
 
 
 
 
 

 
   16/2021מכרז פומבי 

 החלפת רצפת פרקט באולם כדורסל תרשיחא
 
 

להחלפת רצפת פרקט באולם ינה בזאת הצעות מחיר ( מזמ"העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות
 על פי התנאים המפורטים במסמכי ההליך.( "הפרקט")להלן:  הכדורסל בתרשיחא

 
החלפת רצפת פרקט באולם הכדורסל  16/2021כרז פומבי מאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "

ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת  למסור ידניתיש להקפיד " בתרשיחא
תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא -, מעלות1הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

 המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה 
 

. הצעות אשר תשלחנה 13:00לשעה  עד 12.9.2021עד ליום  במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
 , לא תידונה. מכל טעם שהוא ,הזבמשרדי הגזברות לאחר מועד  בתיבת המכרזים אשרבדואר ותתקבלנה 

 
 
 
 
 עידן כפיר                            רןאירית מו               

 מנהל מדור ספורט                       עיריית מעלות תרשיחא יתגזבר
 עיריית מעלות תרשיחא                 
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 באולם הכדורסל בתרשיחא החלפת רצפת פרקט

 תנאים כלליים
 

 כללי .א
 
באולם להחלפת רצפת פרקט ( מזמינה בזה הצעות מחיר "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

( בהתאם לתנאים המפורטים השירותים"", הפרקט": בהתאמה )להלן הכדורסל בתרשיחא
 במסמכי ההליך.

 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  2.1 2

 המצורף לתנאים אלה.
שינויים ותיקונים העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  2.2

 במסמכי ההליך. 
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם  2.3

 של כל משתתפי ההליך בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
חתם הזוכה בהליך לשיפור הצעתו, והחוזה שי הספקהעירייה תהא רשאית לשאת ולתת עם  2.4

 יהא תוצאת המשא ומתן.
 
החלפת רצפת פרקט באולם  – 16/2021 מכרז פומבינושאת ציון " במעטפה סגורהאת ההצעות,  3

יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות , "הכדורסל בתרשיחא
לאחר תרשיחא, -, מעלות1העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את 
 השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

. הצעות אשר 13:00עד לשעה  12.9.2021את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 
 לא תידונה.  ,שהוא מכל טעם ,לאחר מועד זהבתיבת המכרזים תשלחנה בדואר ותתקבלנה 

 
, בכתב בלבד, לידי מר 5.9.2021שאלות בכתב ובקשות למתן הבהרות ניתן יהיה להפנות עד ליום 

 .maltar.co.il-Sport@1, בדוא"ל: עידן כפיר
 
 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 
"( העומדים, במועד הקבוע כמועד "המשתתףבהליך זה רשאים להשתתף יחידים ותאגידים )להלן:  4

 התנאים המפורטים להלן: בכללהגשת ההצעות להליך  האחרון
שקדמו ליום הגשת ההצעה  שנים חמששל  קודם מוכחעצמי על המשתתף להיות בעל ניסיון  4.1

 .במסמכי הליך זה תהנדרש הרצפהדוגמת  בהתקנת רצפת פרקט בהליך
 .ת בכתב המאשרות קיומו של הניסיוןעל המשתתף לצרף להצעתו המלצו

 
מי שמנהל פנקסים כדין בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך  על המשתתף להיות

 על המשתתף לצרף להצעתו אישורים מתאימים. מוסף.
 

לחוק  12של מכון התקנים הישראלי בהתאם לסעיף על המשתתף להיות בעל תעודה  4.2
"סיווג בשרפה של  755לסיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י  1953 –התקנים תשי"ג 

( זהה 2013שיטות בדיקה וסיווג פי תוצאות הבדיקה )יולי  –נייה ואלמנטי בניין מוצרי ב
 על המשתתף לצרף להצעתו את התעודה המתאימה. EN 13501-1: 2007לתקן אירופי 

 
 

על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  5
 ' למסמכי הליך זה.אכנספח 
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 ההצעה .ג
 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6

 לא תידון.  –
 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.1

 
   החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך  7

 , לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.כולם, על נספחיהם        
 
 ואשר ימולא יםעותקשני בבלבד,  על גבי טופס הצעת המשתתףהצעת המשתתף תוגש  8.1 8

 לא תידונה.  –בהדפסה או בעט. הצעות שתוגשנה ממולאות בעיפרון 
זה חוו המפרט הטכני עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות כלעל המשתתף לחתום על  8.1

 ההתקשרות, בחותמתו וחתימת מורשי החתימה בשמו.
אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך ו/או כל שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי  8.2

ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 
 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
 הצעת המשתתף  תוגש במטבע ישראלי בלבד.  9.1 9

 לא יכללו מע"מ.המחירים המוצעים  9.1
 .למתן השירותים בהתאם לאמור בחוזההצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות  9.2

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  10

 ס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביח
 

אלפים ש"ח(,  עשרת)₪  10,000להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  11
 12.12.2021שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום 

 (."ערבות המשתתף")להלן: 
בנוסח הערבות המצורף כנספח ב' למסמכי מכרז זה. אי הגשת ערבות  על ערבות המשתתף להיות

במסמכי ההליך תביא לפסילת  בנקאית כנדרש או ערבות אשר תוגש בנוסח ששונה מהנוסח
 . ההצעה

 
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 

 בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.
 

לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  בנוסף 12
 המפורטים להלן: 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  12.1
 , על שם המשתתף.1976 -תשל"ו 

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 12.2
 לעיל.  4.1ישת סעיף הניסיון הנדרש כדר בדבר אסמכתאות 12.3
 לעיל. 4.2תעודת סיווג תקן כדרישת סעיף  12.4
משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד על  12.5

 וסמכותם לחייבו בחתימתם. על מסמכי ההליך זכויות החותמים בשם המשתתף
 

ובהשתתפות בהליך תחולנה על  להליךכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  13
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  14

 האחרון להגשת ההצעות.
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה בהליך  ד.
 

 מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. אין העירייה 15
 

לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  16
 ההליך.

 
 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 17

 
לחוזה  1כנספח צורף על הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המ 18

ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות
 זכייתו.

 
 30,000על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, על סך  19

שלושה חודשים לאחר שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 2כנספח אלף ש"ח( בנוסח המצורף  שלושים)₪ 
 ימים מיום שיוודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך  תום תקופת ההתקשרות

 
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 20

 בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה. 
 

רשאית לבטל  משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה  21.1 21
 לאלתר את זכייתו בהליך בהודעה בכתב.

בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא רשאית העירייה למסור את ביצוע ההליך למי  21.2
 שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 
 מועדי אספקה ה.  

 
 בלת הודעת זכיה מטעם העיריה.מיום ק ימים 30על ידי הזוכה בהליך בתוך  יותקן הפרקט  22
 .סיום ההתקנהחודשים מיום  12 –ל  לפרקט יה שירותי תמיכה ואחריות יהזוכה בהליך יעניק לעיר 23
 
 
 
 
 
 
 

 עידן כפיר                        אירית מורן              
 מנהל מדור ספורט                  עיריית מעלות תרשיחא  יתגזבר             

 עיריית מעלות תרשיחא                                       
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 נספח א'
 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 
 לחבר המועצההצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או הנדון: 

 
 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  1

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
המקומית; לענין זה, "חבר "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

או בעקיפין, על ידי עצמו או "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1
 סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  )מחק את המיותר(ש / אין י 2.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 
ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  ידוע לי כי 3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 

( לפקודת 3א') 122יף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סע 5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 
 
 

 שם המשתתף: _________________   חתימת המשתתף: __________________   
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 החלפת רצפת פרקט באולם הכדורסל בתרשיחא /202116מכרז פומבי 
 

 הצעת המשתתף
 
 

 אני הח"מ _____________________ ת.ז/ח.פ. ________________________
 אשר כתובתי _________________________________________________

 
 מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

 
החלפת רצפת פרקט באולם  16/2021מכרז מסמכי  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל 1

לרבות על נספחיו, נוסח החוזה שיחתם עם הזוכה ונספחיו, המפרט לשירותים  הכדורסל בתרשיחא
הנדרשים, וכי הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה, וכי בדקתי ושקלתי כל 

 דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 

בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן השירותים, ואני מוותר על כל  הנני מצהיר 2
 טענה בדבר אי התאמה של דרישות העירייה למצב בפועל.

 
 הנני מתחייב: 3

 לספק את הציוד והשירותים כמפורט במסמכי הליך זה, לרבות המפרט. 3.1
 ובכל מסמכי החוזה. למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים בהליך, בחוזה 3.2
 

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: 4
נספחיהם, לרבות חוזה ההתקשרות ממולאים וחתומים על ידי ו/או על  כלמסמכי ההליך על  4.1

 ידי צדדי ג' כדרישות ההליך.
 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 4.2

 ם המשתתף., על ש1976 -
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 4.3
 .)תנאי ההתקשרות( לעיל  4.1הניסיון הנדרש כדרישת סעיף  בדבר אסמכתאות 4.4
 .)תנאי ההתקשרות( לעיל 4.2תעודת סיווג תקן כדרישת סעיף  4.5
אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד על  -משתתף שהינו תאגיד ל 4.6

 בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.על ההליך  זכויות החותמים
 
הינו על פי הפירוט כמפורט במפרט הטכני המהווה חלק בלתי  הפרקטמחיר הצעתי לאספקת  4.7

 ווסף מע"מ כדין.תלכל המחירים ינפרד ממסמכי ההליך. 
 

