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 מצד שני       ("ספק"ה -)להלן 

 

הכולל הפקת תכנים  ,מרכז מורשתלהקמת  9 /2020מכרז פומבי פרסמה  מועצהוה הואיל

אספקת והתקנת ציוד מולטימדיה וריהוט, שיותקנו במתחם ול, ואחרים אורקוליים

(, וכן אחריות, ", לפי הענייןהפרויקט" או "הציודאו " העבודות"" -)להלן ביחד  המרכז

כמפורט וכמוגדר בחוזה ובמסמכי המכרז, המהווים לציוד המותקן, שירות ותחזוקה 

  "(;מסמכי החוזה" -חלק בלתי ממנו )להלן 

 

 -להלן למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה )מטעמו הצעה כתב והספק הגיש  והואיל

התואמים את ציוד ההעבודות ופריטי את  מועצה"(, בה הציע לספק להצעת הספק"

או  "תיםורימפרט הש)להלן: " וההצעה מטעמו ההוראות יהמפרט שצורף לכתב

   ;("המפרט"

 

ח האדם וכל שאר וכ רישיונות, סיון, ציוד,יוהספק מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, נ והואיל 

וקיום כל יתר  פריטי ציוד שפורטו בהצעתו, מועצהעל מנת לספק ל הדרושיםהאמצעים 

 וללוח הזמנים הקבוע בו; התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראותיו

 

 לקבל את הצעתו של הספק מועצהועל יסוד הצעת הספק, הצהרותיו ומצגיו החליטה ה והואיל 

בכפוף לתנאים ועבור ומכרז בהתאם לתנאי הלספק לה שרתים בהתאם למפרט, 

 וביתר מסמכי החוזה; בנספחיו ,התמורה המפורטים  בחוזה זה

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 -כללי  .1

 

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. כותרות הסעיפים הינן לנוחות  1.1

 ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות החוזה.

 

הטכניים  על נספחיו, המפרטים , כתב ההצעהעל נספחיהן ההוראות למשתתפים במכרז 1.2

 .מחוזה זהוכן כל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד 
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 לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם: 1.3

 

 בדיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים., עוספקלרבות נציגיו של ה :"ספקה" (א)

 

מנהל " - )להלן מנהל פרויקט בתחום האינטגרציה והביצוע: "בעלי תפקידים" (ב)

בכתב , שהוצגו ע"י הספק מעצב תערוכות ומיצגים, ומאי סרטיםב, ("הפרויקט

 ההצעה במכרז.

 

 .המצוי בקיבוץ נחל עוז ,מבנה המרכז :"עבודותאתר " (ג)

 

א ו, שהוו/או כל אדם אחר מטעמ מועצהב החקלאות והמורשתרכז ": הממונה" (ד)

בביצוע לכל דבר וענין הקשור  מועצה, אשר ישמש כנציג הספקדיע עליו בכתב ליו

 .חוזה זה לפי ספקובקיום התחייבויות ההעבודות, 

 

 - הצהרות והתחייבויות הספק .2

 

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

 

כתב ל 8סעיף , כפי שפורטו בלמכרז המצטברים להגשת הצעההוא עומד בתנאים  2.1

וכל הפרטים שמסר , כי  ובהתאם להצהרותיו בכתב ההצעה  במכרז  ההוראות למשתתפים

 הצעתו הינם מלאים ונכונים.כתב ב מועצהל

 

, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על מועצהקיבל מה 2.2

התשתיות באתר הבינוי ו אודותויותיו שבחוזה זה, לרבות וקיום התחייב הציוד אספקת

ההוצאות שתהיינה לו בביצוע ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל , עבודותה

 בקשר לכך.  מועצהטענה כלפי ה

 

, על נספחיהן את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז קרא 2.3

והוא מתחייב נאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו ידועים וברורים לו לאשורם הת

את הציוד בהתאם לכל התנאים והדרישות הקבועים בחוזה זה ובמסמכיו   מועצהלספק ל

ובמועדים אשר  מועצהבדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון ה

 הכל בהתאם להוראות מסמכי החוזה. -ייקבעו על ידה 

 

קצובה, ותלוית מימון הינה הקיימת לביצוע העבודות , שהמסגרת התקציבית ידוע לו 2.4

את  מהספקמתחייבת מראש להזמין אינה  מועצהה, ולפיכך של גורמים תומכים חיצוני

חרף . פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט-עלהכל , ביצוע העבודות, כולן או מקצתן

למרות הזכויות  ,בכל הקשור לביצוע העבודותתחייב אותו הצעת הספק במכרז  האמור,

 כל טענה בקשר לכך.ספק , ומבלי שתהיה לוהחוזה במסמכי המכרז מועצהלהמוקנות 

 

יש לו את הידע, היכולת הארגונית והכספית, הכישורים, המיומנות, הציוד, הכלים,  2.5

וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לספק  במספר מספיק, עובדים מקצועיים

ולבצע את כל יתר התחייבויותיו הציוד, האחריות, השירות והתחזוקה  את מועצהל

ח האדם, הידע והאמצעים ושבחוזה זה ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי החוזה, וכי כ

 התחייבויותיו שבחוזה זה.האחרים כאמור ימשיכו להיות ברשותו עד לתום ביצוע מלוא  
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בעלי הספק לא יחליף את  ישמשו בתפקידם לביצוע העבודות.בעלי התפקידים  2.6

חליפי  מבצע, אלא בהסכמת המועצה שתינתן מראש ובכתב, ובכפוף להצגת התפקידים

 הנושא בכשירות שאינה נופלת מזו המפורטת בכתבי ההוראות וההצעה במכרז. 

 

עקב אי ידיעת  מועצהת כספיות ו/או אחרות כלפי הלא יהיה רשאי לבסס שום תביעו 2.7

ובקיום התחייבויותיו הציוד  ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת

 שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

 

צר כתו  התוכן שייצורספקי ו/או    מפרטיצרני הציוד ו/או הרכיבים המצוינים בו/או   ואה 2.8

 הינם בעלי זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים והזכויות האחרות הגלומות ,העבודות

ולהתקשר  מועצהמוכרם לזכאי ל ואוכי ה ,האמוריםו/או התוכן או ברכיבים בציוד ו/

האישורים הדרושים מטעם בעלי ואת כל הזכויות  וכי יש ביד ולחילופיןבחוזה זה, 

לשווקם, , וינים במפרטבציוד ו/או ברכיבים ו/או במערכת ההפעלה המצ הזכויות

ולמסור לה , להעביר לה את הבעלות בחומרה בחוזה זה מועצהלהפיצם, להתקשר עם ה

וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשר   ,שיונות שימושיר

 בחוזה זה.

