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 נוסח כתב ערבות ביצוע -נספח א' 

 לכבוד                                               
 מטה יהודה בע"מ לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים  החברה

 
__________________ 

 
 
 
 

 מס'                               . ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו הנערבעל פי בקשת ______________________ )להלן: "
אלף שקלים חדשים( בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה למדד ₪ )_________ מאיתנו עד לסך של ____________ 
"(, בקשר עם חוזה לאספקה, התקנה הפרשי הצמדהכמפורט להלן )להלן: "הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד 

מועצה איזורית מטה חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור 
להבטחת ביצוע כל התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה  ,05/2020במסגרת מכרז פומבי מס'  יהודה

 תקשרות במסגרתו.הה
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 
אחריו )או בסמוך לחודש של 15 -, שהתפרסם ב2020שנת  _____"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש 

 זה(.למועד 
 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 
סכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בה –ההצמדה 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה.

 
לפי דרישתכם הראשונה )חתומה ובמקור( בכתב, לא  יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו, אנו 

ב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל נשלם לכם כל סכום הנקו
 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
דרישת חילוט שתישלח באמצעות הפקסימיליה ו/או מברק ו/או תקשורת מחשבים וכיו"ב לא תיחשב כדרישה 

 בות זו.מספקת לצורך ער
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
 

ערבות זו  תהיה בתוקף עד ליום ___________________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה 
 )בשעות קבלת קהל(.

 
 
 
 

 בכבוד רב,       
 

 בנק ____________בע"מ       
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 נוסח כתב ערבות תקופת האחריות -נספח ב' 

 
         לכבוד

 מטה יהודה בע"מ לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים  החברהאו 
 "(המזמינה)להלן: " 

 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית מספר                                         .הנדון: 
 

 "( אנו ערביםהמבקשעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "
בתוספת הפרשי הצמדה ₪(, )במילים: ___________ אלף ₪ בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________ 

"(, בקשר עם חוזה ל לאספקה, הפרשי הצמדהלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
מועצה ני ציבור שבבעלות התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במב

להבטחת ביצוע התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה  ,מכרז פומבי מס'במסגרת  איזורית מטה יהודה
 ההתקשרות במסגרתו לתקופת האחריות והתחזוקה. 

 
ימים מיום קבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 

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

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית 

  יקה ולמחקר כלכלי, בתנאיי ההצמדה שלהלן.לסטטיסט
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

שנת  _______ל___ 15 -שהתפרסם ב ____שנת  ___"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש 
_________. 

 
 –ההצמדה אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד 
 החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ת זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.ערבו

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 
 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

 בנק ____________
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 ביטוחתנאי נספח   -נספח ג' 
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. - "המבוטח"

מטה החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים ו/או  מועצה איזורית מטה יהודה – "מבקש האישור"
בע"מ ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או  יהודה

 ו/או עובדיהם .  נבחריהם ו/או מנהליהם
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור  - "השירותים"ו/או  "הפרויקט"ו/או  "העבודות"

 .מועצה איזורית מטה יהודהחשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של 
 ביטוחי המבוטח

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

ות, ולעניין ביטוח חבות למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  3המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

להלן )להלן:  0ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף 
 "ביטוחי ההקמה"(.

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 
 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

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

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -או עלפי הסכם זה ו/-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, לפני מתן שירותי התפעול ובכל מקרה לאחר 
מסירת העבודות )לאחר חיבורן לחשמל(, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת 

להלן )להלן: "ביטוחי  0פי ההסכם את הביטוחים המפורטים בסעיף שנים לאחר סיום ההתקשרות על  3של 
 התפעול"(.

 ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח".
מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות כמפורט 

פי הפרק. תגמולי הביטוח -מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על מכי המכרז,במס
כאמור ישמשו לקימום הנזק. מבקש האישור יעביר למבוטח כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל 

טח והשמאי ידי המב-מאת המבטח וזאת עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על
מטעמו, זאת בהתאם להתקדמות המבוטח בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית 

 הנקובה בפוליסה.
 7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, לעניין ביטוחי ההקמה, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 

בוטח לאתר העבודות, ולעניין ביטוחי ימים לפני מועד תחילת העבודות ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המ
התפעול, לפני מועד תחילת תקופת התפעול, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם 

 )להלן: "אישור ביטוחי המבוטח"(.  2019-1-6להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד  המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור

מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות או 
המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. המצאת  -מועד תחילת תקופת התפעול 

 ת או שימוש בחלק כלשהו מהעבודות על ידי מבקש האישור.האישורים כאמור הנו אחד מתנאי קבלת העבודו
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישורי ביטוחי 
המבוטח בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך 

 .המזמינהלפ דרישת תקופה נוספת כמפורט 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