 הצעתי: ____________________________________________________________
 

כוללים את כל ההוצאות הנלוות  ורטים בהצעתי כמפורט במפרט הטכניהמפכל המחירים  .6
 הנדרשות לשם ביצוע השירותים.

 להלן פרטי התקשרות עמי: .7

 __________________ מס' טלפון: _________________ שם איש קשר:

 _______________________________________________ כתובת מייל:

 _____________________________________ כתובת לשליחת מכתבים:

 
   

__________________   _____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך   
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 אישור עו"ד/רו"ח )למשתתף שהינו תאגיד(
 
 

אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי 
חתומים על ידי  -( "ההליך"של עיריית מעלות תרשיחא )להלן:  16/2021 מכרז פומבי –מסמכי הליך זה 

 ה"ה ____________________________________________________________________
 )שם ות.ז.(        

______________________________________________________,  אשר הינם מורשי החתימה 
 ("המשתתף"______________________________________ )להלן: מטעם ________________

 )שם המשתתף(      
 וחתימתם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
   ______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך          
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   החלפת רצפת פרקט –מפרט טכני 
 

   
 פרוט סעיפי הבקשה

יחידות  כמות

 בהצעה
 מחיר

 מע"מ( כולללא )

קיימת לאתר פינוי  פרקט רצפת ופינוי פירוק

 אשפה מאושר

מ"ר 630.00  

 או ש"ע של חברת SylvaSport פרקט דגם רצפת 

 JUNCKERSפרקט עץ דנמרק עשויה בוק/מייפל 

 Champion/premiumדחוס  בוק/מייפל גושני

 הלכבמספר שכבות מצופה  מ"מ 22   הפרקט עובי

  ן.והתחתו העליון בחלקו

 UNO BAT/BLUE BAT - יישום בשיטת 

 מטר 3.7 של קבוע ומדויק באורך הפרקט לוחות

 על וחיבור הנופל מתאימה גמישות מנת לאפשר על

 עשויים להיות חייבים לוחות העץ  ,העץ קורות גבי

 בתקנים אישור עמידה בעלתדחוס  בוק/מייפל עץ

EN14904 A4-A3  ו- DIN 18032  בעלת  2 פרק

  FIBA Level 1 אישור

 מ"מ 22 פרקטה עובי מ."מ 52 המערכת עובי

 ת.לחו כנגד מיטבית להגנה צידיו משני לכה מצופה

 ואחידות לחוזק ,מטר3.7  הפרקט לוחות אורך

ם. ישום על גבי קורות עץ ורצועות שטיח גבוהי

 אלסטי לספיגת זעזועים.

 ציפוי כולל להתקנה מוכנים יהיו הפרקט לוחות

 מבוקר בתהליך היצרן ממפעל ישירות לכה

 בדרישות עמידה ובנוסף מושלם גימור המבטיח

 :הבאות

 תהיה הלכה ,התקן לפי חיכוך ברמת עמידה

 הבהיר העץ גוון על לשמירה הצהבה כנגד עמידה

 בשחיקה מצוינת עמידות בעלת ,זמן לאורך

 לסימני מאד נמוכה רגישות לרבות לספורט

 נעליים.

 ויידרש. הלכה במידה של טכני מפרט קלספ יש

 .ספורט להיכלי הישראלי לפי התקן באש עמידה

 כי יערות המועצה לתכנון FSC מאושר פרקט

ייעור  על מקפידה הפרקט המייצרת את החברה

 עוסקת בכריתה ואינה המטעים של מחדש

 .פיראטית

 

מ"ר 630.00  
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 בוק עץ עשוי .ספורט פרקט לרצפת מקצועי פנל

 אינטגרליים אוורור כולל פתחי לכה ופהמצ נקי

 .ברגי החיבור להסתרת שקוע עץ כולל כיסוי

מטר 105.00  

סימון מגרש כדורסל בצבע פוליאוריטני באולם  

 לבחירה

1 

סימון מגרש כדורעף בצבע פוליאוריטני באולם  

 לבחירה

1 

צביעת שוליים מלבניים ועיגול האמצע בצבע  

 אפוקסי בגוון לבחירה

1 

 6 כסה+רוזטהמ 

שרוולים לעמודי כדורעף מצינור מגלוון כולל  

 מכסה מתאים לרצפה.