 

זה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים אין בהתקשרות על פי חולמיטב ידיעתו   2.9

 תביעה כלשהי על הפרת זכויות  נגדו  או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, ולא הוגשה

 .כאמור

 

 יד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא עליה לשלם, ממועצהלפצות ו/או לשפות את ה 2.10

דו נעוץ בקביעה שהמצב עקב כל חיוב שיסו ,וההוצאות שתישא בהן לצד שלישי כלשהו,

 .לעיל 2.7-ו 2.6ס"ק העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר ב

 

 הוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 

 - תקופת החוזה .3

 

 ( חודשים, שתחילתה במועדארבעהשלושים ו) 34בת תוקפו של חוזה זה לתקופה של  3.1

 "(.תקופת החוזה" -)להלן בתום תקופת האחריות, המאוחר מהשניים  חתימתו וסופה

ביצוע והקמת הפרויקט, )שמונה( חודשי    8  -מובהר לעניין זה, שתרופת החוזה מורכבת מ

המועצה   שתאשר  -כל חריגה  )עשרים וארבעה( חודשי אחריות.    24  -ומ  חודשי בדיקה,    2

. בכל הכוללת תקופה החוזיתבמשך תקופת ביצוע הפרויקט, תתווסף בהתאמה ל -

מקרה, תקופת הבדק והאחריות )לפי העניין(, תחל ממועד אישור המועצה על סיום שלב 

 .ואילך ההקמה כאמור

 

בלבד הזכות להביא חוזה זה לידי סיום,  מועצהלעיל, שמורה ל 3.1 "קעל אף האמור בס 3.2

כתב שתמסור לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בתקופת החוזה, בהודעה ב

 ספקהודעה כאמור לא יהיה ה מועצה)שלושים( יום מראש. מסרה ה 30לפחות  ספקל

זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להבאת החוזה לקיצו, פרט לתשלום 

בהתאם להזמנות אספקה שנמסרו לו,   מועצהשסיפק לוהשירות  תמורת הציוד    המגיע לו

בהתאם להוראות , ג' ואין לו אפשרות לבטל התחייבות זואו שהתחייב בגינו מול צד 
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על פי חוזה  מועצהסיום החוזה, ובכפוף לזכויות המוקנות ל להלן, קודם מועד 4.2סעיף 

 זה ועל פי כל דין.

 

בהתאם לזכות הנתונה  מועצהלהסרת ספק מובהר, שלא יהיה בביטול החוזה על ידי ה 3.3

 מועצהספק מקיום התחייבויותיו לספק ללה ברישת סעיף זה לעיל, כדי לפטור את ה

 מועצהאחריות, שירות ותחזוקה בהתאם להוראות חוזה זה ומסמכיו, לציוד שסיפק ל

 בפועל.

 

 - אספקהוהזמנה  .4

 

השלמת ו/או  כפריט מוחשי הנקוב במפרט ובסעיף זה להלן, יחשבאו "עבודות" "ציוד"  4.1

)פריט תצוגה  םמטיב םאלימוזי ים, למעט פריטת אספקה והתקנה של ציוד מוזמןעבוד

 .למשל(של תערוכה, 

 

שיוציא   הציוד בהתאם להזמנהשעבודות ו/או את  בתקופת החוזה    מועצההספק יספק ל 4.2

מפורט שיגיש הספק, ושתאשר "(, בהתאם לתכנון הזמנות אספקה" -לו הממונה, )להלן  

 המועצה.

 

ידי  ופריקה, תבוצע עלאספקת פריטי הציוד לרבות: סימון, אריזה, העמסה, הובלה  4.3

 הספק על אחריותו ועל חשבונו.

 

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: 4.4

 

 ילכתב "א"נספח ב מועצהשפרסמה הלמפרט  פריטי הציוד יהיו תואמיםכל  (א)

 . וההצעה במכרז ההוראות

 

של  על אף האמור ברישת פסקה זו לעיל, אם במהלך תקופת החוזה יופסק ייצור

אזי בכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מאת ציוד/רכיב כלשהו שצוין במפרט, 

הממונה, יהיה הספק רשאי לספק ציוד/רכיב שתכונותיו זהות או עולות על 

כאמור לא תזכה את  רכיב/תכונות הציוד/רכיב שייצורו הופסק. החלפת ציוד

 הספק בתוספת תשלום מעבר למחיר שנקב בכתב הצעתו.

 

, או כאלה שיצרן הציוד End of Saleוד המסופקים לא יהיו בסטאטוס  פרטי הצי (ב)

, או נמצאים בסטאטוס אחר, End of Saleהודיע לגביהם רשמית על מועד 

 שמשמעותו הפסקת שיווקו או הפסקת תמיכת היצרן בפרטי ציוד מוצע.

 

ל כל פריט ציוד יכלול מדבקת זיהוי, עליה יצוינו הפרטים הבאים: מספר ייחודי ש (ג)

הפריט, שם החברה המספקת, טלפון להתקשרות, תאריך תום תקופת אחריות 

 היצרן.

 

ציוד הספק מתחייב שבמהלך כל תקופת החוזה תהיה ברשותו רמה מתאימה של מלאי  4.5

בהתאם להזמנות אספקה שיוצאו תים וריש, הדרושים לו לצורך אספקת הו/או רכיבים

 לעיל. 4.1מעת לעת, בהתאם להוראות סעיף  מועצהלו על ידי ה
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שיסופקו על ידו בהתאם לחוזה זה יעמדו  הציוד ו/או הרכיבים הספק מתחייב שכל 4.6

  .)לפי העניין( וכן בדרישות חברת החשמל בתקני מכון התקנים הישראלי,

מובהר, כי היה ובמהלך תקופת החוזה ייקבעו דרישות תקן חדשות או מעודכנות, יהיה 

 הספק להתאים עצמו לדרישות אלו ולפעול לפיהן.על 

 

שיוזמנו על ידי  הציודון נאות של הספק מתחייב לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לאחס 4.7

, ולשמירתם מפני גניבה, שריפה, אובדן, רטיבות או כל פגיעה אחרת. הספק מועצהה

ו בחלקם, במהלך , במלואם אציודדן שייגרמו לבאחריות המלאה לכל נזק ו/או אוב  אייש

 .מועצההיותם בחזקתו עד למסירתם ל

 

במועדים בהתאם לכל הזמנת אספקה ו/או יבצע את העבודות  הציודהספק יספק את  4.8

, או במועד מאוחר יותר לפי דרישת הממונה. נתונה לממונה הזכות הנקובים במפרט

יהיה על לדרוש מהספק לבצע את האספקה באופן מדורג ולא בבת אחת. במקרה כזה 

שיקבע הממונה. יתרת פריטי הציוד  כמויותהספק לספק כל הזמנה במועדים וב

 המוזמנים, שטרם סופקו, יאוחסנו על ידי הספק ללא תשלום ועל אחריותו.