יום לפני  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

ור ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת איש
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 מלעלות כל 

דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר טענה ו/או 
בנוסף מוסכם למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. 
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במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור 
 ומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.בלבד באם לא י

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא 
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

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

 למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישורי ביטוחי המבוטח שיומצאו כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי 
או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש 

יטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי כי אין בעריכת ב
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 המבוטח על
 פי דין.-הסכם זה ו/או עלפי 

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

ביטוח זה, הינה  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
פי הסכם זה -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם -ו/או על
ת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחר

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

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -נוסף ו/או משלים שייערך עלהמבוטח. בכל ביטוח רכוש 
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 כפוף לסעיף אחריות צולבת.האישור ב

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור וכן את 
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים 

המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר -ידי המבוטח ו/או על-אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
ינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי ש

זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא
בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט להלן, 

 במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.
י משנה מטעם המבוטח, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלנ

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.

ביטוח  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור בגין תגמולי
שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי 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.
מפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא למען הסר ספק, מוסכם בזאת ב

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 הנזק שנגרם 

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

קתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים כתנאי לתחילת העס
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המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה 
 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

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

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

 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 הוצאה שיישאו 

 טיות.בהם, לרבות ההוצאות המשפ
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, 
אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי 

באחריות המבוטח למלא  עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים 
סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר 

המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 
 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ידי המבוטח. חברת השמירה -המבוטח מתחייב לקיים שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות על
 כאמור תשמור על אתר העבודות בכללותו. 

עסקת חברת שמירה מטעם מבקש האישור ו/או מטעם למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר העבודות מו
מי מהפועלים מטעם מבקש האישור, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש המבוטח 
ו/או מי מטעם המבוטח באתר העבודות וכי חובת השמירה על הציוד כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי 

 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו. 1967-ש כי חוק השומרים התשכ"זמטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפור
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם 

יום מראש על כוונת מבקש  14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
רוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש האישור לעשות כן, לע

 לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה וריבית(. 
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את 

לנכות את הוצאות הביטוח מכל  ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות
 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
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 ביטוחי הקמה  ביטוחי המבוטח

 ביטוח העבודות הקבלניות .1.1.1
: המבוטח, מבקש האישור, שוכרים ובעלים נוספים בפרויקט בו מבוצעות העבודות, שם המבוטח

קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל הפרויקט )למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח( 
וכן כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח 

 ביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. טרם קרות מקרה ה
 חודשים )"תקופת התחזוקה"(. 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי  -נזק לרכוש  -פרק א'  .1.1.2
ילוי צפויים שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או ג

 נזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה. 
ההקמה מחדש על החומרים ו)לא יפחת מעלות ₪ סכום הביטוח: __________________ 

 העבודות(.
הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון 

יה, פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן על לקוי חומרים לקויים או עבודה לקו
 בסיס נזק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:

 1,000,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .1.1.2.1
 .₪ 

 ₪. 200,000מהנזק, מינימום  15%עד לסך  -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .1.1.2.2
מסכום  15%עד  -אחרים במקרה נזק  שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים .1.1.2.3

 ₪. 200,000הביטוח, מינימום 
 ₪. 250,000מסכום הביטוח, מינימום  10%עד  -רכוש בהעברה  .1.1.2.4
מסכום  15%עד  -מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(  .1.1.2.5

 ₪(.  50,000הביטוח )מקסימום לפריט בודד: 
 הביטוח.מסכום  15%עד  -מבני עזר זמניים  .1.1.2.6
 מסכום הביטוח. 15%עד  -רכוש מחוץ לחצרים  .1.1.2.7
 20%עד  - נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה .1.1.2.8

 מסכום הביטוח.

סכום לעד  -כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  עקיףנזק  .1.1.2.9
 הביטוח.

 ₪. 500,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -פינוי הריסות  .1.1.2.10
הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות  .1.1.2.11

 10%עד  -בעקבות מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח 
 מגובה הנזק.

עד  -הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  .1.1.2.12
 מסכום הביטוח. 15%

או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי מוסכם כי לעניין אבדן 
ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על 

 כך.
פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש צד שלישי הנגרם -המבטח חבות על - אחריות כלפי צד שלישי .1.2

ע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות בקשר עם העבודות בתקופת ביצו
פיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל -תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת על

 אחד מיחידי המבוטח.
למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או 

 ' של הפוליסה.שניתן היה לביטוח על פי פרק א
 הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי. .1.2.1.1
חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  .1.2.1.2

 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
 ₪. 4,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .1.2.1.3
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אתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות נזק תוצ .1.2.1.4
 ₪. 2,000,000שלא יפחת מסך 

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  10,000,000גבול אחריות:                                       
 אחריות מעבידים .1.3

העבודות, תוך המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי מהמועסקים בביצוע  .1.3.1
כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת 

 ביצוע עבודות תחזוקה. 
הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה 

 ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.₪  0,00020,00: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית  .1.4
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך -המבטח את חבות המבוטח על .1.4.1

תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים 
 מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות. 

 יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות.הביטוח  .1.4.2
את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל  כלול גםליורחב  שם המבוטח .1.4.3

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים 
ח כאילו נערך בנפרד עבור מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטו

כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח ו/או את 
 המפקח/מנהל הפרויקט.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן  .1.4.4
הייה מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, הש

או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה 
 בהליכים פליליים.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של  .1.4.5
 ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או

 השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות .1.4.6

 ביטוח חבות המוצר  .1.5
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך -המבטח את חבות המבוטח על .1.5.1

עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם 
ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "המוצרים"( ו/או 

 עקב העבודות.
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .1.5.2
יות הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחר .1.5.3

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 
עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח.
ערך על חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נ 12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  .1.5.4

ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או 
 השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות .1.5.5

 ביטוח "כל הסיכונים" .1.6
ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה  .1.6.1

שהובאו על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או 
המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד 

 מהעבודות(, על בסיס ערך כינון.
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 ביטוח כלי רכב .1.7
דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול  פי-ביטוח חובה כנדרש על .1.7.1

 בגין נזק אחד.₪  750,000 -אחריות שלא יפחת מ
ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בגין אחריות 
שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 

פוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד המבוטח, בכ
 מיחידי המבוטח.

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש ₪  750,000

מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על  האישור או מי מטעם
 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .1.7.2
 .ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(

נדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני ה .1.7.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 

כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את בגין כל ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של 
מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי 
מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא 

 .לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור
 ל המבוטח לערוך לפי כל דין.כל ביטוח אחר שחובה ע .1.7.4

המונח "כלי רכב" לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, 
 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

ההקמה גם לטובת ידי מבקש האישור ולעניין ביטוחי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .1.7.5
המפקח/מנהל הפרויקט וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

 ביטוחי מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט.
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .1.7.6

 למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.הודעה של המבטח 
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור  .1.7.7

או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך 
 ש.יום מרא 60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .1.7.8
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה 

 גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט, לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או .1.7.9

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג 2013טוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסוי )למעט בי .1.7.10

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 
 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

וכלפי המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור  .1.7.11
הבאים מטעם מבקש האישור ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת המפקח/מנהל הפרויקט 
וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח 
לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור 

 זק בזדון. לא יחול כלפי אדם שגרם לנ
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .1.7.12

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  המבוטח
בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית 

 ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו. תועבר על שם מבקש האישור
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .1.7.13

 החלות על פיהן. 
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המבוטח מתחייב לערוך את כל שינוי בביטוחי המבוטח, שיידרש על ידי 
 .ו/או כל גורם מממן אחר של הפרויקט הבנק המלווה

הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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 אישור עריכת ביטוח העבודות

 

תאריך הנפקת האישור  יטוח עבודות קבלניות /הקמה ב –אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

ה אינו ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זאישור 

בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים

 יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם

חברה לפיתוח מרכזים כפריים 

 ותעשייתים מטה יהודה בע״מ 

  שם

 נדל"ן☐

 שכירות ☐

 כרשום מטה אחר: ☒

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 

 ת.ז./ח.פ.

 מען

 

 מען

 פרקי הפוליסה

 

חלוקה לפי גבולות אחריות/ 

 סכומי ביטוח

מס' 

 פוליסה

נוסח+ 

 מהדורה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'יש לציין  מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 

 קבלניות

 

 אחריות צולבת 302 ₪     ביט 

 הרחבת קבלנים וקבלני משנה 307

 ויתור על תחלוף 309

 כיסוי בגין נזקי צמה 312

 נזקי טבע 313

 גניבה פריצה ושוד 314

 רעידת אדמה 316

 מבוטח נוסף 318

 מבקש האישור מוטב לתגמולי ביטוח 324

 ראשוניות 328

 

 

 

 צד ג'

 אחריות צולבת 302 ₪  20,000,000    

311 

312 

 הרחבת קבלנים וקבלני משנה 307

 כיסוי תביעות מל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  318

 המבוטח

 מבקש האישור ייחשב כצד ג 322

 ראשוניות 328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

 אחריות צולבת 302 ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

 מבוטח נוסף היה וייחשב מעביד 319

 ראשוניות 328

, 328, 325, 322, 321, 309, 302, 301       אחריות מקצועית

 חודשים( 6) 332, 329

 חודשים( 6) 332, 310, 302       אחריות המוצר
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ספח פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנ

 (:ג'