2 

 
 סה"כ

   
 .חודשים 12 המחירים כוללים אחריות למשך

 

 ימי עסקים. 30עד ה והתקנה מועד אספק 

  150 שוטף + –תנאי תשלום. 
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 ב' נספח
 

 
 _תאריך: ________           לכבוד

 עיריית מעלות תרשיחא
 1בן גוריון 

 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "משתתף"העל פי בקשת ___________ ח.פ. _____________ )להלן: 
במכרז  השתתפות המשתתףש"ח( וזאת בקשר עם  אלפים עשרת)₪  10,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 תרשיחא.-עיריית מעלות של להחלפת רצפת פרקט באולם כדורסל בתרשיחא 16/2021פומבי 
 

הסכום הנקוב לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 וכמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום בפועל. 2021 אוגוסטכמדד הבסיס ישמש מדד חודש 

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  7ום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכ

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 
לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ל.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו

 
 ועד בכלל.  12.12.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. 12.12.2021_דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 12.12.2021ם לאחר יו

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 
 

         ______________ 
 בנק                                                                                        
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 רצפת פרקט באולם הכדורסל בתרשיחא להחלפתהסכם 
 תרשיחא ביום ______-שנערך ונחתם במעלות

 
 

 עיריית מעלות תרשיחא  בין:
 , מעלות תרשיחא1מרחוב בן גוריון   
 04-9578861, פקס':  04-9578962טל':   
 (עירייה""ה)להלן:   
 מצד אחד                                      

 
 

 ____________________________________  לבין: 
         ____________________________________ 

 טל': ______________ פקס': ______________         
 (                                          "הספק")להלן:   

 מצד שני         
 
 

 והרכבתפירוק רצפת פרקט ישנה שירותי למתן  16/2021במכרז פומבי  הינו הזוכה הספקו  הואיל:
 שפורסם על ידי העירייה. רצפת פרקט לאולם הכדורסל בתרשיחא

 
ן ימעוני הספקאת השירותים בהתאם לתנאי ההליך, ו הספקוברצון העירייה להזמין מ והואיל:

ל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובכפוף וים לעירייה והכלספק את השירות
 להוראות הסכם זה.

 
 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  א.
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1
 
 ן לנוחות המשתמש בלבד.כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו וה 2
 
כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות  3

 הסכם זה.
סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת  הספקגילה 

 הוראות פעולה.
 
 :בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן 4

 
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  המדד":

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
המדד הידוע בעת  –וכמדד הקובע  2021אוגוסט כמדד בסיס ישמש מדד  

 ביצוע התשלום.
  להסכם זה. 1נספח  –הרשימה המפרטת את השירותים ומחיריהם  "המפרט המיוחד":

או כל אדם אחר עליו הודיעה העיריה מנהל מדור ספורט בעירייה  ציג העירייה":"נ
 העירייה לקבלן כנציגה בהודעה בכתב.

 תרשיחא-עיריית מעלות "העירייה":



  16/2021מכרז פומבי  
 באולם הכדורסל בתרשיחא החלפת רצפת פרקט

המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו  ":הספק"
 המוסמכים.

ל כמפורט במפרט המיוחד. והכ ציוד כדורגלשל אספקה ושירות שירותי  "השירותים":
השירותים כוללים אספקת כל הציוד, הכלים והחומרים הדרושים לשם 

 מתן השירותים הנדרשים במפרט המיוחד.
 למתן השירותים. 16/2021מכרז פומבי התנאים הכלליים של  "תנאי ההליך":

 .תקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק ז' להלן  "תקופת התקשרות":
 

 מטרת ההסכם ב.
 
מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים  הספקו הספקהעירייה מזמינה בזאת מ  5

 בהתאם לתנאי ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 
 

 אופן מתן השירותים ג.
 
לעירייה את הציוד על פי המפרט הטכני המצורף  מוכרבזאת מהספק והספק  רוכשתהעירייה  6

 וה חלק בלתי נפרד הימנו.להסכם זה והמהו
 

 מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  הספקאופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה ו 7.1 7
 ישתף פעולה עם נציג העירייה ויסייע בידו בביצוע פיקוח על מתן השירותים.  הספק 7.2

 
געים לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנו הספקעל  8.1 8

 בדבר.
 
מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע  הספק 9

ולהנחות את עובדיו ושלוחיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין 
 הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

 
שעות ממועד מתן הודעה בכתב ע"י  72בתוך  הותקןש בפרקטהספק מתחייב לתקן כל תקלה  10

 בית הלקוח;  –העירייה. התיקון כאמור יתבצע במשרדי העירייה 
 

 
 הספקעובדי ושלוחי  .ד
 

לבין העירייה יחסי  הספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי  11
תן השירותים ו/או בקיום התחייבויות בכל צורה במ הספקמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור -עובד

 בלבד. הספקלפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של  הספק
 

בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו בעלי  הספקכל הפועלים המועסקים על ידי  12
 ניסיון ידע והיתרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

 
 לשם קיום הוראות הסכם זה. על פי דין בכל הנדרש מתחייב לצייד את עובדיו הספק 13
 
 
 התמורה .ה
 

זכאי לתשלום כמפורט  הספקעל פי הסכם זה, יהא  הספקתמורת קיום כל התחייבויותיו של  14
 במפרט המיוחד.

 התמורה תשולם לספק בהתאם לאישור נציג העירייה. 15
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 וקף במועד התשלום. לכל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי חוזה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בת 16
 

 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. 17
 

לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין  14התמורה הקבועה בסעיף  18
 לפי הסכם זה. הספקקיום כל התחייבות מהתחייבויות 

 
 תקופת ההתקשרות .ו
 

הסכם זה בתוקף ן האחריות לציוד, י. לעניימי עסקים 30ה את הציוד בתוך ייספק לעיריהספק  19
 חודש עד ליום ________. __חתימתו ולמשך תקופה של מיום 

 
 איסור הסבת ההסכם .ז
 

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל  הספק 20
 ו זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.חבות ו/או התחייבות ו/א

 
מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,  25%העברת  21

 לעיל. 26תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 
 

ר כל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור לאח הספק 22.1 22
  מראש ובכתב.חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  22.2
העירייה כי יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת 

 השירותים נשוא הסכם זה.
ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם  קהספ 22.3

 לדרישות העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא  הספקהתמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י  22.4

 אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

 משום מסירת ביצוע השירותים לאחר. מהאין בה כשלעצ העסקת עובדים 23
 
 אחריות וביטוח .ח
 

יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או  הספק 24.1 24
נזק, שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם 

או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של , לגוף ו/הספקאחר כלשהו לרבות עובדי ושלוחי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או  הספק

 על פי הסכם זה. הספקבעקיפין, ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות 
 או מי מטעמו הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי תקלות שיגרמו ע"י  24.2

וללא חיוב העירייה על הזמן  הספקע"י  לאלתרכתוצאה מטיפול בתקלה אחרת יתוקנו 
 והחומרים שידרשו לצורך כך.

 
יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור  הספק 25

שבא מטעמה  משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי הספקלעיל.  27בסעיף 
 לעיל, בכל עילה שהיא. 27מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף 

 
מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,  הספק 26

צאות סבירות לעיל, וכן בגין הו 28-ו 27על פי האמור בסעיפים  הספקפגיעה או נזק להם אחראי 
אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לקבלן 
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לעיל ולאפשר לקבלן  25-ו 24 בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים
 להתגונן מפניה. 

 
הביטוח המצ"ב להסכם זה  מובהר כי על הספק יחולו הוראות נספחמבלי לגרוע מהוראות כל דין,  .ט

 הפרות וסעדיםומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
 

הינם תנאים עיקריים  26-ו 43 ,42, 33-27, 13, 10, 8.1, 7.1, 6מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  27
 ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 
מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסתלק  הספקהוכח להנחת דעתה של העירייה כי  28

 הסכם זה.
 

בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו  29
 במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 
דין ו/או הסכם זה, תזכה כל מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות ה 30

לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  38-42אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים 
 )אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד.₪  1,000בסך 

 
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה  31

וסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם נאה וזאת בבזכות לבטלו ללא כל התר
 זה:
 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  31.1

ימים  14, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך הספק
 ממועד ביצועם.

, הספקיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ניתנה כנגדו התראה על פש 31.2
כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או 
ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה 

לפקודת החברות )נוסח  233יתם עפ"י סעיף לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר א
 . 1983 - חדש(, תשמ"ג

או אדם אחר מטעמו נתן  הספקכשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי  31.3
 או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  31.4
לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על  הספקאו ש נכונה,

 ההתקשרות עימה.
יום  14מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  32

לא יהא זכאית לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין  הספקלא יהווה הפרה של הסכם זה ו
 איחור כאמור.

בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק  הספקיום יזכה את  14יחור העולה על א 33
 . 1961 - הפרשי הצמדה וריבית, תשכ"א

, הספקהעירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מ 34
 בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

 
 ערבויות .י
 

ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה  בכל התחייבויותיו לפי הספקלהבטחת עמידת  35
  שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות. ש"ח( שתוקפה  שלושים אלף)₪  30,000ערבות ביצוע בסך 

 להסכם זה. 3הערבות מצורפת כנספח            
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לעיל ימציא  24העירייה לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  הודיעה 36
ממועד קבלת הודעת ההארכה,  ערבות שתוקפה עד ליום שלושה חודשים יום  14לעירייה, תוך  הספק

 מגמר תקופת ההארכה, שאם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.
 

 שונות יב.
 

 העירייה מצהירה כי: 37
 בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.  37.1
ף ביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר בסעיההוצאה הכספית ל 37.2

_______. 
 

מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין  38
הצדדים במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

סכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא                          כל ויתור או ה 39.1 39
יהא מנוע  הספקאם נעשה בכתב ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. 

 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 
ור כויתור ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוית 39.2

על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה 
 מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף  הספק  40

 ות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.דעות או מחלוק חילוקי 
 

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים  41
ימי  4כאמור במבוא להסכם זה וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 יג העירייה.ביום קבלתו על ידי נצ –עסקים מתאריך המשלוח ואם נשלח במסירה אישית 
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא  42
הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן 

 השירותים.
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

_______________________     _______________ 
 הספק       העירייה              

 
 
 

הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייה 
בהיותו עומד בדרישות הדין ולאחר שלחתימתו קדם הליך 

 .הצעות מחיר כדין
 
 

                             __________________ 
 חתימה             תאריך 
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 להסכם התקשרות מיום _____ 1נספח  
 

  החלפת רצפת פרקט  –רט טכני מפ
 

   
 פרוט סעיפי הבקשה

כמות יחידות 

 בהצעה
 מחיר

 )לא כולל מע"מ(

קיימת לאתר פינוי  פרקט רצפת ופינוי פירוק

 אשפה מאושר

מ"ר 630.00  

 או ש"ע של חברת SylvaSport פרקט דגם רצפת 

 JUNCKERSפרקט עץ דנמרק עשויה בוק/מייפל 

 Champion/premiumדחוס  בוק/מייפל גושני

 לכהבמספר שכבות מצופה  מ"מ 22   הפרקט עובי

  ן.והתחתו העליון בחלקו

 UNO BAT/BLUE BAT - יישום בשיטת 

 מטר 3.7 של קבוע ומדויק באורך הפרקט לוחות

 על וחיבור הנופל מתאימה גמישות מנת לאפשר על

 עשויים להיות חייבים לוחות העץ  ,העץ קורות גבי

 בתקנים אישור עמידה בעלתוס דח בוק/מייפל עץ

EN14904 A4-A3  ו- DIN 18032  בעלת  2 פרק

  FIBA Level 1 אישור

 מ"מ 22 הפרקט עובי מ."מ 52 המערכת עובי

 כנגד לחות. מיטבית להגנה צידיו משני מצופה לכה

 ואחידות לחוזק ,מטר3.7 הפרקט  לוחות אורך

ם. ישום על גבי קורות עץ ורצועות שטיח גבוהי

 י לספיגת זעזועים.אלסט

 כולל ציפוי להתקנה מוכנים יהיו לוחות הפרקט

 מבוקר היצרן בתהליך ממפעל ישירות לכה

בדרישות  עמידה ובנוסף גימור מושלם המבטיח

 :הבאות

 תהיה הלכה ,לפי התקן חיכוך ברמת עמידה

 העץ הבהיר גוון על לשמירה הצהבה כנגד עמידה

 קהבשחי עמידות מצוינת בעלת ,זמן לאורך

 לסימני מאד נמוכה לרבות רגישות לספורט

 נעליים.

