטום  מבליל הגג החשמל . המערכת תותקן עלרשת לחיבורה של המערכת 

 .ימת או לעשות בה שימוש)ככל שישנו( ומבלי לגרום לנזק כלשהו לתשתית הקי

ל חולון, יהיה תיקון האיטום ותיקון איטום מטעם חכ" לפי קביעת יועץ לאיטום הגג, ם נזקככל שייגר

 זוכה.אלמנטים שיפגעו מחדירת מים לרבות רכוש במבנה באחריות הספק ה

 ן האיטום יתבצע לפי הנחיית יועץ האיטום.תיקו

  קדים של החכ"לור מלאיש)שתסופק ע"י הספק הזוכה( רכת המע תהדמייל יבצע את ההתקנה בהתאםהספק 

כל רכיבי המערכת לרבות סולמות, כלובים  על הגגות ומיקום(,ההתקנה בפועללפני ביצוע  יום 30לפחות )

מתוכננים לקלוט את חיבור המערכות ובהתאם, על הספק להגיש וה ם כיוםלוחות החשמל הקיימי וממירים,

פית תהיה בהתאם להדמייה ולמיקום לוחות החשמל , כלל הניתן, ובכפוף את הצעתו כך שההתקנה הסו

    הודעה חתומה בלבד מטעם החכ"ל. ההדמיה, תחשב כאישור אישור המזמינה.ל

 :להלן המפורטות הפעולות ביצוע את גם לולנהתכ תקינהמה עבודות ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 להקמת הקשורים המסמכים כל של מטעמה מי או המזמינה ידי על לאישור הדרוש כל הכנת .1

 תהמערכשל  סופי רישוי לצורך תידרש אחר שהכנתו מסמך לרבות כל ,המערכת והפעלתה

 חיבור ,כתערמה גם, ולרבות כל דרישת  חברת החשמל, חברות התקשורת, בזק ובכלל זה

 ההקמה בשל לאחרבכל אתר,  מערכת כיבוי האשלרשת האינטרנט ול, החשמל לרשת המערכת

  .והפעלת המערכת

 תכנון לגבי הספק מאחריות יגרע כאמור לא העממט מי או המזמינה י"ע האישור מתן כי מובהר .2

 ."ביצוע "תכנון הינה  ההתקשרות שיטת וכי המערכת וביצוע

 מקומותבהכרח  קיימים לא למזמינה כי יודגש .המערכת להקמת רשדהנ דיוהצ כל אספקת .3

 ידו על המובא הבלעדי לציוד האחראי יהיה והספק ממנה חלקים או המערכת לאחסון

        .ולהתקנתו

יודגש כי כל ציוד העבודה, ההובלה, ההנפה והתפעול יהיה בעל תו תקן ישראלי ויעמוד בכל 

ה בגובה. אחריות לשמירה על ציוד וחומרי העבדוה לרבות בודתקנות הבטיחות בעבודה לרבות ע

יות הספק הזוכה והא ירכוש פוליסת ביטוח המכסה את הציוד אחסה במיקום בטוח הינו באחר

 .ויעביר אישור ביטוחי לחכ"ל מיד עם דרישתה ה, תקלה ונזקניבכולו מפני ג
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 לוחות חיבור רבותל ,וחיבורה המלא,המערכת הקמת לצורך הנדרשות העבודות כל ביצוע .4

 לאישור יובא יוהתווא התכנון  ה.מבני המזמינ של החשמל ללוחות המערכת של החשמל

 , ימהנדס אזרחי רשום ורשו - טורקונסטרוקוכנו ע"י מהנדס חשמל מוסמך ולאחר שי המזמינה

ככל  חיצוני גורם ידי על העבודות על פיקוח לבצע הזכות את לעצמה המזמינה שומרת כאשר 

 הספק. י"ע שיבוצע לפיקוח בנוסף א לנכוןתמצש

 אסתטי מראה על ישמור ,ובחזיתות במבנים יפגע שלא כך יהיה המערכת חיבור של התוואי .5

 טרם ויאושר

 העבודות. תחילת

 יימים בשל התקנת המערכת ו/או התשתית למערכת,  ותיווצר פגיעה במבנים ק היה

יבצע את התיקון ללא דחוי ועל חשבונו  וכהעל הספק הזוכה והספק הזלנזק תחול האחריות  

 הבלעדי לשביעות רצונה של המזמינה. 

ות טופסי אחרי AS MADE תוכניות שהותקנה כפי המערכת של ומפורט מלא יעודת מסירת .6

 .ת ובחתימת הספק הזוכהחתומים בחותמ מקוריים,

 .נכוןה לאנשי קשר וכל מסמך אחר קשור ונחוץ שתמצא המזמינ וכמו כן תועבר רשימת 

  PR התקנת מערכת מטאורולוגית למדידת .7

 .להלן המפורטים לתנאים אםבהת למערכת תחזוקה ושירותי אחריות מתן .8

 באתרי המזמינה בודותהע לביצוע הדרושים עיםוהאמצ הכלים  המכשירים,  הציוד, כל אספקת .9

קום בו ל מביצוע סקר גילוי תשתיות מקדים ע"י מתקנים ייעודיים ואנשי מקצוע מוסמכים בכ .10

יא תהיה ככל שתידרש חפירת גישוש בכלי מכני או חפירת גישוש ידנית, ה מתוכננת חפירה

 .טעם הספק הזוכהע מותתבצע בהתאם להנחיות יועץ קרק באחריות ובמימון הספק הזוכה

לרבות מזגנים, מעבים, כלובים, דודים, קיימים בגג מתקנים והספק יהיה אחראי לביצוע הזזת  .11

לצורך מיקסום המערכת  וגיזום עציםניידים ותשתית תקשורת קיימת  ניםחיווט, מחס

בגג, באופן מקצועי ובטיחותי, כחלק בלתי נפרד מעבודת ההתקנה של הסולארית המותקנת 

 ביצוע כל חובותיו ע"פ הסכם זה, ללא תוספת תשלום. הסולארית, ותוךכת המער

 ביצוע לצורך דין פי ועל ההסדרה יתנא פי על הנדרשים המקצוע בעלי כל של הספק י"ע העסקה .12

 העבודות

 .מורשה לאתר והבלאי הפסולת כל פינוי .13

ה מורשית טמנעיריית חולון, יהיה על הספק הזוכה להתקשר עם מ ותתקבל דרישה מטעםה הי

להמציא אישור תקף לפי דרישת המזמינה. לאחר ביצוע ההתמנה יעביר הקבלן הזוכה אישור ו

 הטמנה למזמינה.
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ות לחלוקת המערכת לכמה מונים של חח"י מאשר מונה אחד גדול , והכל  בהתאם דיפישנה ע .14

 לטת המזמינה.לאתר והח

 .בשל העבודות הגישה( ם )לרבות דרכיתיקון כל הליקויים שנוצרו באתרים וסביבת .15

 :מפרט

 :מפרט טכני קונסטרוקציית אלומיניום נושאת לפאנלים

 חלד(-פלדת אל (יו עשויי אלומיניום או נירוסטההי י', אומגות וכוכיבים כדוגמת ברגיםכל הר .1

 יבור ישירות למרישים )פטות( או בעזרת פרופילים מגשרים.תורכב בחבגג אסכורית הקונסטרוקציה  .2

 בלבד. M8אלכסונים יחוברו באמצעות ברגי מים בלבד ללא חלוקה/ חיבור ע"י ברגים, פרופילים של .3

 שייבה קפיץ./ ומגות וקצוות( יהיו עם נעילהאום נעילה בלבד, כל אביזרי העיגון )אבורג  .4

של החבקים העליונים של המרכזי  M8ם ייעודיות לבורג אלומיניותוכנס כדורית , לצורך הביטוח  .5

 תתאפשר פתיחתו של הבורג לאחר סגירתו. כך שלאהפאנלים, 

 ומנעול, לכל מבנה בו מותקנת מערכת. ילדים, פח למניעת כניסת סולם תקני, כולל חופה .6

 כולל מנעולים לממירים. כלובים .7

 לוונטיים. חוקים הרקווי חיים בהתאם לכללי הבטיחות, התקנות וה .8

 EN755 ו 4402 שנות אחריות, בעלת תקן ישראלי 10קונסטרוקציה עם  .9

 .הקונסטרוקציה עליה מותקנים הפאנלים תהיה סטטית מאלומיניום בלבד .10

משבי רוח חזקים העשויים לנשוב באזור וקציה להיות עמידה בפני חלודה, ובפני נסטרעל הקו .11

 .הספציפי

ם תהיה כזו שלא תחייב חדירה לגג היכן שניתן, או פגיעה גג המבנישיטת עיגון הקונסטרוקציה ל .12

 וד ותונח על התשתית הקיימת.    באיטום ובביד

באיטום של הגג. במידה ותהיה פגיעה ה בכל מקרה, באחריות הספק לוודא כי לא תהיה פגיע .13

 ם של גגבאיטו

צונה של שביעות רהאתר הנובעת מהתקנת המערכת, יבצע הספק תיקון איטום על חשבונו, ל

הקמתה של המערכת או קיומה המזמינה. באחריות הספק לטפל באיטום הגג בכל נזק שיגרם עקב 

פגיעה במרכיבי הגג תחייב תיקונו ל בכל תקופת האחריות כמפורט בסעיף האחריות במפרט וכי כ

 .ק ועל חשבונוע"י הספ

 עבודת הקונסטרוקציה תכלול את כל הפעולות הנדרשות לביצועה. .14

 קונסטרוקטור.  –קונסטרוציה יעשה בידי מהנדס רשום ורשוי תכנון ה .15

 למזמינה.  as made -צוע הקונסטרוקציה יכללו במסמכי המסירה  תוכניות בי .16
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את מערכת הפוטווולאי למזמינה אישור לתקרה ולאלמנטים הנושאים  רהקונסטרוקטור יעבי .17

 וחלקיה.