 , 086, 062, 052, 069, 003אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 

088 ,089 ,098 ,100 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

האישור  לאחר משלוח הודעה למבקש יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור



  05/2020 :'מס פומבי מכרז
במבני ציבור  טוולטאית, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פולאספקה

 של מועצה איזורית מטה יהודה
 

מת המציע:____________חתימה וחות                                                                                                  14  

 המערכתלוח זמנים שלדי לביצוע  –נספח ד' 

 
 ידי הקבלן הזוכה במכרזיושלם על 
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 הצהרת היעדר תביעות –נספח ה' 

 לכבוד,
 בע"מ מטה יהודההחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים 

 ______________ חוזה מס' 
 

עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל  בדבר:
 מטה יהודהמועצה איזורית בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של 

 
אני/ו, הח"מ____________________________ ת.ז. ______________________________ מורש/י 

 "*הקבלןהחתימה של חברת:_______________________; להלן גם: "

בע"מ עפ"י חוזה  מטה יהודההחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים אשר ביצעתי/נו/ה 

"(, מאשר/ים בזה את קבלת הסך החוזהמס'_____________________ מיום __________________)להלן: "

)במילים __________________( מאת ______________________, בגין ביצוע ₪ של_________________

  ה )* מחק את המיותר(.העבודות כמפורט בחשבון חלקי/סופי* מס' ______________  בהתאם לחוז

ענות עם קבלת הסכום הנ"ל, הנני מצהיר כי אין לי/לנו/ לחברה  ולא תהיינה לי/לנו ו/או לחברה כל תביעות ו/או ט

החברה לפיתוח מרכזים  המועצה האזורית מטה יהודה ו/או ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד

עובדיה ו/או מנהליה  ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום בע"מ ו/או   מטה יהודהכפריים ותעשיתיים 

  ולבצוע חוזה זה.

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני/ו מאשר/ים כי הסכום הנ"ל  מהווה ומכסה את כל המגיע 

 איזורית מטה יהודה מועצהבע"מ ו/או  מטה יהודההחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים לי/לנו/ לחברה מאת 

  בנוגע לביצוע החוזה.

 

 ולראיה באתי על החתום                                      
 

    ______________                                                       _____________________ 
 שם  הקבלן )חותמת וחתימות(                            תאריך                                      

 
 

 ד לחתימת אדם פרטי:ו"אישור ע
 

אני__________________________ מאשר כי ביום ________________ חתם ה"ה/מר/גב'  
 ______________________ בפני על הצהרת העדר תביעות זו.

 
   _____________                                                           ____________ ___ 

 חתימה                             תאריך                                         
 
 

 :הקבלןד לחתימה בשם ו"אישור ע
 

ביום  אני__________________________ עו"ד/רו"ח של חב' _____________________  מאשר כי
________________ חתם/מו ה"ה/ מר/גב' ______________________, מורשי החתימה של חברת 

לכל  הקבלן______________________, בפני על הצהרת העדר תביעות זו, וכי חתימתו/תם כאמור, מחייבת את 
 דבר ועניין.

 
   _____________                                                        _______________ 

 חתימה                              תאריך                                            
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 תעודת גמר/ תעודת השלמת מבנה –נספח ו' 

:המערכתפרטי זיהוי של   
תאריך ביקורת  שם הקבלן אתר שכונה/ אזור מחלקה

 בדק

     

     

     

     

     

 
 המערכתבמסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית ואז לציין את חלק 

 בגינו נתנה התעודה, או שמא היא מותנית ואז לציין את התנאים למתן התעודה.
 

: ___________________________המערכתתיאור    
 
 
 

כמפורט לעיל/בתנאים –)במלואו/באופן חלקי  המערכתבהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת   
כמפורט לעיל(, ומבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות המלאה המוטלת עליו 

, ניתן בזה אישור המזמינהלהשלמת הפרויקט, כהגדרתו במסמכי המכרז, באופן מלא ולשביעות רצונה של 
לעיל.בהתאם לאמור  המערכתלהשלמת   

 
מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מיום ________________ )תאריך השלמת  

 .)המערכת באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל
 

 
 הערות מנהל הפרויקט:

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 הערות המפקח:

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 שם+ חתימת מוסר הפרויקט מטעם הקבלן  ___________________תאריך ____________
 
 

___________________ תאריך ____________ המזמינהשם + חתימת מקבל הפרויקט מטעם   
 

  חתימת מנהל הפרויקט+ תאריך  ________________________________
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 אישור מסירת גג להתקנה –נספח ז' 

 
 

"( נמסר לחזקתי וזאת לצורך ביצוע התקנת מערכות הגגהנני לאשר כי גג הנמצא ב ______________)להלן: "
סולאריות. הנני לאשר שקיבלתי את הגג תקין ללא פגמים ו/או נזילות מים. וזאת על סמך בדיקה מקצועית שערכתי 