 ויידרש. הלכה במידה של טכני מפרט לספק יש

 .ספורט להיכלי הישראלי לפי התקן באש עמידה

 כי יערות המועצה לתכנון FSC מאושר פרקט

ייעור  על מקפידה הפרקט המייצרת את החברה

 עוסקת בכריתה ואינה המטעים של מחדש

מ"ר 630.00  
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 .פיראטית

 

 בוק עץ עשוי .ספורט פרקט לרצפת מקצועי פנל

 אינטגרליים אוורור כולל פתחי לכה מצופה נקי

 .ברגי החיבור להסתרת שקוע עץ כולל כיסוי

מטר 105.00  

סימון מגרש כדורסל בצבע פוליאוריטני באולם  

 לבחירה

1 

סימון מגרש כדורעף בצבע פוליאוריטני באולם  

 לבחירה

1 

ים מלבניים ועיגול האמצע בצבע צביעת שולי 

 אפוקסי בגוון לבחירה

1 

 6 מכסה+רוזטה 

שרוולים לעמודי כדורעף מצינור מגלוון כולל  

 מכסה מתאים לרצפה.

2 

 
 סה"כ

   
 .חודשים 12 המחירים כוללים אחריות למשך

 

  ימי עסקים. 30מועד אספקת ציוד עד 

  45שוטף + –תנאי תשלום. 
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 ביטוח  -' 2נספח 

 ניין הגדרות נספח ביטוח זה:לע

 _________________. -" המבוטח"

רשותיים ו/או  גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או עיריית מעלות תרשיחא  –" מבקש האישור"
 עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 החלפת רצפת פרקט באולם כדורסל  -" העבודות"

 

 י המבוטחביטוח

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

אתר העבודות, את העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מ
ביטוחי אישור עריכת להלן )להלן: "בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה המפורטים הביטוחים 

 "(.המבוטח

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 
ו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפי

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  .2
-, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח עלבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט 

 מולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.פי הפרק. תג
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .3

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה
 וביטוחי רכב כמפורט להלן: תשלומים לביטוח לאומי

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -ח חובה כנדרש עלביטו .3.1
הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור  למבוטחבגין נזק אחד.₪  750,000 -אחריות שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש ₪  000750,אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
, בגין נזק אשר היה מכוסה לו מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורכנגד  תביעה מצד שלישי

 נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף  .ביטוח מקיף .3.2

  לעיל. 8לבד שיחול האמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, וב

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע  .3.3
מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 

ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש אדמה, סיכוני טבע 
ו/או  מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000בגבול אחריות של 

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד,  את המפקח/מנהל הפרויקט
לציוד, ולהסתפק בביטוח ות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח בכפוף לסעיף אחרי

 לעיל. 8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  צד שלישי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .3.4

זה לעיל כולל גם, אך  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .3.5
לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים.

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .4
ילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר תח

העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות 
  .2019-1-6שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לידי מבקש האישור את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא 
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי עריכת 

 לעיל. 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד  בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי
 30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

לא  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה,
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 
הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע 
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ר עקב כך שלא מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישו
בנוסף  יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש 
 האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג על המבוטח לקיים את כל  .5
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח 
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -וש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלככל שיידרש לשם מימ

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 ה.שיגיע למבוטח על פי הסכם ז

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .6
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה 

ו בבדיקתם במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/א
ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי 
להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

ור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באיש
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  .7
פי -פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על מזערית המוטלת על המבוטח, שאינההינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או ככ
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

תור על ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר וי-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל 

ידי המבוטח -הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 יות צולבת.יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחר

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .8
האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות 

טור )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פ
ידי -מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את -המבוטח ו/או על
ה, נגררים המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"

וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 
שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 

ם הפטור כאמור לא יחול העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אול
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף
ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או כוש, יובהר כי ביטוח זה מתייחס לר במלואו.
מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

 (.)ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

טעם המבוטח, היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מ .9
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי 
גין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי ב

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור 
 בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

סכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח למען הסר ספק, מו .10
לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או 

 תבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.הנזק שנגרם ו/או נ
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הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .11
זה, על  נספחהמבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, המבוטח לוודא כתנאי 
בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח 

 או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

אישור ביחס לעבודות, בין אם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש ה
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה  מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 וצאות המשפטיות.הוצאה שיישאו בהם, לרבות הה
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .12

במיוחד פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
לרבות תקנות הבטיחות  ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות  .2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז
המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים ם, לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי
הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת 

 ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

דשם ו/או לא קיימם ביטוח זה ו/או לא חי בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .13
יום מראש על  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות  מבקש האישור כוונת
 לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  שלומים וההוצאות של מבקש האישורכל ההוצאות בגין הת
ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

  כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית
רבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו ל

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .14
. כל זכויות האישורמבקש על שם  מבקש האישורלחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו.  מבקש האישורוחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על 
בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי  מבוטחמיום ההעברה כל זכויות ה