 .מטעם הספק הזוכה הביצוע אחראי עלביצוע עב' הקונסטרוציה יעשו בפיקוח מהנדס ה .18

ירוט המאשר כי ההתקנה בוצעה לפי התכנון המהנדס האחראי על הביצוע ימלא דו"ח ובו פ .19

 .ועבר עם הוצאתו למזמינהי המעיד על ביצוע האמור, המאושר, והדו"ח

 ממירים

 25ם ו שנים לממירי 12עם אחריות יצרן ל  מובנה, GSMעם כרטיס שולבי אופטימיזציה מ םממירי

 , פורטלי אופטימיזציה, או ממירים שוו"ע בעלועם פורטל חינמי לכל החיים נים לאופטימייזריםש

 לכל זוג פאנלים.מובנה וניטור 

על להתקין לא ניתן שידה . בממבנההבגג  על גבי גב ממירים יציב שונהראבעדיפות  הממירים יותקנו

על מנת לא המבנה עצמו בחדר ייעודי,  או בתוך על גבי קיר חיצוני של המבנה נו הממיריםהגג  יותק

בעדיפות למיקום רחוק מהישג  .אופי האתר ולפי הוראות היצרןלהפריע לתפעול של המבנה על פי 

 ידם של הילדים

 לנציגיה לפורטל הניטורו חכ"לל)אדמיניסטרטור( ה תאפשר גישה מלאה ינהמתק

 פאנלים:

 ,מקדם יעילות טמפרטורה -PID FREE 0.35% ,לברמת הפאנ לפחותנצילות   20%בעלי פאנלים 

 ום ייצור פאנלים סולארייםשנים בתח 8יצרן בעל וותק של מעל 

 .שנים + ביטוח בינ"ל  10 צרשנים + אחריות מו 25אחריות יצרן לתפוקה לינארית ל 

 וולטאים לממירים(:-תאים הפוטו)בין ה DC-בצד ה

. שטח PVחיבור טורי בין הפאנלים במערכות ייעודי ל: שימוש בכבל גמיש בעל בידוד כפול DCכבלי  .1

עם ממ"ר נחושת מקופסת איסוף הסטרינגים לממיר,  16/32*2, ממ"ר נחושת לסטרינג 6*2חתך

 .ע"י המזמינה( תכנון סופי מאושר פ)ע" UV עמידות לקרינת

 .Draka, General Cable, Huber+Shhnerחד היצרנים המפורטים כבלים מא .2

 IP65 ABBת אטימותבדרג DC קופסאות חיבור .3

 .CuSn-העשויים מפוליקרבונט )כיסויי(  ו IP67מחברים ייעודיים בעלי דרגת אטימות -DCמחברי  .4

 ( במערכות סולאריות. DCעודי לזרם ישר ), ייABB קוטבי תוצרת-מנתק דו -DCמפסקי  .5

 לת רשת תקנית להולכת כבלים על גבי הגג.תע .6

 בהתאם לדרישת חח"י.  UVמקרינת יוצבו שלטי אזהרה וסימון מוגנים  .7

 בנוסף לתעלות להגנה נוספת מקרינת השמש. הכבלים יוכנסו לכל אורכם לצינור שרשורי וזאת .8

 .אמ"תים בלבדמפסקים/מלא יהיה שימוש בנתיכים, אלא ב .9
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 1%מירבי מפל מתח  .10

 בהתאם להוראות ההסכם –בין הממירים לבין חיבור רשת החשמל( ) AC-בצד ה

בחיבור בין הממירים , בעל בידוד כפול. שטח חתך תואם XLP-Eיעודיש בכבל ישימו AC -כבלי .1

 ן חלוקה.לארו

 . ABB שלמתאים קוטבי -בצמוד לממיר, שימוש במא"ז ט"מ דו - ACמפסקי  .2

 מבנה בעזרת ברגים.קנת תעלות רשת לפי תקן עם תמיכה ייעודית להת .3

פאזי מאלומיניום -תלת XLP-Eר, מסוג כבל ההזנה בין חיבור ארון החלוקה לבין ארון החשמל באת .4

 ין נקודות החיבור.או נחושת בעל שטח חתך הנדרש לפי המרחק ב

 תעלות פח לאורך הגג ובירידה לממירים. .5

 ס"מ + שיקום. 65ס"מ ורוחב  50וך בעומק חפירה מתח נמ .6

 ס"מ. 65ס"מ רוחב  50מבוטן מתח נמוך בעומק חפירה בשטח  .7

 מפני פגיעה מכנית על פי הנחיות חח"י.מוגנים  בחפירה תת קרקעית הכבלים יהיו .8

 ח"י.ככל שנדרש ע"י ח -פילר מתאים  .9

 אתר.ת בות הקיימולגנרטור בהתאם לחוק החשמל וכולל שילוב המערכ יםמנתק .10

 .1%מתח מירבי מפל  .11

 הגנות בפני ברקים ומתחי יתר

  AC יציאה מהמהפכים בוב DC מתקני הגנה בפני ברקים ומתחי יתר ב

 PVי קה / ראשלוח החלו

 .או שו"ע ABBלוחות ראשיים יהיו מתוצרת   .1

 ותללוח 65IPרמת אטימות  .2

 עשוי מפוליאסטר מחוזק.  .3

 בל.כל חתך של ככניסות ללוח רק באמצעות אטימה ייעודית ל .4

 .לזרם קצר ABBמא"ז ט"מ )כמספר הממירים( תוצרת  6 .5

 מגן מתח יתר. .6

כיבוי נים, הוראות חוקים ותקנות לרבות תקכל דין יהיו בהתאם ל DC+AC כל הרכיבים והארונות .7

 אש.

 ומניה תקשורת
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לכל המונים סלולארית בהתאם להנחיית המזמינה, חיבור תקשורת יסה ופרתכנון, הספקה,  .1

 .ותכל תקופת האחרימשך סים פעיל ע"ח המתקין ב לרבות ממיריםוה

ידת צריכת למדימית הנדרשות, לרבות מערכת מנייה פנהתקנת כל מערכות המנייה הספקה ו תכנון .2

 בלוחות/ארונות החשמל.המלא ן ושילוב ,בהתאם להנחיית המזמינה כל מבנההחשמל המצרפית של 

המערכת הפוטוולאטית   ניטור של המונים.ונציגיה  לפורטל ה חכ"להמתקינה תאפשר גישה מלאה ל

 בר בלוח החשמל אחרי המפסק הראשי ולפני המונה הצריכה החדש, שיותקן בלוח.תחו

 

 שא גילוי

 האש הקיימת באתר בהתאם להוראות כיבוי אש.גילוי חיבור למערכת  .1

תחול  זים, מערכת גילוי ורכזת,והכבאות תדרוש הוספה של אביזרי כיבוי לרבות גלאים, מת היה .2

 ההתקנה ועלותה על הספק הזוכה.

 הוצאתו. אישור כיבוי אש לתקינות המערכת יועבר על ידי הספק הזוכה למזמינה מיד עם העברת .3

 יודגש כי לא תאושר הפעלת המערכת ללא אישור כיבוי אש.

 אש לאחר ההתקנה . אישור כיבוי  .4

 

 מקדם הספק

 ההספק מקדם על ובקרה שליטה יכולת לספק מתקינהה באחריות ,ח"יבמידה ויידרש על ידי ח

 ומקדם

 מקדם השישתנ ככל .החשמל לרשת המערכת חיבור בעקבות הנוצרת בעיה כל ולפתור ייצורה

 הספקה

 ערך את ולהחזיר לתקןהמתקינה  באחריות זה יהיה ,המערכת חיבור בעקבות הצרכנות במקום

 .ההספק למקדם בקשר ח"יחמ שיתקבל קנס כל עבור שלםת המתקינה .קדמותו אל ההספק מקדם

 מסירת העבודה

 :ל בהתאם תבוצע , המערכתבנספח זהף לאמור בנוס

 פוטו מערכות להתקנת והמים האנרגיה משרד ותוהנחי חומכו שהותקנו התקנות ,החשמל חוק .1

 - .וולטאיות

 .וולטאי פוטו מליחש מתקן להפעלת קמ"ט חשמל /והמים האנרגיה משרד יתרה קבלת נוהל .2

 .חשמלה רשות של אמות המידה .3

 .י"חח כללי .4
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  .מכוחו שהותקנו והתקנות בניהוה התכנון חוק .5

  .וולטאי הפוטו בענף כמקובל המקצוע כללי .6

 .וקים ותקנות כיבוי אשוראות, חה .7

כלי של הגג הפנוי לרבות הגבהת קונסטרוקציה המערכות ייבנו באופן שיאפשר מיצוי אנרגטי כל .8

 הבנייה וע"פ כל דין. הנחיות המזמינה והוראות היתרבהתאם ל

זמנים א יחרוג מלוח הקון כל הליקויים עד למועד שנקבע ע"י המזמינה, ובכל מקרה לעל הספק לסיים את תי

 סכם.קבע בהשנ

ל מנת לעמוד בדרישות הביטוח של המזמינה מובהר כי באחריות הקבלן להתקין על חשבונו את כל הנדרש ע

 .טוח המערכת לאחר ההתקנהלצורך בי

ל הנדרש על מנת לאפשר התקנת מערכת בהספק גבוה בהר כי באחריות הקבלן לבצע על חשבונו את ככן מו

ג, וכן הגבהת המערכת שת המזמינה בכל גג וגיבהתאם לדרוומזגנים  ת מתקניםככל הניתן לרבות ביצוע הזז

 .ה החומהלגוב

 

 ותחזוקה אחריות

 כמפורט מלא תחזוקתי מענה למזמינה לספק אחראי הספק יהיה ,התחזוקה או /ו תהאחריו תקופת במהלך

 - תקלה כל לתקן ,תהמערכ של התקין מצבה על לשמור מנת על ,הדרושים השירותים כל את ולבצע פרטבמ