  .בעצמי או מי מטעמי
לגרוע מכל התחייבות אחרת מטעמי בחוזה ונספחיו, כי אתקן כל נזק לגגו ו/או נזילה עם קבלת הנני מתחייב מבלי 

 .המזמינהדרישה ראשונה מאת 
 
 

 תאריך: _________________
 חתימה      _______________ _________________       נציג הקבלן .1

 _______________חתימה       נציג המפקח       _________________ .2
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 OFF GRIDאישור  -תעודת השלמה  - ח׳נספח 

 
 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם חיבורה של המערכת __________________________ לרשת 
החשמל, הושלמו ביצוען של העבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה אשר הקבלן  התחייב לבצע על פי דרישות 

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים  מועצה אזורית מטה יהודה ו/או ________ אשר נערך ביןההסכם מיום 
"(, לקיום התחייבויותיה בקשר ההסכםלבין הקבלן  _____________)")להלן: "המזמינה "( בע"מ  מטה יהודה

 עם תקופת הביצוע.

 

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

 

 

 תאריך תחילת תקופת האחריות____________.

 

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ _________________       נציג הקבלן .3

 חתימה      _______________ המזמינהנציג        _________________ .4

 _______________   חתימה    נציג המפקח       _________________ .5

 

 

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________  ______________________ 

 חתימה וחותמת המזמינה   תאריך
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 ON GRID אישור  -תעודת סיום  -  ט׳נספח 

 
 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם חיבורה של המערכת  __________________________ לרשת 
החשמל, הושלמו ביצוען של העבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה אשר הקבלן  התחייב לבצע על פי דרישות 

)להלן: "המזמינה  טה יהודהמהחברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשיתיים ההסכם מיום ________ אשר נערך בין 
 "(, לקיום התחייבויותיה בקשר עם תקופת הביצוע.ההסכםלבין הקבלן  ___________ )""( 

 

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

 

 

 

 הצוות הבודק:

 

 _______________חתימה       _________________       נציג הקבלן .1

 חתימה      _______________ המזמינהנציג        _________________ .2

 חתימה      _______________ נציג המפקח       _________________ .3

 

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________  ______________________ 

 חתימה וחותמת המזמינה   תאריך
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 אישורים ובדיקות לחשבון סופירשימת  –' ינספח 

 
 חשבון סופי: החשבון הסופי יאושר על פי המתווה הקבוע בהסכם בכפוף להשלמת והמצאת כל האישורים הבאים:

 העברת תיק מבנה -
 אישור בודק חשמל מוסמך/אישור חב' החשמל -
 אישור יועץ בטיחות -
 אישור מכיבוי אש -
 בדיקת מעבדה למתקנים, ככל שנדרש -
  Off Gridישור א –תעודת השלמה  - ח'נספח  -
  מסירת ריכוז מערכי בדיקות -
 מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה -
 .קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח -
 . On Gridאישור  –ט'נספח  -
 המזמינהתיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם  -
 המזמינהערבות ביצוע  בתוקף בידי    -
 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח שיועבר לידי הקבלן  -
 .כנדרש על פי הוראות חוזה זה AS MADE מסירת תוכניות עדות  -
 מילוי כל הדרישות כמפורט במסמכי המכרז -
 הצהרה על העדר תביעות -
 לחוזה.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הקבלן ימסור תעודות אחריות כאמור בסעיף   -
 הקבלן ימסור תעודת אחריות לפאנלים כולל מספרים סידוריים לכל אתר ואישור תשלום עבור הפאנלים.    -
 ם.  הקבלן ימסור תעודת אחריות לממירים כולל מספרים סידוריים לכל אתר ואישור תשלום עבור הממירי -
 התעודות ה תימסרנה יחד עם החשבון הסופי ותהווה תנאי לתשלומו.  -
-   
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טבלת פיצויים מוסכמים )להסכם הקמה והסכם תפעול  –' יאנספח 
 ותחזוקה(

  תיאור הפגם סכום הפיצוי בש"ח 
   .1 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/ היתר לכל יום₪  2,500

  .2 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכניות לכל מקרה₪  500
  .3 אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י הפיקוח לכל שבוע₪  1,000
תאורה, פנסים  אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר רשת, לכל מקרה₪  1,000

 .'וכו
4.  

  .5 אי ציות להוראות המנהל או המפקח לכל מקרה₪  2,000
אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום  לכל יום איחור₪ "חש 250

 עבודה
6.  

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים  לכל מקרה₪  250
שאינם מתאימים לעבודה, או סילוקו של כל חלק 

 מהעבודה שהוקם בחומרים בלתי מתאימים

7.  