 

. מועצהשל ה  עבודותאתר הל  ציודה  את  ,על אחריותו ועל חשבונו  ,הספק מתחייב להוביל 4.9

ה וכנגד אישור חתום על כך מהממונה, , בהתאם להוראות הממונמועצהל  הציודהמצאת  

 , לפי חוזה זה.מועצה" למסירת פריטי הציוד"-תחשב כ

 

ימים   30משך  ד עם מסירתם לידיה, ומתחייבת לבדוק את פריטי הציוד מיאינה    מועצהה 4.10

פריטי הציוד שסופקו לה אינם מתאימים לדרישות שלטעון ממסירתם, תהא רשאית 

 המכרז וחוזה זה.

 

בחתימתו על חוזה זה מאשר הספק, שידוע לו שעמידה בלוח הזמנים לאספקת פריטי  4.11

חיונית לתפקודה התקין של  לעיל, הינה הכרחית, בהיותה 4.7הציוד, הקבוע בסעיף 

 .מועצהה

 

)שני( ימי עבודה,   2העולה על  בגין כל איחור,    מועצהלפיכך, הספק מתחייב לשלם ל (א)

 4.7להזמנת אספקה שהוצאה לו כאמור בסעיף באספקת פריטי ציוד בהתאם 

, מועצהלעיל, פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק שאיחור כאמור עלול לגרום ל

₪, לכל יום בו יימשך האיחור באספקת פריטי  מאתיים וחמישים() 250בסך 

בצרוף הפרשי הצמדה למדד  האספקה, כולם או חלקם, הציוד בהתאם להזמנת

סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש  המחירים לצרכן על

 מועצהל ספקשפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי ה

תהיה חייבת  מועצהאם ה -לעומת המדד הבסיסי, ובתוספת מע"מ כדין 

. האמור בסעיף זה אינו בא למעט מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים בתשלומו

 פי כל דין ו/או חוזה זה.על  מועצהל

 

את סכומי הפיצויים המוסכמים, שיגיעו לה או לקזז  תהיה זכאית לנכות    מועצהה (ב)

מהספק בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לספק, או 

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 
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 חתימת המציע ______________  

גיע הספק מתחייב למסור לממונה, לפי בקשתו, כל פרט לגבי כל עובד מטעמו, אשר י 4.12

לצורך אספקת הציוד ו/או בכל הקשור בביצוע התחייבויות הספק לפי  מועצהה אתרל

מטעמים סבירים ו/או , מועצהה אתרתהיה רשאית למנוע כניסתו ל מועצהחוזה זה. ה

לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, של כל עובד מטעם הספק, מבלי שלספק ענייניים ו

 בעובד אחר. תהיה תלונה כלשהי בענין, והספק יחליפו

 

 הוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 

 - תקופת הבדיקה .5

 

, שסופקו לה על (המולטימדיה)הריהוט ו תהיה רשאית לבדוק את פריטי הציוד מועצהה 5.1

( יום ממועד מסירתם לידיה שישים) 60חלקם, במהלך תקופה בת ידי הספק, כולם או 

 "(.הבדיקה תקופת" -)להלן 

 

רשאית לבדוק את פריטי הציוד בכל דרך שתמצא   מועצהבמהלך תקופת הבדיקה תהיה ה 5.2

 מטעם הספק. נציג/לנכון, לרבות פתיחתם ובדיקת תכולתם ללא נוכחות טכנאי

 

, אשר רשאית להחזיר לספק ציוד ו/או רכיבים מועצהבמהלך תקופת הבדיקה תהיה ה 5.3

להחזיר לספק  מועצהדרשה ה נם עומדים בתנאי חוזה זה ומסמכיו.לדעת הממונה אי

 ( ימיבעה)ש  7על חשבונו, בתוך  ו/או ציוד ו/או רכיבים כאמור, יהיה על הספק להחליפם,  

ציוד ו/או רכיבים העונים לתנאי חוזה זה במקבלת דרישה בכתב מהממונה,  עבודה

הציוד ו/או , כמו גם איסוף מועצההחלופיים ל ו/או הרכיביםומסמכיו. הובלת הציוד 

 הרכיבים הבלתי מתאימים, יעשו על ידי הספק, על חשבונו ועל אחריותו.

 

איחור של הספק בהחלפת  ןלעניילעיל יחולו, בשינויים המחויבים,  4.10הוראות ס"ק 

 ו/או בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. ציודה

  

ימים ממועד קבלתם, ובמהלך  30מתחייבת לבדוק את פריטי הציוד עד תום  מועצהה 5.4

אי התאמת הציוד המסופק למפרט הטכני, לחוזה על  לטעוןתהא רשאית תקופה זו, 

 ולמסמכי המכרז.

 

 - פיקוח  .6

 

יהיה אחראי   אשרשהוצג על ידו במסגרת כתב הצעתו,  מטעמו,    מנהל פרויקטימנה    הספק 6.1

 יפקח אישיתמנהל הפרויקט לתכנון ביצוע הפרויקט, ההקמה, האינטגרציה וההדרכה. 

 .מועצהעל ביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה וישמש איש הקשר בין הספק לבין ה

 

 לחוזה זה.התאם בעל קיום התחייבויותיו של הספק  מועצהיפקח מטעם ה מונההמ 6.2

 

שתינתן מראש ובכתב,  מועצההספק לא יחליף את מנהל הפרויקט, אלא בהסכמת ה 6.3

הנושא בכשירות שאינה נופלת מזו המפורטת בכתבי  פיחלי עובדובכפוף להצגת 

תהווה הפרה  המעיקרי החוזה והפרת יאת סעיף זה ההורא ההוראות וההצעה במכרז.

 .יסודית שלו
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 חתימת המציע ______________  

לא ישחרר את הספק מקיום התחייבויותיו  מונהי המועל יד מועצההפיקוח מטעם ה 6.4

 שיסופק על ידו בהתאם לחוזה זה. הציוד שבחוזה זה, ומאחריותו לטיב

 

 - מחירים ותנאי תשלום .7

 

ספק שבחוזה זה, לרבות  המלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות  מילויבתמורה ל 7.1

האחריות, ובכפוף לזכויות וקיום התחייבויותיו של הספק בתקופת  ציודת האספק

כתב ל בנספח "ה" הנקובה תמורהאת הלספק  מועצהתשלם ה שבחוזה זה, מועצהה

או בסיום  בפועל מועצהל סופקהציוד שבכפוף לאישור הממונה במכרז, ו הצעת הספק

 "(.התמורה" -)להלן  אבן דרך

 

 :בלבד ייםת, עבור שלב שהסלפי אבני הדרך כדלקמןלספק התמורה תשולם  7.2

 

 הערות %(-שיעור התשלום )ב אבן הדרך

  10 אישור תכנון מפורט

  20 סיום ואישור הפקת מדיה

קבלת ציוד אודיו וידאו במחסני 

 הקבלן

15  

  15 מסירת והתקנת תפאורות וריהוט

 והטמעות השלמת התקנות

 והרצת מערכות ,מולטימדיה

20  

  5 השלמת הדרכות תפעוליות

  15 גמר עבודהאישור על 

 

התמורה הינה כוללת, קבועה וסופית, ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, והיא מהווה תמורה  7.3

בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה,   ןמלאה עבור רווח הספק ועבור כל ההוצאות שעמד בה

, ציודותשלום לצד שלישי כלשהו בגין זכויות השימוש ב לרבות תשלומי חובה מכל סוג

מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה למדד כלשהו  . להסרת ספקועל כל מרכיבי

 .ואו למטבע כלשה

 

 7.1הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה כאמור בס"ק 

ות בלתי צפויות או כל עלות ו/או לעיל, לרבות בגין עליות מחירים, עליות שכר, הוצא

הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת חוזה זה ובין 

 שתיכנס לתוקף בעתיד.