על עשרה ימים או  חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולהמבוטח מותנה בכך שה מבוטחה
הפך  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחשה

לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי 
 כאמור ימים 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחהפוליסה ולא נערכה ע"י ה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

יתית בהתאם להוראות אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמצ
המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 
לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

ח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטו
יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח 
אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח 

 כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  קש האישורמבמובהר ומוסכם בזאת, כי  .15
לשם קימום הנזק ובהתאם  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור

 מבקש האישור.לשיקול דעתו הבלעדי של 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16
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וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ר ידי מבקש האישו-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1
 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .16.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

יין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול על אף האמור לעיל, לענ
של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי 

 יום מראש. 60מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 
וחים בתום לב על ידי הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביט .16.3

לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .16.4
כיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים ל

מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 
 מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .16.5
ויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכ

- 1981 . 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .16.6
מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות 

ר על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתו
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .16.7
להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  המבוטח

ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור 
 מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .16.8
 החלות על פיהן. 

 ה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפר .17
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 אישור ביטוח - עבודות הקמה

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
הביטוח ליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הפו

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע  /
 העבודות*

 ישור*מעמד מבקש הא

עיריית מעלות תרשיחא שם: 
ו/או תאגידים ו/או חברות 

 גופי סמךעירוניים ו/או 
רשותיים ו/או עמותות 

בשליטתם  ו/או נבחריהם 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 קבלן הביצוע☐  __________שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________ען: מ
18.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

גבול האחריות /  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:
    _____ 

 
ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזקי טבע 

(313) 
כיסוי גניבה, פריצה 

 (314ושוד )
כיסוי רעידת אדמה 

(316) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
 -מוטב לתגמולי ביטוח 

 (324מבקש האישור )
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש סמוך
 ₪ 750,000מינימום 

     רכוש עליו עובדים
מסכום הביטוח,  20%עד 

 ₪ 750,000מינימום 

מהנזק, מינימום  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

לים שכ"ט מתכננים אדריכ
     ומומחים אחרים

מסכום הביטוח,  15%עד 
 ₪ 200,000מינימום 

מסכום הביטוח,  10%עד      רכוש בהעברה
 ₪ 500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
)מקסימום לפריט בודד: 

50,000 )₪ 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

יטוח, מסכום הב 20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
הרשויות המוסמכות בעקבות 

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 
 טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות 
נוספות, עבודת לילה וחגים 

 והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 בהתאם לפרקי הפוליסה:הרחבות 

 (302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000    
קבלנים וקבלני משנה 

(307) 
 ויתור על תחלוף לטובת 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזק שנגרם 

 (312משימוש בצמ"ה )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבקש  -מבוטח נוסף 

 (318האישור )
ר מבקש האישור מוגד

 (322כצד ג' )
 (328ראשוניות )

האישור  רכוש מבקש
 (329ייחשב כצד ג' )

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

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  4,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
 ₪  2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים
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 כיסויים

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

 היה - נוסף מבוטח
 של עבידםכמ וייחשב

 המבוטח מעובדי מי
(319) 

 (328) ראשוניות

  ערך כינון     כל הסיכונים -רכוש 
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי בגין נזק טבע 

(313) 
כיסוי גניבה, פריצה 

 (314ושוד )
כיסוי רעידת אדמה 

(316) 
 (328ראשוניות )

        אחר

 
19.  

 *:(ג'ותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירפירוט השירותים 
)לרבות קבלן עבודות אזרחיות  060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 

 

 

 
 

 



  16/2021מכרז פומבי  
 באולם הכדורסל בתרשיחא החלפת רצפת פרקט

 
 

 להסכם התקשרות מיום _____ 3נספח 
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם הספק"על פי בקשת ___________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 
 ש"ח( וזאת בקשר עם ביצוע הסכם למתן שירותישלושים אלף )₪   30,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 תרשיחא.-לעיריית מעלות הספקשנחתם בין  החלפת רצפת פרקט באולם הכדורסל בתרשיחא
 

וכמדד קובע ישמש המדד   2021אוגוסט ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן. כמדד בסיס ישמש מדד 
 שיהא ידוע בעת ביצוע התשלום.

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה  7מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  הספקאו לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.טענת 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 לויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ת

 
 ועד בכלל. ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. ______דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 נו זו בטלה ומבוטלת.יערבות ______לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 
 
 
 

                                                                             ______________ 
 בנק                                                                                                     
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