₪ מותקן וואט שלקילו 2.5
 לכל יום איחור

  .8 וע לסיום העבודהאיחור במסירת העבודה במועד הקב

  .9 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות לכל מקרה₪  5,000
 ממחיר 10%פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש מעבר לעלות 
 לכל יום מעבר ללו"ז שנקבע

אי ביצוע תיקון לליקויים שנתגלו בתקופת הבדק בתוך 
 פרק הזמן שנקבע לתיקון על ידי המפקח

10.  

  .11 המנהל בדבר בטיחותאי ביצוע הוראות  לכל מקרה₪  1,000
אי זיהוי של תקלה קלה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח לשבוע300

 המחייבים(
12.  

אי זיהוי של תקלה רגילה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח לשבוע600
 המחייבים(

13.  

אי זיהוי של תקלה חמורה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח לשבוע1500
 המחייבים(

14.  

)על פי לוחות הזמנים אי טיפול של תקלה קלה  ש״ח ליום200
 המחייבים(

15.  

אי טיפול של תקלה רגילה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח ליום ,400
 המחייבים(

16.  

אי טיפול של תקלה חמורה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח ליום1000
 המחייבים(

17.  

כאמור הנספח אחריות תפוקה 
אג׳  40על פי מחיר של 

 לקוט״ש

  .18 לפי נספח י׳(אי עמידה בהתחייבות תפוקה )חישוב 

ש״ח ליום לכל קילו ואט  2.5
 פיק מותקן

  .19 איחור במסירת המתקן

 10זיכוי בעלות התחזוקה של 
 ש״ח לקילו ואט מותקן לשנה

  .20 שטיפות לשנה 6-הפחתת שטיפות לפחות מ

  .21 אי מסירה של דו״ח רבעוני ש״ח לכל ארוע500
  .22 אי ביצוע בדיקה שנתית ש״ח לכל ארוע3000
  .23 אי מתן מענה לקריאת שירות ארועש״ח לכל 1500
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 אחריות תפוקה - 'בנספח י

 
 אחריות התפוקה תקבע בנפרד לכל גג

 .PVsystעם קביעת סוג הפאנלים וסוג הממירים ימסור הקבלן הדמית 
 התפוקה המשוערת בהדמית הקבלן לא תפחת מההדמיה אותה מסר הקבלן בהצעת המכרז

 מהתפוקה המשוערת על פי ההדמיה. 97%-להתחיבות התפוקה בשנה הראשונה הינה 
 בכל שנה תופחת ההתחיבות באופן ליניארי כאמור בהתחייבות התפוקה של יצרן הפאנלים.

חשבון הקוט״שים החסרים יהיה הפער בין סה״כ קוט״ש שיוצר במערכת וסה״כ האנרגיה המשוערת על פי 
 ההדמיה.

 במש״ב הרלוונטיאג׳ לקוט״ש ללא תלות  40ההפסד הכספי יחושב על פי 
 

  A תפוקה מחושבת
)קוט״ש לקילו ואט פיק 

 מותקן לשנה(

 PVsystעל פי 

תפוקה מובטחת )על פי 
 )אחריות יצרן הפאנלים

T A*0.97 

על פי אחריות (דה גרדציה 
 )יצרן הפאנלים

B  

-מנין הימים מיום בדיקת ה i ימי הפעלה
On Grid 

 F i/365 שנת הפעלה
 Q F*B דה גרדציה מותרת

מכפלת הספק הפאנל הבודד  P הספק המתקן
)בקילו ואט( וכמות הפאנלים 

 בשדה
תפוקה שנתית מובטחת ביום 

 הבדיקה
X A*P*(0.97-Q) 

 R תפוקה שנתית בפועל
סכום היצור היומי בקוט״ש 

הימים  365מיום הבדיקה עד 
 הקודמים לבדיקה

על פי מונה יצור בלוח מתח 
 נמוך לפני השנאי

 Y R-X החסרההתפוקה 
  ש״ח לקוט״ׁש Y*0.4 הפצוי המוסכם
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 התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות – יג׳נספח 
 

 
 הקבלן יקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. .1
הקבלן נותן הסכמתו לשאת במלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי הרשות והציבור כיוצא פועל של  .2

 וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.עבודתו 
 .הקבלן מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים או שיהיו תקפים .3
או של כל גוף אחר החלות היום  המזמינההקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של  .4

 . ואשר יחולו בעתיד
וך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ת .5

 העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
הקבלן יהיה אחראי לכך, שכל עבודה, לרבות עבודה כזו המבוצעת על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי,  .6

  .ט בתת סעיף קודםבהתאם להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של הקבלן, אשר מינה כמפור
 .המזמינההקבלן ימנה לפני תחילת העבודה, מנהל עבודה שיאושר על ידי  .7
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  .8

בעבודה  ולתקנות הבטיחות  1988-,ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 1970 -חדש(, תש"ל
 ולכללי הזהירות בנסיבות הקיימות. 2007 -)עבודה בגובה(, התשס"ז