 

, כנגד הוצאת חשבונית המסלתמורה יתווסף מע"מ בשיעור שיהיה בתוקף במועד  7.4

 .מועצההמצאת חשבונית מס כדין על ידי הספק ל

 

 מועצה, יגיש הספק לאבן דרךלמועד סיום העוקב חודש קלנדרי ל 10-עד לא יאוחר מה 7.5

ופירוט   שלב שהסתיים,דוח מרכז ובו פירוט כל הזמנות האספקה שבוצעו עבורה במהלך  

 . התמורה בגינן. הדוח יוגש בצירוף חשבונית מס "מקור", ערוכה כדין לתשלום
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 חתימת המציע ______________  

, ובכפוף מועצהמנהל אגף כספים בבכפוף לאישור הסכום לתשלום ע"י הממונה ועל ידי  7.6

 45לספק את התמורה עד לא יאוחר מתום  מועצה, תשלם המועצהלזכויותיה של ה

או  "(45נדרי שבגינו היא משולמת )"שוטף + ( יום מתום החודש הקלארבעים וחמישה)

 . 2017 -תוך מועד ארוך נדחה, הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 

 

, לא בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל מיםי (שבעה) 7 עד איחור של 7.7

 .ולא יזכה את הספק בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו מועצההפרה מצד הייחשב כ

 

ורה של חשבונית מס שיגיש הספק, או פרט כלשהו הכלול בה ו/או ביצוע התשלום איש 7.8

לטיב פריטי  מועצהלפיה, במלואו או בחלקו, לא יחשב כראיה ו/או כאישור מטעם ה

הציוד שסופקו, לאיכותם, לעמידת הספק בלוח הזמנים, לנכונות החשבונית או הפרטים 

 כל ענין אחר.הכלולים בה, להיעדר טענות כלפי הספק או ל

 

לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות, מפרעות או כל עזרה כספית  ספקה 7.9

 .מועצהמה אחרת

 

 - תקופת האחריות .8

 

ו תקופת אחריותהספק מתחייב שמבלי לגרוע מהוראות פרטניות במפרט הטכני,  8.1

הציוד ממועד מסירת  ( חודשיםעשרים וארבעה) 24 הינהולעבודות  ציודהישירה ל

תקופת   "(.תקופת האחריות"  -)להלן  , התקנתו, וקבלת תעודת השלמה לפרויקט  מועצהל

 אחריות יצרן לפרטי ציוד ספציפי, תהיה כנקוב במפרט הטכני.

 

, את כל הפגמים, הליקויים ו ועל אחריותולתקן, על חשבונ  מועצההספק מתחייב כלפי ה 8.2

 הלךבמ  פריטי הציודו/או בו/או בתכנים שייצור  דות עבוב  והתקלות שיתגלו או שייווצרו

, )במצטבר( הוראות פרק זה להלןמפרט הטכני ולבהתאם ובכפוף ל -תקופת האחריות 

 .)לפי העניין( end of life / end of support -בכפוף לאחריות הניתנת ע"י היצרן לו

 

. םעל כל רכיביה ,והעבודות , התוכןלפריטי הציוד אחריות הספק הינה אחריות כוללת 8.3

, מערכת אינטגרטיבית אחתפרויקט הכולל  לכדי    םרכיביההאחריות תכלול את שילוב כל  

 העונה על תנאי חוזה זה ומסמכיו.

 

 :)לפי העניין(  לא כוללת את המקרים הבאיםו/או לעבודות    לפריטי הציוד  אחריות הספק 8.4

 

ו/או מי  מועצהבפריטי הציוד על ידי ה תקלות הנובעות משינויים שהוכנסו (א)

 ספק.ללא אישור בכתב מנציג ה המטעמ

 

תקלה ו/או נזק שנגרמו מנזקים חיצוניים )כגון שריפה, פיצוץ, חבלה, פגיעה בזדון  (ב)

כשל באספקת החשמל, פגיעות ברק או מתח , תאונה, על ידי אדם או גוף חיצוני

 גבוה(.
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 חתימת המציע ______________  

לעיל כדי לפטור ולשחרר את  8.4למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף  8.5

להלן,  9הספק ממתן שירות ותחזוקה בתקופת האחריות, בהתאם להוראות סעיף 

לחוזה   9.11  כנגד תשלום כמפורט להלן בסעיף  ותיקון תקלות שאינן במסגרת אחריותמו

 זה.

 

שנים ( שלש) 3, שמשכה יספקהכיסאות שפריטי ל אחריות יצרןימחה למועצה  הספק 8.6

כתב האחריות יחייב את . במלואם םאספקתאישור המועצה על ממועד  מלאות החל

בהתחשב בשימוש השגור בציוד ע"י הם, לתקן כל פגם ו/או ליקוי שיתגלו ב היצרן

באחריותו הבלעדית של הספק להפיק ולמסור תעודת  בתקופת האחריות. ,המועצה

 אחריות התואמת את הוראת ס"ק זה.

 

 הוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 

 - שירות ותחזוקה בתקופת האחריות .9

 

במצב עבודה תקין, שלם, וראוי  יהיוהציוד העבודות וכל פריטי הספק מתחייב, כי  9.1

מכל  יםחופשי יהיווכי , מועצההחל ממועד מסירתם ל לתפעול ושימוש יום יומי שוטף

 פגם, תקלה או אי התאמה.

 

ותחזוקה לעבודות , במהלך תקופת האחריות, שירות מועצההספק מתחייב לספק ל 9.2

, כאמור תמורהבסעיף זה להלן, וזאת ללא תוספת מחיר מעבר לו  במפרט  כמפורטלציוד  

 לעיל.  7.1בס"ק 

 

מספר טלפון של מוקד שירות טלפוני שיפעל ברציפות  מועצהלמסור ל הספק מתחייב 9.3

 . הנקובות במפרט הטכנישעות בבמהלך כל תקופת האחריות 

 

הספק מתחייב להיות מצויד בכל הכלים, המכשירים והאמצעים הנחוצים לשם מתן  9.4

 השירותים הקבועים בחוזה זה.