   .בעיות בפתרון ולסייע

 תן דיווח על תקלות וטיפולן באופן שוטף.ניטור יומי של ביצועי המערכות ומ .1

 קרות ממועד שעות 48 תוך היותר לכל ולתיקונן רכתהמע בפעילות תקלות לאיתור מהירה נותהיע .2

 תיקונים למתהש ,רונהבבעיה ופת הטיפול לסיום עד ,ברציפות השירות את לתת הספק על .התקלה

  .כך לצורך שננקטו על הפעילויות ייומ דיווח תוך ,תקין פעולה למצב המערכת והחזרת הנדרשים

חלקים  החלפת לרבות ,המערכת של התקינה הפעולת להבטחת ,נדרשות ופעולות תיקונים ביצוע .3

 .תקינים ובלתי וייםבל

 .ובלויים פגומים נמצאוחלפים ש במקום ,והתקנתם היצרן של ומקוריים חדשים חלפים אספקת .4

 את רטמרכז, המפ דוח ומתן הטיפול סיום עם ,פקהס מטעם הטכנאי ידי על ,מפורט ביצוע דוח מתן .5

 .המזמינה בקשת ולפי שנה בתום  ,טיפולה ואופן הבדיקה ממצאי ,כל הקריאות

 די מתאיםציוד ייעו ידי על תבוצעשטיפות חובה בשנה  6לרבות  הספק ידי על המערכת קתתחזו .6

 התחזוקה  .מתאימה  הכשרה ובעלי המערכת ובתחזוקתה בהפעלת הבקיאים ,הסמכה בעלי עובדיםו

 או /ו הרלוונטיים ת התקניםלדרישו בהתאם וכן ,ונוהל דין כל הוראת פי על יבוצעו והשירות

 על המפקח או/ו והתעסוקה המסחר התעשיה משרד או /ו היצרן או /ו היבואן והנחיות דרישות
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רשות  לכ או /ו הסביבה להגנת המשרד או /ו החשמל חברת או /ו התקנים מכון או /ו בודההע

 .דין כל לפי לכך המוסמכת

ה תתגלונו להבטחת רמת קרינה תקנית. היה הזוכה יבצע בדיקת קרינה בתיאומו ועל חשבנ הספק .7

נים וכה תיקות קרינה חורגת מן התקן המותר לרבות חוזר מנ"ל משרד החינוך, יבצע הספק הזרמ

 להתאמת רמת הקינה לתקן. להפחתת רמת הקריה והתאמות ככל שידרשו

ההתקנה ומדי שנה באחריות ועל חשבון הספק  יום עבודתסדיקת קרינה תתבצע מיד עם ב -

דקת יועברו מיד עם הוצאתם לידיעת החכ"ל זוכה. תוצאות הבדיקה בדו"ח מטעם החברה הבוה

 במייל.

שורים הבאים בסוף כל שנת תחזוקה: אישור חשמלאי ה את האיבנוסף תדאג להוציא המתקינ .8

דו"ח תפוקה שנתי, דו"ח  ת ודו"ח בדיקה, דו"ח בדיקת קרינה,מוסמך לתקינות המערכ

 קונסטרוקטור שנתי.

  :ומרכיביה המערכת לתקינות הספק ריותאח

 התיקון צעיבו ,פשרמתא איננו והדבר במידה .ובאישורה המזמינה בשטח ,האפשר ככל ,יבוצע תקלה ןתיקו

 .בישראל הספק במעבדות

 או המערכת הקמת בעת נפגע האיטום בהם מקומות באותם הגג םלאיטו אחריות גם תכלול הספק אחריות

 .הגג על כתהמער של מקיומה כתוצאה

 

 תחזוקה

בפעולות  מתקינהשים ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל, תנקוט החוד 60במהלך תקופה של  .1

ת פעולתה התקינה והרציפה של המערכת, על כלל רכיביה, בהתאם להוראות ת לשמר אהנדרשות על מנ

חות הזמנים בצורה המיטבית לעמידתה בלו; תפעל שטיפות בכל שנה 6, לרבות  הסכם זה, על נספחיו

לפת חלקי חילוף מול יצרני ו/או ספקי הציוד השונים; כל זאת, על לטיפול בתקלות, ובכל הקשור להח

את התפוקה המירבית לאורך כל תקופת האחריות בכפוף לנתוני הקרינה כת תפיק מנת שהמער

 מפרטורה הקיימים באזור.והט

 

 רמת תפוקה בדיקת

ת תפוקת המתקן ע בדיקות הקבלה וכן בסיום תקופת האחריות אהקבלן ימדוד אחת לשנה החל ממועד ביצו

ל לבין תוצאת סימולצייה שנעשתה שמל בפועבין ייצור הח (performance ratio) ידי בדיקת יחס ביצוע-על

מובהר כי בכל  ת יחס הביצוע"(ית שאושרה ע"י המזמינה )"בדיקבאופן מדוייק, בתוכנה מקצועית ייעוד

  . DC קוט"ש לשנה לכל קווט מותקן 1650לא תפחת מ מקרה, תפוקת המערכת 
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חריות תהיה נמוכה כל שנת אבמידה שתפוקת המתקן במועד קבלת אישור השלמת הקמת המערכת או בסוף 

"(, יתקן הקבלן )להלן "הקריטריון( DCמותקן ) קוט"ש לכל ק"ו 1650 מאו מתוצאת הסימולצייה  97%מ 

על חשבונו( על מנת שיחס בצע כל עבודה ו/או ינקוט בכל פעולה )הכול את המתקן, יחליף את רכיביו ו/או י

 .הביצוע יהיה בהתאם לקריטריון

צע הקבלן בדיקה חוזרת )על פי טופס בדיקות המסירה( לאימות קבלת קונים יבעם סיום ביצוע התי

עד לאימות  הנדרשת, יימשך תהליך התיקונים והבדיקות החוזרות PR-טריון. ככל שלא תאומת רמת ההקרי

  .טכניהנדרשת במפרט ה PR -קבלת רמת ה

צה הקבלן את המזמין, ריון, יפלמען הסר ספק, ובנוסף לכל האמור לעיל, במקרה של ייצור מתחת לקריט

את בנוסף לחובתו ל תקופת עבודתה של המערכת, וזבכסף, עבור כל הפסדי התפוקה לפי שווים בש"ח בכ

  .וקות הנדרשותלהבאת המערכת לרמת הביצועים והתפ

עבור כל הפסדי התפוקה לפי שווים הכספי, מהיום שנקבע  חכ"לאת ה למען הסר הספק, הקבלן יפצה

ערכת מערכת לרשת החשמל ועד לתום תקופת הטיב, וזאת בנוסף לחובתו להבאת המלחיבור הבהסכם זה 

 הנדרשות.לרמת הביצועים והתפוקות 
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 10נספח ב'

 מערכותומי המיקרשימה 

   מסכמת  -טבלת מבנים חולון 
 

 גודל גג ובתכת שם
גודל 

 ורחיב
גודל מערכת 

 ACב 

גודל 
מערכת ב 

DC סוג גג 

 ת בן גוריוןון קריתיכון נב
ק. בן  2קרסל גצל 

 בטון 140 100 630*3 1300 גוריון

ון עתידים )קוגל תיכ
 בטון 130 100 315*3 1100 20ההסתדרות  הישן(

 בטון 140 100 500*3 1500 8הכנסת  תיכון אילון )חדש(

 גג בטון 130 100   950 6סל גצל רק פיס קרית בן גוריוןאולם 

 אולם פיס גולדה
צמוד  4ת נה פוראור

 גג בטון? 120 100 400*3 900 לקאנטרי בריזה

ה"ס קירוי מגרש בי
 איסכורית 100 68.9 250*3 780 13מרבד הקסמים  אשכול

קירוי מגרש ביה"ס 
 איסכורית 90 68.9 250*3 700 5קרסל גצל  אמירים

קירוי מגרש ביה"ס 
 איסכורית 95 68.9 250*3 780 16מרדכי מקלף  שליםא

 בטון 140 100 160*3 2100 62הבנאי  ן היטקתיכו

 בטון 140 100 1250*3 1200 ראהרון יריב/מוטה גו תיכון קוגל

 בטון 140 100 315*3 1000 1חלץ  ביה"ס מיתרים

 בטון 140 100 250*3 1200 56אחד במאי  ישעיהו ביה"ס

 בטון 140 100 500*3 1300 קתרב ביה" גולדטק

 בטון/אסכורית 85 68.9 315*3 720 2חצרים  מתנ"ס נאות רחל

 בטון 140 100 500*3 1200 16פילדלפיה  מתנ"ס קליין תל גיבורים

 בטון 120 100 315*3 1000 27הסנהדרין  מרכז קהילתי לזרוס

אולם ספורט נאות 
 120 100 315*3 930 הסיגלון שושנים

גג תרמו 
 אקוסטי

אולם ספורט ביה"ס 
 אריאל שרון

חס עורפית לרחוב פנ
 140 100 500*3 1200 לוןאיי

גג תרמו 
 אקוסטי

אולם ספורט ביה"ס 
 120 100 400*3 900 5ל איתן רפא שמיר

גג תרמו 
 יאקוסט

 אולם ספורט בגין
עורפית לרחוב מוטה 

 800 9גור 
עם תיכון 

 סוג גג לבדוק 100 68.9 קוגל

לספורט תל מרכז קנטור 
 וריתאיסכ 95 68.9 250*3 850 3הסבוראים  יבוריםג

  סה"כ

     
22,410   1913.4 2565  
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 11נספח ב'
 בטיחות נספח

 :אמצעי הבטיחות שעל הקבלן לנקוט כדי למנוע תאונות ולשמור על בריאות העובדים

כל הוראה על פי כל  התקנות שהותקנו לפיה, ות בעבודה.כל הוראות פקודת הבטיחת הקבלן לקיים את חוב
 ובכלל הרשומים בהוראות המנהל הכללי במשרד החינוךהלי הבטיחות אות ונכל הורחוק או דין וכן לקיים 