 .1954-עבודות חשמל יבוצעו ע״י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל, תשי"ד .9
הקבלן יעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, עובדים להם הכישורים המתאימים לביצוע   .10

 .את העובדים מטעמו וזאת על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית העבודות. הקבלן ידריך
כנדרש בתקנות  הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו,  .11

,ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם ובכלל זה:  1997-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
 עלה, קסדות מגן, כובעים וכפפות, משקפי מגן ציוד למניעת נפילה מגובה ועודביגוד והנ

 עובדי הקבלן יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית. .12
 הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו. .13
  ידהקבלן קרא ומאשר את נספח   .14

 
 חתימת הקבלן:

 
______________________________   
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 תקנות עבודה בגובה - יד׳נספח 

 
האמור להלן הינו עיקרי תקנות העבודה בגובה והמתקינה מחויבת להוראות הדין המפורטות ולכל הוראת דין 

 שתהא תקפה וזאת גם אם לא מצוינת להלן במפורש.
 

 הגדרות עבודה בגובה
( כעבודה שממנו יש אפשרות 3,4נחשבת עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות )מקורות עבודה בגובה 

ום עבודה איננו משטח רצפה עם גידור או מעקה תיקני סביבו. גם מטרים, ומק 2-ליפול בהפרש הגבהים של יותר מ
 מטרים נחשבת כ"עבודה בגובה". 2-עבודה על פני הקרקע, במקום שממנו קימת אפשרות נפילה לעומר של יותר מ

 
 .1970 -ש( תש"לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חד-3*
 .2006 -נות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ותק-4*
 

 הכנות לביצוע עבודה בגובה
 לפני תחילת העבודה בגובה יש:

  ((.1) 6: תקנה 4לתאם עם מחזיק מקום העבודה )מקור 

 .לקבל אישור לביצוע העבודה 

 .לבדוק תקינות ציוד מגן אישי 

 י העבודה.לבדוק את תקינות כלי העבודה ואביזר 

 .לוודא שבאתר ישנם אמצעים לפינוי נפגעים ואמצעים תקינים לקשר, לצורך הזמנת עזרה במקרה פגיעה 

 .לבדוק את תקינות ובטיחות המעבר דרכי הגישה עד לעמדות העבודה בגובה 

 .)לגדר ולשלט את "אזור הסכנה" )האזור עליו מבוצעות עבודה בגובה 
 

 חייב להודיע למנהל הממונה, על בריאות לא תקינה,*עובד שנישלח לבצע עבודה בגובה 
 עייפות, או סיבות אחרות אשר עלולות לגרום לעובד לבעיות בריכוז במהלך העבודה. מנהל  
 (.4א יאפשר לאותו עובד לבצע עבודה בגובה )מקורל-אשר מזהה מצבים כאלה אצל עובד 

 
 (.4)מקור  שנים 18*עבודות בגובה תבוצענה אך ורק ע"י מי שמלאו לו 

 
 הכשרת עובדים לביצוע עבודות בגובה

( קובעות כי: "לא תבוצע עבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בידי 4התקנות החדשות לעבודה בגובה )מקור 
עובד שמונה למטרה זו בידי המבצע", וגם שקיבל הדרכה ממדריך שהוכשר לכך ועל פי תוכנית שאושרה ע"י 

בודות בגובה שבהן נעשה שימוש באמצעי בטיחות שאינם משטחי עבודה מפקח העבודה הראשי. ועוד: ע
"י עובד בודד, או ע"י עובד שאין לו קשר רצוף אחר עם עובד אחד נוסף לפחות, גם כאשר לא תבוצענה ע-מגודרים

משתמשים באמצעי בטיחות אישיים )צמ"א( העובד הנוסף שעימו יישמר קשר רצוף צריך להימצא במיפלס 
 (4וא אמור לעזור או להזעיק עזרה בשעת הצורך. )מקור הקרקע, וה

 
 בדיקות לציוד הרמה ולציוד מגן אישי )צמ"א( לעבודות בגובה

בטיחות העבודה בגובה ומניעת תאונות נפילה מגובה תלויות בתקינותם ובאיכותם של אמצעי ההרמה וציוד 
ש חייבים להשתמ-שמספקים אותם אמצעים המגן האישי )המשמש כקו הגנה נוסף(. כדי לוודא את הרמת המיגון

 (3,4,5,8,10בהם בהתאם לדרישות התקנות )מקורות 
 ולבדוק אותם במספר בדיקות נוספות:

 
 

 (3,4,5,8,10*בדיקות תקופתיות לציוד הרמה )מקורות 

  ,כל מיתקן להרמת בני אדם ייבדק ביסודיות בידי בודק מוסמך מיד לאחר התקנתו ולפני שימוש ראשון בו
 חודשים(. 6-עם בפ-חודשים )בעבודות בנייה 14ולאחר מכן פעם ב

 חודשים. 6-כל אביזר הרמה, כולל סל הרמה, ייבדקו ע"י בודק מוסמך פעם ב 



  05/2020 :'מס פומבי מכרז
במבני ציבור  טוולטאית, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פולאספקה

 של מועצה איזורית מטה יהודה
 

מת המציע:____________חתימה וחות                                                                                                  25  

 יש לבצע -לאחר ביצוע תיקון במיתקן הרמה או סל הרמה, או במיתקן אחר הנושא סל הרמה, לפני שימוש בו
 בו בדיקה ע"י בודק מוסמך.