 

ות מלאי מספיק הספק מתחייב להחזיק בכל עת במהלך תקופת החוזה ותקופת האחרי 9.5

וחלקי חילוף, שיבטיח את ביצוע השירות והתיקונים שיהיו דרושים  חלופי ציודשל 

 בציוד מעת לעת בתקופת האחריות בהתאם להוראות חוזה זה.

 

ביצוע טיפולים ו/או הספק מתחייב שהציוד ו/או הרכיבים שיותקנו בציוד במהלך  9.6

תיקונים בהתאם להוראות חוזה זה, יהיו חדשים בלבד, ברמה זהה או גבוהה יותר 

מרמתם של הציוד ו/או הרכיבים המקוריים. ציוד ו/או רכיבים, שיותקנו בציוד במהלך 

 . מועצהביצוע טיפולים ו/או תיקונים כאמור יהיו לרכושה של ה

 

, שימונו מראש למטרה זו והודעה בכתב מועצהי היפנו עובדי/נציגבכל מקרה של תקלה  9.7

קריאת  ולמוקד השירות של הספק ויפתח על זהותם תימסר לספק על ידי הממונה,

טלפון או ה  , דואר אלקטרוני,שרות. פתיחת קריאת השירות תעשה באמצעות האינטרנט

העבודה )לפי /את מספר פריט הציוד פקסימיליה. בפתיחת קריאת שירות יש לפרטה

ולצרף כל הסבר ו/או תיעוד  ,את מהות התקלהו "(פריט הציוד התקול" -)להלן  עניין(ה
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בפתיחת קריאת שירות   היכול להבהיר את מהותה ו/או את התהליך שגרם להיווצרותה.

 מספר קריאה שישמש למעקב אחר אופן הטיפול בה.יינתן 

 

 הטיפול בתקלה יבוצע באופן המפורט להלן:בכפוף למפרט הטכני,  9.8

 

 עד לא יאוחר מתחילת יום העבודה עבודותאתר הבתיקון התקלה ביחל הספק  (א)

 (. NBDהראשון שלאחר פתיחת קריאת השרות )

 

במקרה שלא יעלה בידי הטכנאי מטעם הספק לתקן את הפגם, הליקוי או התקלה  (ב)

אתר בפריטי הציוד התקולים עד סוף יום העבודה במהלכו החל הטיפול בהם ב

עליו להתקין במקומם פריטי ציוד חלופיים, שיהיו בעלי נתונים , יהיה הראשי

זהים או טובים יותר לאלו של פריטי הציוד התקולים, להפעיל את פריטי הציוד 

החלופיים ולוודא את עבודתם התקינה, ולקבל מהממונה אישור בכתב על ביצוע 

 ההחלפה לשביעות רצונו.

 

עד לתיקון המלא של הפגם, הליקוי   מועצהפריטי הציוד החלופיים יישארו בידי ה (ג)

. לקיחת פריטי הציוד מועצהאו התקלה בפריטי הציוד התקולים והשבתם ל

בתום  מועצהה אתרלמעבדת השירות, השבתם ל מועצהה אתרהתקולים מ

התיקון ולקיחת פריטי הציוד החלופיים תעשה על ידי הספק, על חשבונו ועל 

 אחריותו.

 

ם ללא התקנת פריטי ציוד חלופיים ספק פריטי ציוד תקוליבמידה ונלקחו על ידי ה (ד)

באורח כשהם פועלים    מועצהה  אתריהיה על הספק לסיים את תיקונם ולהשיבם ל

( שלאחר לקיחתם שלישי) 3-רציף ותקין עד לא יאוחר מתחילת יום העבודה ה

 לתיקון.

 

בתוך   עבודותאתר ההתקולים, ולהשיבם ל  רכיביםא עלה בידי הספק לתקן את הל (ה)

לפי   מועצה)עשרה( ימי עבודה, הרי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים ל  10

או מדגם  - חלופיים מאותו דגם רכיבים מועצהיהיה על הספק לספק לחוזה זה, 

, שהינו בעל תכונות זהות או טובות יותר ציוד מתקדם יותר מתוצרת אותו יצרן

 דומה.  בגיל -ממונה ויאושר מראש על ידי ה

 

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על אופן תיקון ליקויים שיימצאו  (ו)

 .עבודותשנעשו באתר ה)להבדיל מציוד/טובין( בעבודות 

 

לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, לענין איחור של הספק  4.10הוראות ס"ק  (ז)

 בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. ציוד בהחלפת

 

זמן העבודה, וכל הדרוש למתן  חלקי החילוף, האביזרים, מכשירי העזר,כל הציוד,  9.9

 ושירותי התחזוקה והתיקונים במהלך תקופת האחריות יסופקו ע"י הספק, על חשבונ

 .ווהוצאותי

 

כלולים במסגרת  שאינםלעיל, תמורת תיקון תקלות או נזקים  .99 "קעל אף האמור בס 9.10

 לספק כדלקמן: מועצהשלם התעיל, ל 8.4של הספק, כמפורט בסעיף  ואחריות
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 חתימת המציע ______________  

שיהיו דרושים לביצוע התיקון, במחיר  או חומרי העבודה את עלות חלקי החילוף (א)

לספק, בהתאם למסמכים שיוצגו  חומרי עבודה/העלות של אותם חלקי חילוף

  .מועצהל

 

תשלום על בסיס שעות עבודה בפועל בצירוף תשלום עבור זמן נסיעה, לפי תעריף  (ב)

)מאה( ₪ לכל שעת נסיעה,  100-)מאתיים( ₪ לכל שעת עבודה מלאה ו 200של 

 וחלק יחסי מהסכומים האמורים בגין חלק של שעה.

 

בכל מקרה בו יסבור הספק שהתקלה או הנזק שתיקונם מתבקש אינו במסגרת האחריות 

ביצוע התיקון ולקבל את אישורו לכך. בכפוף לקבלת  קודםעליו להודיע על כך לממונה 

ר הממונה בכתב ומראש בדבר היות השירות שלא במסגרת האחריות, ישולם לספק אישו

סוף החודש הקלנדרי מ  ( יום  ארבעים וחמישה)  45בתוך  ,  בסעיף זה לעיל  כאמורהתשלום  

"(. לתשלום יתווסף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין 45שבמהלכו בוצע התיקון )"שוטף + 

 של הספק.