טיחות בעבודה ובתקנות הב 1970זה לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה)נוסח חדש(תש"ל 
תקנות הבטיחות  1988תשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה( לעת,ואשר יפרסמו מעת  ו,שפורסמ
 1988ים( תשמ"ח תיות ותקני חשיפה תעסוקתיים כימיים ופיסיקליסביבתיות תעסוקבדיקות  )ביצוע בעבודה

שבעבודתם דיו בדבר כל הסיכונים ,וכן מתחייב הקבלן להדריך את עוב1959וצו הבטיחות )פן כללי( תש"ך 
ת תקנות ן לרבושבהן יש לפעול על מנת להישמר מפני הסיכונים. והכול בהתאם לדרישות של כל דיוהדרכים 

 (.1984יקון תשמ"ד הארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )ת

 חובות הקבלן:

דים מידע והדרכת העוב . בדבר "מסירת1954ודה .להדריך את עובדיו לפי חוק ארגון הפיקוח על העב1
 " העתק מרשימת העובדים יועבר למזמין העבודה.1984בתשמ"ד 

 בטיחות.טעמו, לנהוג בהתאם להוראות הנציגים מבדיו ו. לפקח על עו2
מוש בציוד מגן אישי ולבוש בטיחותי של העובדים המתאים לסוג העבודה . לספק ולוודא את השי3

ישי מתאים לכול סוגי הסיכונים הכרוכים עבודתו ציוד מגן אמתחייב להחזיק במקום  המתבצעת. הקבלן
וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כנדרש  אחרים, באמצעות ו וביןבין באמצעות בעבודות אותן הוא מבצע,

 .1968תשמ"ט  דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(בהוראות כל 
 מות ופיגומים.כולל סול ותקניים,ציוד ואביזרים תקינים . לספק כלים ,4
 עבודתו באתר, סוכן בתחוםאירוע מ או דה,לדווח בכתב למזמין העבודה, על כל תאונת עבו , . חובת הקבלן5

 שתה את העובד נטול יכולת עבודה מעל שלושה ימים.על כל תאונה שע וכן למשרד העבודה,
 כלי הרמה ,אביזרי הרמה, ת תסקירי בדיקה שלן שימצאו ברשותו בכל ע. לפני תחילת העבודה יוודא הקבל6

 לפי דרישתו. מפקח על עבודהגם בפני ך ויציחתומים ע"י בודק מוסמ וקולטי אוויר. מכונות הרמה,
 מכונות ניידות וטרקטורים יהיו בעלי תעודות הסמכה מתאימות. עגורנים, . מפעילי מכונת הרמה,7

 ו ע"י בודק מוסמך.צמית ובמות הרמה יאושרמכונות הרמה לפריקה ע
משנה קבלני ה דתם של. במידה והקבלן יזמין קבלני משנה מטעמו הקבלן מתחייב שכל האחריות על עבו8

 . ועובדיהם יחולו עליו
רך פינוי נפגעים מעבר לשעות העבודה הרגילות. הקבלן מתחייב להעמיד . הקבלן יעמיד לרשותו רכב לצו9

 כל ציוד או חומר פגום. מהאתרי יסלק לה בכמות מספקת וככלים וחומרים מטיב מעולרשות העובדים 
ובכלל זה מתחייב הקבלן  טכנית בין ניהולית נים ,ביןם מיומ. הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדי10

 ובפרט בעבודות עלי כישורים מיוחדים ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין ו/או עפ"י דיןלהעסיק עובדים ב
וכן  וכיוצא באלה הפעלת ציוד הרמה עבודות חשמל, ביטומן חם,עבודות עם  הריסה,עבודת  חפירה, הבאות:

ה שנדרשת  הסמכה ו/או הרשאמורשים ו/או מוסמכים כדין כל שאמת ק אנשים עסיק רמתחייב הקבלן לה
 עפ"י דין.

הקבלן  ףתקינים ובעלי רישוי תקיהיו  וכן' מנוף אבזרי הרמה, כלי הרמה, . כל כלי מכני הנדסי כגון:11
ימוש יעשה שוכן מתחייב הקבלן שבביצוע העבודות לא לאתר דוק את רישוי הכלים טרם כניסתם מתחייב לב

 תקין.כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו בעל רישוי תקף ו/או שאינו 
רישיון גמר  . הקבלן מתחייב שכל עוד טרם נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או12

בודה אותה ביצע ולבטיחות ך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או העימשי  ות המוסמכותמאת הרשוי
 העובדים.

רשה לנוער להימצא ולא י 1954מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודת נוער תש"ד  הקבלן .13
 עפ"י החוק. לשם עבודה או לשם השתכרות מלבד עבודות שאינן אסורות לנוער באתר

אי מינוי מנהל עבודה .ובכלל זה באחריות לכל נזק ו/או חוב שיגרם בשל מתחייב בזה לשאת  . הקבלן14
 שאת באחריות לחובות המוטלות על מנהל העבודה לפי כל דין.הוא ל מתחייב
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בידוד העומדים בתקנים הן לעניין  מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל. הקבלן 15
כל כלי עבודה  חות ו/או רטיבות,דה בסביבה נפיצה והן בעמידות בתנאי לעמידות בתנאי עבו הן לעניין כפול,

 ע ובין שהוא נייד.בין שהלוח קבו הארכה יהי מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(,לכבל  המחובר
 

 נושאים כלליים להדרכה:
 
 .לאתרזהה בבואו חייב לשאת איתו תעודה מ קבלןכל עובד  ✓

 .באתרולעבוד  סלהיכניורשו  לא 18ם מתחת לגיל עובדי ✓

עובדים, לבושים במדי ה תקניות. בטיחותעלי ודה ונרק בבגדי עב באתרעובדיהם יורשו לעבוד קבלנים ו ✓
 .באתרלעבוד  צבא או בסנדלים, לא יורשו

ו לשעות המקובלות יתאפשרבאתר  )עבודות מחוץ הקבלנים ועובדיהם יעבדו בשעות העבודה המקובלות  ✓
   ד ממזמין העבודה(לאחר אישור מיוח

 בלבד.העבודה , אלא באזור האתר אין להסתובב בשטח ✓

 לאתרציוד, השייך שתמש באין לה ✓

 ך.אסור, פרט למקומות המיועדים לכ  האתרהעישון בשטח  ✓

ונעשה שימוש הציוד לכיבוי אש מיועד למקרה שריפה בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות, במידה  ✓
 .האתר למנהללדווח על כך במטף, יש 

 תר מיוחד ממנהל האתר.בהיבת חיי השחזה וכו'(,חיתוך, הלחמה ויתוך, כל עבודה שיש בה סיכוני אש )ר ✓

 בהיתר מיוחד ממנהל האתר. עבודה, הכרוכה בכניסה למיכל/מקום מוקף, חייבת ✓

 .בהם של העובדים המשתמשים פיגומים וסולמות יהיו במצב תקין למניעת נפילה או החלקה ✓

 .בודק מוסמך הרמה יורשו לעבוד רק אם עברו בדיקת מנופים וציוד ✓

ה לרשת חשמל, תבוצע רק באישורו ובנוכחותו של החשמלאי הקשור עבודות החשמל או כל עבודה ✓
 באתר.הראשי 

 ציוד החשמלי שיופעל, יהיה במצב תקין לחלוטין ובעל בידוד כפול.ה ✓

כי שלא יפריעו לתנועת כלי רכב ו/או הל ותקנו/יונחו באופן,יו יהיו בצבע כתום יםכבלי החשמל המאריכ ✓
 רגל )רצוי להניחם בגובה(.

שור אליה י להבות ויוסע על גבי עגלה מתאימה, כשהוא קיוחיתוך יהיה מצויד בבלמריתוך ציוד גז ל ✓
 בשרשרת למניעת נפילה.

 בהפעלתם.ם, ומפעיליהם מורשים הציוד והכלים, שבשימוש הקבלן, יהיו תקינים ושמישי ✓

 לסוג העבודה, אותה הם מבצעים.יד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים הקבלן יצי ✓

 ל הביטוחש 250לדאוג לציידו בטופס ב.ל.  באחריות הקבלןך נפגע בתאונת עבודה, ובד שלבמידה וע ✓
 הלאומי וזאת, כדי שיוכל לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו.

 
 לן:אחריות הקב

 

 נה של הקבלן.בעבודה/ כולל אזור ביצוע העבודה הי ת על שמירת הבטיחותהאחריות הכולל 1

 .1970ת המפורטות בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל הדרישו. הקבלן מתחייב למלא את 2

יות חייב לקיים את הדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות והגהות בעבודה על פי הוראות והנח. הקבלן מת3

 טיחות של האתר.כן על פי הוראות הבהבטיחות בעבודה ו

 ם את שטחי העבודה.מתאימיי ביצוע פעילות יש לגדר/לסמן באמצעיים . הקבלן מתחייב לפנ4

 ת אנשים זרים מאזור העבודה.. הקבלן מתחייב לפני תחילת העבודה  להבטיח הרחק5

 העבודה.. הקבלן מתחייב לתלות שלטי אזהרה בצורה בולטת באתר 6
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 ים .עבודה וסוג העבודה במקומות בהם עובדייב לתאם את מועד ה. הקבלן מתח7

 בין אזור לאזור. –מבטחים הפרדה צעים ה. הקבלן מתחייב לבנות מחיצות ואמ8

ולים להיווצר מצבים מסוכנים, לדווח לפני ביצוע העבודה לאחראי . הקבלן מתחייב, במסגרת עבודתו על9

 או נזק. כדי למנוע תאונות –ר הפעילות ולמנהל האת

 יסית והראשונית בנושא הבטיחות.מתחייב שעובדיו ידעו את המודעות הבסהקבלן  10

 ישר.ייב שעובדיו יקפידו בעבודת הרמה וטלטול לכפוף רגליהם ולשמור על גב לן מתח. הקב11

ל איסור מוחלט לשנע מע הקבלן מתחייב שעובדיו יקפידו על כך שבעת עבודת הרמה בעזרת כלי שינוע  חל 12

 ראשי העובדים.