 
 לציוד הרמה:*בדיקה שגרתית 

  העובד המפעיל את ציוד ההרמה יבדוק אותו בתחילת העבודה, לפני הפעלת המיתקן ותוך כדי הפעלתו
בדיקה ראשונית ומתמשכת הכוללת זיהוי רעשים חריגים, תזוזות לא מבוקרות, מיקומו של המיתקן 

 וכו'. )לדוגמה: שיפוע מסוכן(, שיבושים בהפעלה, תגובות לחצני החירום וידיות ההפעלה

  בדיקה חזותית, מקדימה, של סל ההרמה והאביזרים כדי לאתר סימנים לפגיעות לסדקים, לשפשוף או
 נזקים אחרים )אם קיימים(.

 .בדיקה תקינותה של מערכת הקשר )אשר נעזרים בה במהלך הפעלת כלי הרמה( להבטחת פעולה יעילה 
 

 אמצעי קשירה:ורתמות  -*בדיקות צמ"א לעבודות בגובה

  ( יש לבדוק בבדיקה תקופתית, אחת לשנה את שלמותן ותקינותן של 14( והתקן )מקור 4התקנות )מקור לפי
מערכות הצמ"א לעבודה בגובה, כולל הרכיבים והאביזרים. את הבדיקה יבצע אדם שהוסמך ע"י יצרן הציוד, 

חות בשפה העברית או מי שקיבל אישר לכך ממפקח עבודה. לכל מערכות הצמ"א והציוד יצורפו הוראות בטי
 ובשפתם של העובדים המפעילים אותם.

  כל עובד חייב לבדוק את מערכת הצמ"א שנמסרה לשימושו, לפני התחלת העבודה. אם העובד מגלה בבדיקה
 (6ליו להחזיר את הפריט ולקבל במקומו פריט אחר, תקין. )מקור ע-פריט שנראה לו פגום

 מת נפילה שהופעלה בנפילה מגובה, וקסדת )כובע( מגן שספגה יש לפסול משימוש חוזר כל מערכת צמ"א לבלי
חבטה חזקה ונגרם לה נזק בלתי הפיף )סדק או שבר( או שצורתה התעוותה. ניתן לחזור ולהשתמש בציוד 

 כזה רק לאחר בנבדק ואושר לשימוש ע"י יצרן הציוד או ע"י מי שקיבל אישור ממפע"ר.
 
 .1998-ייה( התמש"חנבתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  -5*
 .1997 -קנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"זת -6*
 .1983-קנות בטיחות בעבודה )הרמת בני אדם במלגזות(, התשמ"ג ת -8*
 .1966 -קנות הבטיחות בעבודה )עגורני צריח( התשכ"ות -10*
 חלקים( שמרביתו 10יוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה" )צ-1849קן ישראלי: ת"י ת -14*

 (2004-אושרו ב 2-ו 1חלקים ) 1999-פורסמה ב        
 

 .1986-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תעלולים( התשמ"ו 
 הדרישות העיקריות על פי התקנות האלה הן:

 ריכה / זחילה.חובת שימוש בלוחות ד -4תקנה 
 שלימות הגג.את  הימנעות מריכוז עומס שיסכן -9תקנה 
 ידור השטח שמתחת לגג ובקרבתו, למניעת גישה לאזור הסכנה.ג -11תקנה 
 איסור עבודת אדם על הגג. -12תקנה 
 והשענת סולם על קצה הגג. איסור דריכה -13תקנה 
 ת העבודה עליו.לפני תחיל-"י מהנדס / הנדסאי בנייןע-ובת בדיקה טיב וחוזק הגגח -14תקנה 
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 ו התחלת עבודהצ - 'טונספח 

 : __________ תאריך            

 :לכבוד

__________________ 

 

 שלום רב,

 ' ________מס מכרז -" עבודה התחלת צו" : הנדון 

 

 _______________________  בתאריך בינינו שנחתם להסכם בהתאם

 _________________________ עבודות בביצוע להתחיל עליכם

 _____________ מתאריך יאוחר לא

 _________________________.מ יאוחר לא יסתיימו העבודות

             
 , רב בכבוד     

                                                                        
_______________ 

 העבודה לתחילת צו קבלת מאשרים הננו

      

_______________ ______________ _______________ 

 חתימה   שם   תאריך
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 רשימת האתרים -' טזנספח 

 