 

ליקוי או תקלה בציוד, בביצוע תיקון פגם,  אחור , בגין כלמועצההספק מתחייב לשלם ל 9.11

, פיצוי מוסכם ומוערך מראש לעיל 9.8 ות הזמנים הקבועים לכך בסעיפיםמעבר ללוח

יום   לכל( ₪  מאתיים וחמישים)  250  ך, בסמועצהבגין הנזק שאיחור כאמור עלול לגרום ל

מדה למדד המחירים לצרכן על בצרוף הפרשי הצ  ,יימשך האיחור כאמור ובמהלכעבודה  

סכום זה, מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני 

לעומת המדד הבסיסי,  מועצהל ספקתשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי ה

האמור בסעיף זה אינו בא . תהיה חייבת בתשלומו מועצהאם ה -ובתוספת מע"מ כדין 

 על פי כל דין ו/או חוזה זה. מועצהאחרים הנתונים ל למעט מכל זכות ו/או סעד

 

לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, לענין איחור של הספק בביצוע  4.10הוראות ס"ק 

 ההחלפה בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 

 - החוזהביצוע הבטחת ערבות ל .10

 

על פי חוזה  ספקהתחייבויות ה כל ביצוען המלא והמושלם שלו ציודאספקת ה להבטחת 10.1

ועד חתימת החוזה, ערבות , בממועצהל ספקזה, כולן יחד וכל אחת מהן לחוד, ימציא ה

, האזורית שער הנגב מועצהידו לטובת הללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על בנקאית, 

ערבות " -)להלן ₪  75,000של  , בסכוםים בישראלהנהוג בבנקים מסחריבנוסח 

 בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן: "(,הביצוע

 

( יום ממועד תום ארבעים וחמישה) 45יהיה עד תום  הביצוע תוקפה של ערבות (א)

 תקופת החוזה.

 

 יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הבסיסי.  הביצוע  סכום ערבות (ב)

 

 מועצההמצאת ערבות הביצוע הינה תנאי מוקדם לתשלום של כל סכום שבו חייבת ה 10.2

 לספק לפי חוזה זה.
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 חתימת המציע ______________  

 

תהיה רשאית  מועצהתהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין, וה הביצוע ערבות 10.3

 ספקלא עמד ה מועצהשלדעת ה או חלק ממנה בכל מקרה הביצוע להפעיל את ערבות

תשלח לספק התראה בכתב על כוונתה לבצע  מועצההבהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 

ולא   - או חלק ממנה  הביצוע  הופעלה ערבות.  ימים טרם ביצועו בפועל  (שלושה)  3חילוט,  

לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה   ספקמתחייב ה  -על ביטול החוזה    מועצהניתנה הודעת ה

)שבעה( ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת הערבות.  7לא יאוחר מאשר תוך  מועצהל

חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית  ספקלא קיים ה

 של החוזה.

 

התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  ספקהפר ה 10.4

לפי החוזה ו/או על פי  ספקכלשהם מה  ו/או פיצויים  בקבלת כספים  מועצההמזכה את ה

את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה  מועצהלא שילם ל ספקדין, וה

בות לעצמה כל סכום אשר , כולה או חלקה, ולגהביצוע  רשאית לממש את ערבות  מועצהה

עפ"י   מועצהיפצה אותה להנחת דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים ל

 הביצוע  החוזה ועל פי דין, לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום ערבות

 .  מועצהלא יספיק לכיסוי הנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ל

 

תהווה הפרה  םבחוזה זה והפרת יםעיקרי םתנאי הביצוע וחידושה הינם מצאת ערבותה 10.5

 יסודית של החוזה.

 

בהתאם  הביצוע ו/או בחידושה בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ערבות אייש ספקה 10.6

 לחוזה.

 

שבחוזה זה, היא תשיב לספק את ערבות הביצוע כנגד  מועצהבכפוף לזכויותיה של ה 10.7

 להלן. 11בסעיף  אחריות, כאמור קבלת הערבות לתקופת

 

 - ערבות לתקופת האחריות .11

  

שלאחר  להבטחת קיומן המלא והמושלם של כל התחייבויות הספק בתקופת האחריות 11.1

, כולן ביחד וכל אחת ואחת מהן לחוד, וכן כערובה לכל תשלום שבו תום תקופת החוזה

על נזקים,   ים מוסכמים ו/או פיצוייםבתקופה זו, לרבות פיצוי  מועצהלחייב  הספק   יהיה

)חמישה עשר( יום ממועד תום  15עד תום  , לא יאוחר מאשרמועצהימציא הספק ל

, ללא תנאי יים בישראלבנוסח הנהוג בבנקים מסחר ערבות בנקאית ,תקופת החוזה

)להלן   ₪  35,000בסך  ,  המועצה האזורית שער הנגב)אוטונומית(, שהוצאה על ידו לטובת  

חודשים  )עשרים וארבעה( 24למועד תום שתוקפה יהיה עד  "(,הערבות לאחריות" -

לצרכן, על בסיס המדד  יהיה צמוד למדד המחירים וסכומה ,מסירת העבודהממועד 

  הבסיסי.

 

, ולתשלום תמורת המצאת הערבות לאחריות הינה תנאי מוקדם לשחרור ערבות הביצוע 11.2

 .אבן הדרך האחרונה

 

לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם בכל הקשור לערבות  10.3-10.6הוראות סעיפים  11.3

 לאחריות.
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 - יחסי הצדדים .12

 

בביצוע חוזה זה. עובדי הספק יימצאו תחת הספק יהיה אחראי לעובדיו, בכל הקשור  12.1

 פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.

 

בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהתחייבויותיו על פי מסמכי  איישהספק בלבד  12.2

החוזה בקשר לעובדיו ו/או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות 

 ת אחרים כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום זה.סוציאליות, תשלומים והפרשו

 

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות הדין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה,  12.3

 הבטיחות, הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

 

 קבלןלבין הספק ו/או עובדיו יחשב הספק כ  מועצהבין השבכל הקשור למערכת היחסים   12.4

לבין הספק ו/או עובדיו. הספק מתחייב   מועצהעצמאי ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין ה

עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא עליה לשלם  מיד, מועצהלפצות ו/או לשפות את ה

שא בהן עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה שהמצב העובדתי ו/או יוההוצאות שת

 המשפטי שונה מהמוצהר בפסקה זו לעיל.

 

 - איסור הסבת זכויות .13

 

הספק מתחייב לא להסב, לא להמחות ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה, 

כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד 

 מועצהשל האת זכויותיו שבחוזה זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה  

כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק  מועצהניתנה הסכמת ה לכך, מראש ובכתב.

 מהתחייבויות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה.

 

 - נזיקיןאחריות ב .14

 

יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף   ספקה 14.1

ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או  מועצהובין נזקי רכוש, שייגרמו ל

ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל מעשה  מועצהה אתרלתלמידיה ו/או למבקרים ב

ק על ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של ושל כל המועס ספקו/או מחדל של ה

, )לרבות בשלב  ההתקנה של המערכת  ובתקופת התפעול השוטף שלה(  שבחוזה זה  ספקה

ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן  ספקוה

  והוצאה כאמור.