פות מגן, משקפי ות, כפוידרוש מעובדיו להשתמש בו. ) נעלי בטיח. הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי 13

 מגן, מגני אוזניים, קסדת מגן( 

 א לבצע עבודות חשמל על ידי עובד שלא מוסמך.. הקבלן מתחייב של14

 בתיאום מראש.הקבלן מתחייב לבצע כל ניתוק חשמל  15

 פשר מעבר חופשי.ם וציוד ממעברים או מדרכי מילוט ולאלן מתחייב לסלק כלי. הקב16

העבודה, בהתאם לחוק הבטיחות בעבודות שיש בהם מחויבות להרשאות,  תחילת . הקבלן מתחייב לפני17

 לבצע את העבודה לפני קבלת הרשאה.לא 

 קנה החדשה.. הקבלן מתחייב לעבוד בעבודה בגובה  בהתאם לת18

חתום ע"י מנהל האתר לפני תחילת  תוך או בעבודות באש גלויה לקבל היתרמתחייב בעבודות רי . הקבלן19

 .העבודה

 דה.הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו לגבי מיקום ציוד כיבוי אש באתר העבו. 20

 ים )מיגון לבטח(.הקבלן מתחייב, בהפעלת מכונות, לא להפעיל מכונות שאין בהם מיגון לחלקים נע 21

 בתנועה. קן מכונה או לטפל במכונה כל עוד היאהקבלן מתחייב לא לת 22

 ים בכוח הזרוע רק לאחר אישור בודק מוסמך.מטלטל הקבלן מתחייב להשתמש בכלים 23

 .תאלתורים בנושא חשמל וכן לאבטח כבלי חשמל מפגיעה מכאניהקבלן מתחייב לא לבצע  24

 לאי מוסמך.אך ורק על ידי חשמ יקונים והרכבות בחשמל. הקבלן מתחייב לבצע ת25

 ודה.תר העבפליטות אויר או עשן או שריפת פסולת בא הקבלן מתחייב לא לבצע 26

 שפך חומ"ס. חדירות -הקבלן מתחייב לדאוג  שלא יהיו גורמים לזיהום הקרקע 27

 הקבלן מתחייב לפינוי כל הפסולת על ידי חברה מורשת לאתרים מורשים. 28

 וד של האתר.הביא עמו, ולא להשאיל או להשתמש בציתמש אך ורק בציוד ש.הקבלן מתחייב להש29

 הכישורים/הסמכות/רישיונות/היתרים לביצוע העבודה. ך ובעל. הקבלן מצהיר שהוא מוסמ30

 לדווח על כל אירוע חריג/ תאונות עבודה/ למנהל האתר .הקבלן מתחייב  31

מתן פיצוי כלשהו, במידה ת לעצור עבודה ללא ין העבודה קיימת הזכו. הקבלן מודע שלאתר ולמזמ32

 ירת בטיחות.ומתקיימת עב

משנה המועסק על ידו ולמנוע את תחילת עבודתו לפני קבלת ההדרכה  ל קבלן. הקבלן מתחייב להדריך כ33

 מה על אישור שקרא, הבין ויפעל על פי ההוראות.וחתי

 .דרש עפ"י רשם הקבלנים. הקבלן יהיה קבלן רשום במידה ונ34
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ל ישות המפורטות בחוקים, תקנות ועמידה בכור מעלה, הקבלן מתחייב לקיים את הדר. למרות כל האמ35

 דין.

 י בטיחות. . הקבלן מתחייב להודיע למנהל האתר על כל אירוע חריג, כולל אירוע36

 

 בגובה העבוד 
 

  בגובההעסקת עובד לתנאים 
 תנאים שלהלן: בהתקיים ה אלא, היאלכל מטרה ש בגובהודה בעב יעסיק עובדלא .  מבצע 1

 ( העובד בגיר;1)    

עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה  מדריך על ידי 6, כאמור בתקנה הודרך( העובד 2)

 פת. לפי הטופס שבתוס

 עת ( העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפ3)

 במצב כאמור, חמת  ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא שקאות משכרים, או מסמים, או מ      

 ה  לדעת על כך. כול היהמבצע לא ידע ולא י      

  הדרכה ואימון
 רק בתחומי העבודה בגובה שהוא מוסמך להדריך בהם.  .)א( מדריך עבודה בגובה ידריך עובד2

ד אחר דרישות ההדרכה, לפי ( אם מילא העוב2)5 ל אישור, כאמור בתקנה)ב( מדריך עבודה בגובה יחתום ע

 אימה לתחום העבודה בגובה. תכנית המת

 ם.תחום ההדרכה שהוכשר לו העובד, והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנתיייהיה ל)ג( האישור 

בעבודות בניה יימצא )ד( המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד, החתום ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס;  

 עבודות בניה. בידי מנהל העבודה כמשמעותו בתקנות  ותק אישור כאמור גםע

יעבוד אדם בגובה ללא  אישור על רכי הדרכה, אימון, או בחינה ושלציכול  5על אף האמור בתקנה )ה( 

 מדריך עבודה בגובה;  והמתמדת של ה פועל בהשגחתו הישירהוא אם תפות בהדרכה, השת

 ת לאספקת ציודאחריו
 דות המפורטות בתקנות הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע העבוע אחראי לאספקת כל . מבצ3

 קין ולפי דרישות התקן או תקנות ציוד מגן אישי, לפי העניין.במצב תאלה, כשהם       

 בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה.מוש חובת שי
   :אלהבהתקיים אחד מאלא , הבגוב. )א(. מבצע לא יעסיק עובד בעבודה 4

 אחת המערכות המפורטות  בפסקאות בגובה בהעבודה זמן מאובטח במשך כל  ( העובד1)  

 ( הכל 6)9נה ה  )א( עד )ג( או שילוב שלהן, כשהן  תקינות ושלמות ונבדקו על פי תקמשנ         

 ליהן באמצעות ריתמת המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר א לפי אופי וסוג העבודה         

 בטיחות:          

 )א( מערכת בלימת נפילה; 

 פילה;לימת נמערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לב )ב(       

 )ג( מערכת למניעת נפילה;       



  
 נוסח לפרסום

52 
 

ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחייה והשגחה ( הותקנה באופן יציב 2)     

 ; 19581התשי"ח  אדריכלים,פי חוק המהנדסים והס אזרחי רשום ורשוי לשל מהנד

ממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן, ה מתרוהאמור בתקנת משנה )א( בעבודה מתוך בימ)ב( על אף 

למניעת נפילה דווקא, המחוברת לנקודת עיגון הקבועה במבנה הבימה, הסל או  יהיה כל עובד קשור למערכת

לת העובד מתוך כך שיהיה קצר ככל האפשר וימנע את נפיצעי הקשירה יכוון ממוכן, לפי העניין; אמהפיגום ה

 המיתקן.

 -תחול  )ג( תקנה זו לא

 )א(;24( בשימוש בסולם במקרים המפורטים בתקנה 1)    

 ודת שינוע מטענים המתבצעת באנייה;(  בעב2)    

 (. 1)ב()17( בטיפול בעצים, כאמור בתקנה 3)    

 מגובה להגנה מפני נפילה שימוש בציוד מגן אישי
 :ות אלהעובד המועסק בעבודה בגובה, ייעשו פעול. מבצע יוודא כי לצורך הגנת 5

 לה; ( תיבחר מערכת לבלימת נפילה  ותותקן לפי מגבלות מרווח הנפי1)    

 רגיה אחד לכל   היותר,( בעת שימוש במערכת לבלימת נפילה תהיה ריתמת הבטיחות מצוידת בסופג אנ2)    

 סוג מערכת בלימת הנפילה; שירה או יימצא באחד מקצותיו, הכל לפישישולב באמצעי הק

 ככל   שלה יהיה קטן  עד להתחלת הבלימה שגובה הנפילה החופשית יכוון כך ירהעי הקשאמצ (3)    

 הניתן ולא יעלה על זה שנקבע בהוראות היצרן;          

  אורך אמצעי ם ותמיכה, יכוונן  שולבת במערכת מיקובמערכת בלימת נפילה המ( בעת שימוש 4)    

                                 -ה יחליקו, תוגבל הנפילה החופשית של גופו להעמיד הקשירה כך, שאם רגלי העובד בעמדת         

 ;ס"מ לכל היותר  50         

 כוונון )מקצר  בזראבאמצעות הקשירה, אמצעי העיגון וכוונון ( כוונון שינוי מרחק העובד מנקודת 5)    

 ;ם נפילה נסוגחבל( או בול      

 , על פי הוראות  על רכיביהן ואבזריהן צמ"א,המערכות ושלמות של  תקינות( ייערכו בדיקות 6)    

 ציוד  לעובדהמבצע יספק , כותגלה בציוד פגם לפני השימוש או במהלהיצרן  ובתדירות שקבע; נ        

 ;לופי מתאיםח        

   וצא(, ת6)או שנתגלה בה פגם, כאמור בפסקה  ף אדםהופעלה ובלמה נפילת גושמערכת צמ"א ( 7)   

  שהרשהמרכז תיקונים תיעשה ב לפי הצורך; הבדיקה לצורך בדיקה והחלפת מכללים משימוש        

 ;מת נפילהפעמי יוחלף לאחר בלי-חד ; סופג אנרגיההיצרן        

 לפי מערכת הצמ"א  , הכלבמקרה של נפילת עובדמוד איתנה, שתענקודת עיגון ע ( תיקב8)   

 ותנאי העבודה המבוצעת;נפילה לבלימת ה          

 לעניין יציבותו ויכולתו לשאת את עומס נפילת  ( המבנה שאליו מעוגן העובד בגובה ייבדק9)   

 העובד;        

  אחיזה נאותה שתמנע כל פן שיבטיחבאונקודת העיגון, אל ייתפס או ייקשר רה אמצעי הקשי(  10)  