 

, עובדיה, שלוחיה וכל עצהמומשחרר לחלוטין ומראש את ה  ספקבחתימתו על חוזה זה ה

הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן 

שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול,  ,מובהר והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

ביצע היזק  מועצהעת יוכיח הספק מעבר לכל ספק, שמי מטעמה או בשליחותה של ה

 .בזדון
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 חתימת המציע ______________  

באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע  אייש פקסה 14.2

שבחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או   ספקהתחייבויותיו של ה

מביצוע  הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או כתוצאה

 .לפי חוזה זה התחייבויות הספק

 

, עובדיה, שלוחיה וכל מועצהלחלוטין ומראש את ה  הספק  בחתימתו על חוזה זה משחרר

הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן 

שהאמור בדבר פטור  ,מובהר והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.מכל סיבה שהיא, 

מעבר לכל ספק, שמי מטעמה או בשליחותה של  מאחריות לא יחול, עת יוכיח הספק

 .ביצע היזק בזדון מועצהה

 

 מידו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם,  מועצהמתחייב לפצות את ה ספקה 14.3

 14.1אחראי להם, כאמור בס"ק    ספקעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שה

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו  מועצהלעיל, ובכל מקרה שה 14.2ו/או 

לשלם כל  ספקמתחייב ה -אחראי להם כאמור  ספקבקשר לנזק, אבדן או הוצאה שה

פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

 והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.

 

 -ביטוח  .15

 

ו/או  שער הנגב ו/או קיבוץ נחל עוזת תקרא: מועצה אזורילהלן בסעיף זה  "המועצה" 15.1

ו/או מי שמקבל   מועצההישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של ה

 ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה. מועצהשירותים מוניציפאליים מה

 

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי   חוזהפי  -על  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 15.2

 זה. חוזהמתחייב לעשות ביטוחים כמפורט ב ספקפי כל דין, ה-על

 

בלבד. כל דרישות הביטוח  ספקלו על הועלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יח 15.3

זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים.  חוזההרשומות ב

 זה.  חוזהטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי יסדיר בי ספקה

 

מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה  בגין   ספקה 15.4

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות 

 תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

 

הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  הביטוח 15.5

, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה לחוזה "ב"נספח "ב כהמצביטוחים 

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים 

 למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי. וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת 

 

הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  15.6

המועצה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו 

פי המועצה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כל

 כל טענה כאמור. 
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 חתימת המציע ______________  

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  15.7

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 

זה, ימציא  חוזהזה וכתנאי לחתימת המועצה  על  חוזהימי עבודה לפני החתימה על  14 15.8

ליסות בהן נכללים הביטוחים כפי ביטוחים ואת הפוההספק למועצה את אישור קיום 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל -זה, כשהם חתומים על  חוזההנדרש על פי  

 לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

 

ביטוחים ו/או בפוליסות, הימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום   14 15.9

 לתקופת ביטוח נוספת. ימציא הספק למועצה  אותם שוב כשהם מתוארכים

 

ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום המוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום   15.10

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  חוזהמתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי 

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המועצה  כאמור לעיל, 

 אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

 

ים ביטוחהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום  15.11

ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם 

על ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או אחריות על 

 זה.  חוזהפי 

 

יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה,  ספקה 15.12

 ים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.לרבות מחיר

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את  15.13

. חוזהביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי הההפוליסות ו/או את אישור קיום  

ביטוחים ו/או הנות אישור קיום הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקי

 הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  15.14

שא הספק על פי דין בכל הוצאה או יעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, י  חוזהה

 אמור. נזק שיגרם עקב העיכוב כ

 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  15.15

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית .

 

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק למועצה  15.16

המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח  יםואישור קיום הביטוחאת העתקי הפוליסות 

 . חוזההחדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ה

 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או הבאים  15.17

ן הפוליסה( עפ"י מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי )או שהיה זכאי אלמלא תוכ

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 

 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק. 
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 חתימת המציע ______________  

 

ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את השם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום  15.18

 המועצה. 

 

ביטוח אחריות   ;ביטוחים יכללו : ביטוח אחריות כלפי צד שלישיהיסות ואישור קיום  הפול 15.19

 . מקצועית אחריות ביטוח ;מוצר חבות ביטוח ;מעבידים

 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  15.20

הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמה. וויתור 

כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת 

צה  והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח ביטוח כפל כלפי מבטחי המוע

שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום 

פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא 

יום מראש.  60ות אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה  לכל הפח

 סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה  לקבלת שיפוי. 

 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי  15.21

יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. 

הוצאת דיבה, השמצה והוצאת לשון קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. אחריות בגין 

 הרע.

 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 15.22

 

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול  (א)

 . ספקה לבין מועצהמיום ההתקשרות בין ה

חודשים לאחר ביטול  12של סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת". תקופת גילוי  (ב)

, ובתנאי ספקאו אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה  ספקשאין ביטוח אחר המכסה את חבות ה

 שפקעה. 

 . Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"  (ג)

 

 :ירשמו המוצר אחריות לביטוח בפוליסה 15.23

 

 יחול הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת מועד". רטרואקטיבית ביטוח"תקופת  סעיף (א)

 . ספקה לבין המועצה בין ההתקשרות מיום

חודשים לאחר ביטול  12מאורכת". תקופת גילוי של  וגילויסעיף "תקופת ביטוח  (ב)

, ובתנאי ספקאו אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה  ספקהשאין ביטוח אחר המכסה את חבות 

 שפקעה. 

 

יבוב של הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות ש 15.24

לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי  סדהמו

עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 

 פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. שימוש במכשירי הרמה . 
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 חתימת המציע ______________  

 

' או נוסח אחר 19ה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינ 15.25

 הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 

 

 הרחבי שיפוי: 15.26

 

הרחבת שיפוי לטובת המועצה   נה, תכלולשלישי וצד מקצועית אחריות פוליסות (א)

בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות 

ה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצא

 המבוטח בנפרד. 

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי  (ב)

 הספק.

 

ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח הגבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום  15.27

כפי  -ידים ₪. ביטוח אחריות מעב 2,000,000וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

₪. ביטוח אחריות מקצועית  4,000,000 -חבות מוצר  ביטוח. ביטוח  ספקהפוליסות של ה

- 1,000,000   .₪ 

 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים  15.28

נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו 

 א ובכפוף לאמור לעיל. הו

 

בתוקף, כל עוד יש לספק אחריות על פי  וביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית יהי 15.29

 כל דין. 

 

הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים  יועץהמועצה ו/או  15.30

 יום מראש לספק. 30זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  חוזהב

 

באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו באישור  15.31

 קיום הביטוחים.