 ;ההקשיר נזק לאמצעיאו השתחררותו לאפשרות         

 מגובה כפות רגליו של העובד,   תמוקם גבוה, ככל האפשר, ובכל מקרה לא נמוךנקודת העיגון (  11)  
 

 .108ס"ח התשי"ח , עמ'  1
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 ;בד במקרה של נפילהועת מטוטלת של גוף העוסיכוני פגיעה מתנוכן תמוקם כך  שיימנעו          

 בד אפשרות לחלץ את העותובטח ה לה מגובה, שימוש בצמ"א לבלימת נפי( בעת 12)  

  ו, באמצעות אחד מאלה:בתוך פרק זמן שימנע פגיעה בלתי הפיכה ב, שנבלמה נפילתולאחר          

 חילוץ עצמי של העובד שנפל;)א(         

 (;3)12כאמור בתקנה  על הקרקע,שיימצא נוסף  עובד)ב(         

 ;מקוםשיימצא ב ציוד חילוץ)ג(          

  ,שיהיו מלוותוערבית  עבריתשפות שימוש ותחזוקה ב, בטיחותהוראות  צורפוצמ"א י( לכל 13)  

 . הקבוע ומקום אחסנתלאו לצמ"א צמוד ביישמרו  האמורותהוראות ה ;באיורים ,הצורךבמידת          

 מוש בצמ"א נוסףהש
 ,   ם סוליות מיוחדות נגד החלקהמבצע עבודה בגובה ינעל נעלי בטיחות עע יוודא כי עובד ה. מבצ6

 . לאופי ולסוג העבודה המבוצעתהמתאים ובע מגן קיחבוש ו    

 בגובה תנאים לביצוע עבודה 
 . מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים תנאים אלה:7 

  ו;פעל ונעשית בידיעתודה מתואמת עם תופש המ( העב1)    

 וישולט  יסומןאורח, עת כלים ממונעים ועובדים לרבות עוברי שקיימת בו תנואזור סכנה ( 2)    

 ישמש חלופה מתאימה לדרישת סימון ושילוט ם בו; גידור ושילוט אתר בניה למניעת הימצאות        

 ם;  נה של אניות בנמליעל עבודות פריקה וטעי כאמור; הוראות פסקה זו לא יחולו        

 המבצע, מטעם  תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר ימצאי אתר,ה בגובה בעבוד( בעת ביצוע 3)   

 למעט בעת ביצוע עבודה באמצעות בנוסף לעובד או לעובדים, המבצעים את העבודה בגובה,        

 פיגום ממוכן;       

 כל כ להםיסייע  עם העובדים בגובה,( יקיים קשר עין 3) קהבפסאמור הנוסף כ האדם (4)   

 ; הבאזור הסכנככל האפשר, התקהלות אנשים  וימנע, הנדרש       

  גשם ,חזקות  מן רוחותבז , בתנאי ראות  לקויים,זריחתהלשקיעת השמש  ( עבודה בגובה, בין5)   

 ע, לרבות  שנתן המבצ בכתבפורשות שוטף, שלג או ברד,  תתבצע רק לפי הנחיות בטיחות מ        

 וימת;     ודה מסהנדרש, שיקבע המבצע באופן כללי או לעבוכל הציוד  ביצוע העבודהבדבר אופן         

 ות אחד  מאלה:( אפשרית בהתקיים לפח5בגובה כאמור בפסקה )עבודה  (6)   

 )א( משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה;       

 קרקע;יימת תאורה נאותה מן ה)ב( ק        

 באופן יציב על קובע המגן שלו;  העובד מצויד בפנס תקני ותקין המותקן )ג(        

 תחילת     דה המבוצעת תוך שימוש בקווי עיגון קבועים, הוצג בפני המבצע, סמוך ל( בעבו7)   

 (.3) 11העבודה, עותק מבדיקת קווי העיגון, כאמור בתקנה         

 מצאו לפי ויי נפילה פנימביצוע משימתו יאובטחו ל אדםוד הדרושים להחומרים, הכלים והצי( 8)   

  מתאים.הצורך, בכלי קיבול         

 ולא התקבלה התנגדות       אם נדרשה הודעה כאמור, 59( נשלחה הודעה מוקדמת כאמור בתקנה 9)   

 .60ה, כאמור בתקנה מצידו של מפקח עבודה אזורי לביצוע העבודה בגוב       

  ראות בטיחותהו
  -יבצע המבקש להעסיק עובד בגובה יוודא כ. מ8
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 אלא באמצעות מוביל או   ,מטרים 2עולה על המגובה קו ו ייזרלא יושלכו אחפצים או חומרים ( 1) 

  ,הורדה מבוקרת וזהירהרה ומקום נפילתם מגודר למניעת גישה של אדם, או יורדו שוקת סגו      

 .רמהלרבות באמצעות כלי ה      

 עובדים זה מעל זה  ו, ככל שהדבר מעשי,בגבהים שונים לא ימוקמ השמתבצעת עבודמקומות ( ב2)

  המסוגלחוצץ  משטח  , מעל ראש אדם,ותקן ביניהם, זולת אם השביניהם חופשי ופתוח כשהמרווח     

 .חפצים או חומרים העלולים ליפולבבטחה לבלום      

 גגותעבודה על 
 -יוודא כי ש להעסיק  עובד בעבודה בגובה על גגותפרק ג', מבצע המבק. בנוסף לאמור ב9

 ם, תלולים ומשופעים תיעשה לפי הוראות תקנות הבטיחות שבירי ( עבודה על גגות1)        

 ;2 1986-בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו             

וליו בשגדר או מעקה תקני אינו מוקף ו, בירשאינו גג ש ושטוח על גג גבוה אופקימעבר ( עבודה או 2)        

רק בשטחי הגג המצויים תיעשה נפילה מגובה,  מפנימגן אחרים אמצעי שימוש בללא  ,נפילה מגובה למניעת

ים; האמורגישה בטוחה אל שטחי הגג  שקיימת לבדוב ,מן השוליים הפתוחים טריםמ 2 -יותר מבמרחק של 

מצעי מיגון לעבודה אסורה ללא שימוש בא םשהגישה אליה, גגלאורך שולי ה טריםמ 2הגבולות ברוחב 

, , שיישמרו במקומםבולטים לעיןובאמצעים מתאימים לפני תחילת העבודה   המבצע , יסומנו בידיבגובה

 . מגובה!" סכנת נפילה –אין מעבר "בעברית וערבית  שלטי אזהרהלרבות ב

 

 

 כללי
 
ודה בכלל, ל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבומוכרות לו היטב כבלן מצהיר, כי ידועות הק .1

בות, ומבלי למעט, הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( רט, לרולבטיחות בביצוע העבודות בפ
תקנו וכל התקנות והצווים שהו 1954 –, הוראות חוק ארגון ופיקוח על העבודה, התשי"ד 1970 –התש"ל 

ות הבטיחות קנות של הרשויות המוסמכות בקשר להוראוראות, התקנים והתמכוחם, וכן כל הה
 בעבודה.

שך כל זמן ביצוע העבודות על ידו, לרבות בזמן ביצוע תיקונים בתקופת יב שבמהקבלן מצהיר ומתחי .2
ן על פי האחריות או בכל עת שיבצע עבודות לאחר מכן, יקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה, ה

הבטיחות בעבודה המפורטות  ככל שיחולו בעתיד( והן על פי הוראות )הקיימות כיום או הוראות כל דין
קחי ות בטיחות אחרות ככל שתימסרנה לו, מעת לעת, על ידי מזמין העבודה ופן הוראבמסמך זה וכ

 הרשויות המוסמכות ע"פ החוק ונוהלי העבודה המקובלים.

ע נזק או פגיעה במהלך ביצוע והבטיחות כדי למנוטו בכל אמצעי הזהירות הקבלן ומועסקי הקבלן ינק .3
ם באתר ובדרכי הגישה אליו וימנעו מלעשות הקיימיבאנשים, במבנים, במתקנים )ובתכולתם(  העבודות,

לסכן אותם, את אנשי האתר, או צדדים שלישיים כלשהם מבנים, רכוש, כל מעשה אשר יסכן או עלול 
 צאים באתר .מתקנים וציוד הנמ

עו את העבודות, תוך שמירה ות, וכן לגרום לכך שמועסקי הקבלן יבצייב לבצע את העבודהקבלן מתח .4
ם על פי כל ני אחר הוראות כל דין בדבר אמצעי בטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים דווקקפדנית וקיו

ע וזהירות החלים על ביצודין וכן תוך שמירה קפדנית וקיום אחר הוראות בטיחות אלה וכללי בטיחות 
 ג. עבודות מאותו סו
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 בדבר והתקנות םהחוקי ,להוראות בנוסף הינן מפורטות במסמך זהה בטיחותוהוראות ה דרישותיודגש,  .5
 ן.ה ואין בהן כדי לגרוע מאיזו הוראה שבדיבטיחות בעבוד

יהיה זכאי לכל הקבלן יבצע ויקיים את הוראות הבטיחות בעבודה כאמור, על חשבונו ואחריותו, ולא  .6
 ומנהל האתר. הוא ממזמין העבודהתשלום ש

 ביצוע ההוראותל עדית, המלאה והבלהכוללת האחריות את עצמו לע מקבל שהוא מאשר הקבלן .7
 .העבודות לביצועהרלוונטיות  והתקנות

 
 העבודההתנהלות ביצוע 

 
רך ביצוע עבודות הקבלן יבצע את העבודות באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים, ובמקרה שלצו .1

בלן בביצוע אותן עבודות רק איש היתר או תעודת הסמכה, יעסוק מטעם הק ות נדרש רישיון אומסוימ
 ומנוסה, בעל רישיון, היתר או תעודת הסמכה תקפים.מיומן מקצוע 

מקום שהוקצה לו ע"י מזמין העבודה למטרות אחסון חומרים וציוד, פסולת או כל הקבלן לא יחרוג מה .2
 לי רכב וכיו"ב שאינם תקינים.ל ציוד, חומרים, כר. הקבלן יסלק מהאתר כדבר אח

 ה נאותים למועסקי הקבלן. סניטציקפיד על ניקיון האתר וסידורי תברואה והקבלן י .3

מגן אישי, תקין וכשיר להפעלה, ככל שיידרש על פי דין  הקבלן מתחייב לספק לכל מועסקי הקבלן ציוד .4
בות, ומבלי למעט, בגדי מגן, ים הכרוכים בה )לרם לסוג העבודה ולסיכונו/או הוראות מנהל האתר בהתא

ד מחזיר אור, מגיני אוזניים ועוד(. על הקבלן , ביגו, משקפי מגן, מסיכות, כפפות, כובע מגןכובע מגן
יעשו שימוש בפועל בציוד המגן האישי, ולהקפיד כי מועסקי הקבלן יהיו  לוודא כי מועסקי הקבלן

 ומנים בשימוש בו.מתורגלים ומי

בכללן, או כל חלק מהן, בכל עת וזאת העבודה יהיה רשאי להפסיק את העבודות האתר ו/או מזמין  מנהל .5
ממועסקי הקבלן  ל הודעה ו/או התרעה מראש, אם לפי שיקול דעתו הבלעדי, הקבלן ו/או מיללא כ אף

מור ת במסמך זה . הפסקה כאאינם מקיימים את הוראות הבטיחות על פי כל דין וכן את אלו המפורטו
 .ווה עילה לשינוי במועד מסירת העבודות בלן בכל תשלום ו/או פיצוי שהוא או תהלא תזכה את הק

 
 
 דור, שילוט ואמצעי אזהרהגי
 

שמירה, גידור, ולקיים ולתחזק במשך כל ביצוע העבודות,  פקלסלהתקין, הקבלן מתחייב, על חשבונו הוא, 
אמצעי כיבוי אש, אמצעי עזרה בטיחות, מחסומים, מעקות בטיחות, תקרות  תמרורים, פנסים מהבהבים,

ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו ונוחיותו  כל דיןשלטי אזהרה על פי תקנות משרד העבודה ו, ראשונה
או בקרבתו, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י  מקום המבניםדם הנמצא בשל הציבור, ושל כל א

 וראה מרשות מוסמכת כלשהי. פי דין או על פי האו שיהיה דרוש על  אתרמנהל ה
 

 "עבודה חמה"   –דה באש נוהל עבו
 

יתוך, לרבות : כל עבודה ו/או כל שימוש במכשיר או מכונה )כגון: חימום, ריתוך, ח"דה חמה"עבו -הגדרה 
ניצוצות ו/או ויים לגרום להיווצרות באמצעות להבת גז או דיסק, קידוח, זיפות גגות וכו'( הגורמים ו/או העש

 לויה.אש ג
  

שהתקיימו כל סידורי  והובררלתנאי השטח ומזג האוויר ולאחר שנבדק  היתר לעבודה חמה יינתן בכפוף .1
וברר כי הכלים והציוד המשמשים לשם ביצוע בטיחות אש הנדרשים  באתר ובסביבותיו, ולאחר שה

חמה ויודעים  ישי ייעודי לעבודהן מצוידים בציוד מגן אהעבודות במצב תקין, והקבלן ומועסקי הקבל
 והפעלת ציוד כיבוי אש. בוי אשיחות לביצוע עבודה חמה לרבות בנוהל כיובקיאים בכל הוראות הבט
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 העבודה תחילת על למנהל האתר לדווח הקבלן על עה,, וכתנאי לביצוהקבלן ע״י העבודה ביצוע לפני .2
 .וסיומה

בדיוק  שלא חמה העבוד תבוצע אל כי לוודא תפקידומ אשר מטעמו אחראי מנהאו י, בעצמו יוודא קבלןה .3
 מך זה.הוראות כל דין לרבות אלו המפורטות במסל בהתאם

, לרבות קיום אמצעי ו/או התפשטות האש התלקחות למניעתהאמצעים הנדרשים  בכל נקוטהקבלן י .4
 ולא במידה ת פתחים ומעברים וכד'.כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, חציצות, חסימו

 .רטוב ברזנט או מעטה חום/אש מבודדות ותבשמיכ לכסותם יש דליקים חומרים הרחיקל ניתן

ניצוצות  או אש כי ,צועהבי עת כל להשגיח שתפקידו אש״ ״צופה ף למבצע העבודה החמה, יוצב לידובנוס .5
לסוג העבודה ו ע"י הקבלן( מתאימים . צופה האש יהיה מצויד באמצעי כיבוי )שיסופקמתפשטים אינם
 תייםשע חותלפ העבודה סביבת על ולהשגיח להמשיך ש״א ״צופה על .החומרים הדליקים בסביבה ולסוג
 .חוזרת להצתה מקורות נותרו לא כי לוודא העבודה כשמתפקידו מתום

, המקום את הקבלן עזיבת לפני .העבודה סיום על למזמין העבודה ולמנהל האתר לדווח הקבלן על .6
 .תו את האתרעזיב על המקום ולמנהל האתרלמזמין  לדווח ליוע וכתנאי לכך,

על איסור ו/או מניעה ו/או הפסקה של כל עבודה חמה  להורותמנהל האתר ומזמין המקום יהיו רשאים  .7
פי שיקול דעתם הבלעדי קיים סיכון בטיחות אש מכל סיבה שהיא, לרבות, ומבלי באתר בכל מקרה של

ל תשלום או הפסקה כאמור לא תזכה את הקבלן בכ/יסור ו/או מניעה וזג אוויר ותנאי שטח. אלמעט, מ
 וי במועד מסירת העבודות .ה לשינו/או פיצוי שהוא או תהווה עיל

 
 עבודה בגובה

 
 .2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זגדרתה ב: כה"עבודה בגובה" -הגדרה 

 
 (,בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות תקנות פי על הודרך העובד אם אלא בגובה עבודה לבצע אין .1

 לעבודה תקף באישור מחזיק העובדו, בגובה לעבודה מוסמך מדריך ידי על 2007 - התשס״ז
 תנאי להתחלת ביצוע עבודה בגובה.  הצגת האישור כאמור הינה .התקנות לפי בגובה

ות הדין דווקני את כל הוראילת אדם ולקיים באופן על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפ .2
תקנות הבטיחות , 1970-קודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"להרלוונטיות, לרבות ובמיוחד פ
 .2007 – התשס״זבה ותקנות עבודה בגו 1988-בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח

 
 עבודות באסבסט

 
י הבטיחות על פי כל כלל קבלןה תבוצענה באחריות - וופינוי אריזתו, בו טיפול, אסבסט פירוק עבודות .1

 הבטיחות לתקנות םהתאה בסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה, ובכלל זלטיפול במוצרי אסבסט המפור
 להנחיות ובהתאם ,1984 - התשמ״ד(, קמזי באבק העובדים ובריאות תעסוקתית גיהות) בעבודה

 ( ""הוועדה הטכניתן: )להל התמ״ת ומשרד ביבההס להגנת המשרד של מזיק״ לאבק הטכנית הוועדה"
 של מוצרי יסהוהר וקפיר ,בנייה עבודות בעניין מזיק לאבק תהטכני הוועדה ״הנחיות: עניינן אשר

הקבלן, פרטים ועדכונים ניתן למצוא באתר )לנוחיות  .לעת מעת שמעודכנות כפי "במבנים צמנט-אסבסט
 האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה(

 פורטתמ תכנית הטכנית הוועדה לאישור תוגש ,טבאסבס העבודה טרם כי ,יוודא הקבלןזאת, במסגרת  .2
 .לעבודות באסבסטע"י הוועדה הטכנית  מורשה בלןק צעותבאמ באסבסט מטעמו לביצוע העבודה

 אישור נתקבל לא עוד כל באתר עבודה באסבסט כל תבוצע לא. שנקבעו פסיםלט בהתאם תוגש התכנית
 .קשתהמבו לעבודה הטכנית דההווע של בכתב
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 יאימצ הקבלן .הסביבה להגנת המשרד ע״י שרשמאו מורשה הטמנה לאתראך ורק  יפונו האסבסט מוצרי .3
 .סבסטהא מוצרי קבלת בדבר המאושר הפסולת של אתר בכתב האישורים את הל האתרלמנ

 
 שמירה על איכות הסביבה

 
 ן.יבה ואחר הוראות כל דיעל הקבלן למלא אחר הנחיות המזמין בנושא איכות הסב .1

ע, ממיסים ו/או חומרים כימיים כלשהם לקרקשאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי,  הקבלן לא ישפוך .2
יגרם זיהום סביבתי, או  י אשפה או למערכת הביוב אלא יאסוף ויעביר לשימוש/למיחזור באופן שלאלפח

 שיעביר לאתר מורשה .  

על הקבלן לטפל ולנקות  מניעת זיהום קרקע.על גבי מאצרה אטומה ל הקבלן יציב מיכלי דלק )סולר וכו'( .3
סביבה( כל זיהום של שמן או דלק שיגרם הגנת הכל דין לרבות ובמיוחד הנחיות המשרד ל )על פי הנחיות

 ולל פינוי וטיפול בקרקע שזוהמה.כתוצאה ו/או בקשר עם עבודתו כ

י. סביבתי או תברואת אופן שלא יגרם כל מפגעמעבר לאמור ולנדרש בכל מקום אחר, הפסולת תסולק ב .4
פסולת בנין  ר מאתרת אך ורק לאתר מורשה. הקבלן יציג אישואין לשרוף פסולת. הקבלן יפנה פסול

רשאי להנחות הקבלן להעביר פסולות מורשה על סילוק הפסולת לאתר מורשה. למרות האמור המפקח 
 שונות למחזור, שימוש חוזר או מכירה.

ם הקפדה מיוחדת על כך שלא יתפזרו חומריקנות התעבורה תוך י בנין תיעשה כנדרש בתהובלת חומר .5
היתר, ע"י איטום הסדקים בחיבורי הדפנות של ארגז , בין )חצץ, חול וכו'( בדרך ובסביבה )וזאת

ז וכו'(. הקבלן לא ישפוך עודפי בטון נוזלי מיציקה או מי שטיפה המכילים מלט המשאית, כיסוי הארג
ק ויישפכו . עודפי הבטון יוחזרו לשטח האתר המספו ממנו לקווי ביובה או בדרכים אל האתר אבסביב

 לקם וינקה מהשטח שאריות. בלן יסשם. אם נשפכו עודפי בטון הק

 או כל פסולת אחרת תחת כיפת השמיים.אין להבעיר קוצים, עצים, חומרים מסוכנים  .6

 ידידותיים לסביבה.הקבלן תמיד יעדיף מבין החומרים המצויים, את ה .7

 מנהל האתר.ורק ע"י קבלן מורשה ובתיאום מראש עם תת עצים תבוצע אך כרי .8

, מתקני סניטציה ומיכלי אשפה לאגירת שיירי מזון כך שלא יגרמו זמנייםהקבלן ידאג לקיום שירותים  .9
 ם תברואתיים.מטרדי

ון מתאימים כדי למנוע הקבלן ישתמש בציוד יניקה וסינ –בביצוע פעולות כגון חפירה או חציבה  .10
 ד.היווצרות אבק מטרי

יווצרות רעש ניעת המצעים הנדרשים על פי הוראות כל דין למהקבלן ומועסקי הקבלן ינקטו בכל הא .11
 בלתי סביר.

 
 עבודות חשמל

 
והתקנות שהותקנו  ״1954 -התשי"ד החשמל ״חוק בהתאם להוראות יבוצעו באתר החשמל עבודות כל .1

 .(מל""חוק החשמכוחו )להלן: 

 חוק החשמל. מצעות חשמלאי בעל רישיון מתאים על פיות חשמל אך ורק באהקבלן יבצע עבוד .2

שמל ארעיים באתר ייבדקו לפני הפעלתם הראשונה ע"י חשמלאי תקני חבאחריות הקבלן לוודא כי מ .3
 וודא שההתקנה בוצעה בהתאם לדרישות החוק.בודק כדי ל
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 הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח חי. .4

מכשירי  , התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבורר/החזרת זרם החשמלניתוק זרם החשמל, חיבו .5
 ו מראש ובכתב של מנהל האתר.באישורחשמל, ייעשו אך ורק בידיעתו ו

שלמים, תקינים  חשמל כבלימתחייב להשתמש אך ורק ב לשם הזנת כלים חשמליים מיטלטלים, הקבלן .6

גנו בפני פגיעות מכניות שבשימוש באתר, יו כבלי חשמל .H07RN-Fוג ותקניים, ללא חיבורי ביניים, מס
 חשמל כבליב ועל שלוליות מים. אין להניח כלי רכין. הכבלים לא ינותבו בנתיב תנועה של של חומרי בני

 .בגובה תלויים שיהיו חובה. נוזלים אחרים או מים ותשלוליב, רצפהעל ה מיטלטלים

ה ללוחות החשמל תהיה קבלן להקפיד שהגישזים מלוחות חשמל. על ההקבלן ירחיק חומרים דליקים וג .7
 תמיד פנויה.

 במערכת החשמל. ל תקלהלן יודיע למנהל האתר באופן מיידי על כהקב .8

חה, וכן לא לעשות שימוש במוליכי חשמל הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השג .9
 גלויים באתר.

ם לעניין בידוד כפול. יים העומדים בתקניכלי עבודה חשמליים תקנהקבלן מתחייב להשתמש אך ורק ב .10
לזרם דלף )מפסק פחת( בין שהלוח מפסק  מחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבוכל כלי עבודה ה

 קבוע ובין שהוא נייד.

 בהם במקומות התפוצצות מפני ומוגן ואבק רטיבות בפני מוגן יהיה חשמלה ציודא כי על הקבלן לווד .11
 .נפיצה וירהובדים באעו

להביא עמו קופסת חיבורים תקנית קבלן נקודת התחברות לחשמל, על הקבלן מידה שהאתר יספק לב .12
ובלעדי להספק החשמל הנדרש עם מפסק פחת. הקבלן הוא שיהיה אחראי באופן מלא  בהתאם ותקינה

 לתקינות נקודות ההתחברות לחשמל.

 
 שאילת ציוד  

 
יתו את כל ציוד העבודה הדרוש בלן לספק ולהביא אבלן ציוד עבודה. על הקככלל, האתר ימנע מלספק לק

 ו של האתר. ד כלשההעבודות. הקבלן לא יעשה כל שימוש בציולביצוע 
 

 הצהרה
_____, מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את אני החתום מטה, _______________, ת.ז.  _______

ות לי כל הוראות ן כי ידועות וברורהאמור במסמך שלעיל, וכהוראות הבטיחות שלעיל, כי אני מסכים לכל 
 .פי דין, וכי עברתי תדריך בעניינים אלוהבטיחות בעבודה שעל 

ה ואת ההוראות מתחייב לבצע ולמלא בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה כאמור במסמך זאני 
 הקבועות בכל דין או הסכם.

 __ _   חתימה____________תפקיד החותם______________ תאריך_______
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 12פח ב'נס
 נוהל העסקת עובדים במוסדות חינוך 

 
 בשעות החינוך מוסד בשטח עבודות לבצע החינוך מוסדות עובדי נםשאי עובדים כניסת להסדיר נועד זה נוהל

 .הלימודים

 החינוך מערכת תלמידי של ובטיחותם ביטחונם אבטחת לצורך לבצע שיש הפעולות את לפרט הנוהל מטרת

 .המוסד עובדי שאינם עובדים והעסקת כניסה עתב הילדים וגני הספר בבתי

 

 :כללי

 שאין בשעות או בחופשות תתבצע החינוכי המוסד בתוך מורחבת בנייה/  שיפוצים עבודות, ככלל      .1

 .במוסד תלמידים

 .הרשות של בטיחות וממונה קב"ט , החינוך דמשר ל"מנכ לחוזר בהתאם יהיו העבודה לביצוע הנחיות      .2

 : לימודים בזמן, בשגרה חינוך מוסד בתוך לעבוד הרשאים לפועלים סף תנאי      .3

 .כחולה זהות תעודת הנושא ישראלי אזרח כל     3.1

 .הבשנה האחרונ שהופק ישראל משטרת של מין עבירות היעדר אישור בעל     3.2

 עבודות לבצע  ,קב"ט/המוסד מנהל/ל"החכ נציגי להחלטת בהתאם מקצועי/ארגוני ץאילו וקיים במידה      .4

 ההנחיות פי על לפעול יש לעיל הנזכרים םבקריטריוני עומדים אינם ושהפועלים הלימודים שעות במהלך

 :הבאות

 המקום שילוט. דעת  שיקול ובהפעלת לצורך בהתאם שלטים והצבת העבודה אזור וגידור תיחום     4.1

 ".כניסה אין עבודה שטח" בנוסח

 לאזור תלמידים כניסת על מוחלט איסור,חלטת של אזור העבודה מבית הספר והתלמידים מוהפרדה      4.2

 .החינוכי המוסד לתחום הפועלים של כניסה איסור, העבודה מתבצעת וב

 

  

 :המבצע לקבלן הנחיות

 ביצוע לפני כחודש הביטחון ואגף חינוך אגף לאישור ולהגיש מסודרת עבודה תכנית להכין הקבלן על      .1

 .העבודה למשך בהתאם יותר ואו העבודות

 במוסד לעבודה המיועדים העובדים כל של מין עברות רלהעד משטרה אישור להעביר הקבלן על      .2

 .החינוך

 הגעת על וסדהמ ולמנהל רשותהקב"ט ל, הכניסה לפני ימים שלושה עד ולדווח לתאם הקבלן על      .3

 . העבודה תלתכני בהתאם העבודות לביצוע הפועלים

 מלווה ובליווי ט"קב באישוראלא  וךהחינ למוסד יכנסו לא  לעיל 3 סעיף בתבחיני עומדים שלא פועלים      .4

 . פועלים 3 למקסימום אחד מלווה, חמוש נשק

 .הפועלים עם יחד העבודה ןזמ כל במהלך לשהות הנשק מורשה המלווה/  העבודה מנהל על      .5

הנחיות  לפי.  4.1 לסעיף בהתאם הצורך במידת ויסומן יבודד העבודה שטח, העבודה תחילת עם מיד      .6

 .וממונה בטיחות רשותי קב"ט
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 החינוך במוסד נמצאים שהילדים בעת, במיוחד גדולים רעש במטרדי הכרוכות עבודות יבצע לא הקבלן      .7

 . המוסד מנהל עם תאום ללא

 . נמצאים שהילדים בזמן עבודה לצורך לאש למבנה פועלים כניסת איסור חל      .8

 נקייה סביבה על ולשמור השונים הבנייה וחומרי העבודה כלי, ודהצי כל את לפנות יש, העבודה בסיום      .9

   .העבודה סיום קב"ט, המוסד ממנהל אישור ולקבל ובטוחה

  

 :המוסד למנהל הנחיות

מקב"ט וממונה בטיחות  קיבל שהקבלן הנחיותל בהתאם תהיה החינוך במוסד לעבודה הכניסה      .1

 .הרשות

  על פי הנחיות קב"ט. ודדמב הקבלן של העבודה מקום      .2

 ללא, נמצאים שהילדים בעת, במיוחד גדולים רעש במטרדי הכרוכות עבודות לבצע רשאי לא הקבלן      .3

 .דהמוס מנהל עם תאום

 .נקי נשאר והשטח פונו השונים הבנייה וחומרי העבודה יכל, הציוד שכל לראות יש העבודה בסיום      .4

  

   ח"מוס ביטחון מחלקת /ח"מוס ט"קב : אל לפנות ניתן העבודות במהלך תהמתעורר בעיה או שאלה בכל

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 חרום וביטחון נהל מח'  מ

 עיריית חולון 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