 

, חוזהזה לעיל, ולאורך כל תקופת ה חוזהמבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום ב 15.32

מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הספק 

זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם   חוזהחלה החובה על פי החוק ועל פי  

 למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

 

זה ו/או על פי כל דין, הספק  חוזההוראות מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי  15.33

מעת לעת ע"י המועצה ו/או ע"י -אם יקבעו-מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל 

כך כדי לסכן או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש ב

 חיי אדם.
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 חתימת המציע ______________  

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  15.34

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

 

טוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי הוראות סעיף זה )בי 15.35

זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש,   חוזה

כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה שלא היו 

בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין 

 המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 

 .חוזההפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה

 

  -קניין רוחני  .16

 

האחריות להשגת הרישיונות לעשות שימוש ביצירות הכלולות בעבודות, למעט יצירות        16.1

. הספק מתחייב כי ועל חשבונו תחול על הספק ,יבוץ נחל עוזלקאו /ו השייכות למועצה

מבלי לקבל את  ,כלשהי הטעונה רישיון שימוש מצד ג' כלשהולא יעשה שימוש ביצירה 

 הרישיון כאמור וכן כי יעמוד בתנאי הרישיון ויגרום לכך כי הרישיון יהא למועצה.

 

 למעט יצירות שהקבלן קיבל רישיון לעשות בהן שימוש מצד ג' כאמור לעיל, היצירות 16.2

, הספק ידי עובדי ו/או נותני שירותי-הינן יצירה מקורית שנוצרה על הכלולות בעבודות

בד. הספק מצהיר ומתחייב כי מלבד אלה לא הועסק כל אדם וגוף אחר ועל ידי אלה בל

בתכנון היצירות, כי אין לצד שלישי זכות כלשהי ביצירות, ובפרט זכות יוצרים או זכויות 

מבצעים, וכי בפרסום היצירות ובפרסום החומר הכלול ביצירות לא תהיה משום פגיעה 

ת יוצרים, זכויות מבצעים וזכויות בזכויותיו של גורם כלשהו, ובפרט הפרת זכויו

 מוסריות ביצירה.

 

זכויות  ,זכויות הקנין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 16.3

וכל זכות  ,הוצאה לאור בכל שפהתיקון התכנים,  ,הזכויות להקלטה, הסרטה ,היוצרים

 "(,התוצרים" -לפי חוזה זה )להלן  הספק ו/או מי מטעמובכל תוצרי עבודתו של אחרת 

מממנות הפרויקט, , ו/או של מדינת ישראל המועצהיהיו קניינה ורכושה הבלעדי של 

, הספקלנכון גם ללא מעורבותו של  יראות לעשות בהם כל שימוש שוזכאי יינהשתה

 .ומבלי שתהיה לו כל טענה בעניין

 

הקשור בעבודות ולא יעבירם , אחר מךומסמדיה  ,, תרשיםכל תוצרהקבלן לא יעתיק  16.4

בצמוד לאספקת עבודות התוכן ע"י  לגורם כלשהו ללא אישור המועצה בכתב ומראש.

ו/או האמצעים  הספק, הוא יעביר למועצה את כלל קודי המקור ו/או הסיסמאות

 המאפשרים ביצוע שינויים בתכנים הדיגיטאליים שיספק למועצה.

 

סריות של היוצרים השונים שיהיו מעורבים מטעם המועצה תשמור על זכויותיהם המו 16.5

אופק הצגת הנוגע לקרדיטציה המתחייבת בעניין. , בכל הספק בהפקת התכנים

 .בנוגע לכך תיאום עם הספקלאחר הקרדיטים יעשה 
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לצורך תעביר המועצה לידיו, ש ,על אותם חלקים מהיצירותאחריות הספק לא תחול  16.6

 חלקים אלה. לגביבאחריות ישא המועצה ת. תוצרי העבודותשיבוצם ב

  

 - הפרת החוזה וסעדים .17

 

כמי שהפר את החוזה בהפרה  ספקבקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב ה 17.1

 יסודית:

 

 16 -ו 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7.1 ,6.3 ,4, 2 הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים: (א)

 .לעיל

  

תיקונה -מנויה בפסקה )א(, ואיהפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה  (ב)

 או חזרה על אותה הפרה. מועצהבתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי ה

 

ספק קדם מפרק צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו ל ספקאם יינתן כנגד ה (ג)

ו/או או יינתן נגד הספק צו הקפאת  מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמניו/או 

פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו  ספקאו תבוצע כנגד ה הליכים,

הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 

נתקבלה על ידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שניתן נגדו צו פירוק או אם  (ד)

יע לפשרה או סדור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען שהוא הג

 קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

 

 הספק הסתלק מביצוע החוזה.ש מונההוכח להנחת דעתו של המ (ה)

 

הספק או אדם אחר מטעמו נתן או שהוכחות, להנחת דעתו,  מונהכשיש בידי המ (ו)

לחוזה זה או  למכרז ו/או הנאה כלשהי בקשרהציע שוחד, מענק, דורון או טובת 

 ביצועו.

 

 במכרז או הצהרה מהותית של הספק שניתנהש ממונההוכח להנחת דעתו של ה (ז)

במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי 

 להשפיע על ההתקשרות עמו.

 

בחוזה  מועצההמוקנית ל במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות 17.2

 רשאית לבטל את החוזה לאלתר. מועצהו/או בדין, תהיה ה

 

במקרה של הפרה יסודית של החוזה פיצויים קבועים, מוערכים   מועצהל  ספקכן ישלם ה 17.3

בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ערבות הביצוע,  ומוסכמים מראש בסכום

שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני בהתאם לשיעור  על סכום זה, מחושבים

לעומת המדד הבסיסי,  מועצהל ספקתשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי ה

תהיה חייבת בתשלומו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  מועצהאם ה -ובתוספת מע"מ כדין 

, לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור ברישת סעיף זה מועצהו/או סעד להם זכאית ה

 ל.לעי
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      מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים הספק 17.4

לעיל, והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה  17.3-ו 17.1-17.2

כנגד האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים 

 מראש לעיל.

 

סכומים נוספים  ספקמלתבוע מה מועצהה לעיל כדי למנוע את האין באמור בסעיף ז 17.5

לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותה לכל   17.3כלשהם מעל לסכומים הנקובים בסעיף  

 סעד על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

תהיה זכאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מהספק בהתאם   מועצהה 17.6

מכל סכום שיגיע לספק, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום  זהחוזה  להוראות

 הפיצויים או ניכוים כאמור לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

 - תנאים כלליים .18

 

מסמך כלשהו ממסמכי  נים טכניים/מקצועיים בהוראותייבכל מקרה של סתירה בענ 18.1

על מנת לקבל   מונה, יפנה הספק בכתב לממסמכי החוזה השונים  החוזה ו/או בין הוראות

בהעדר הנחייה ובעניינים טכניים/מקצועיים, יגבר המפרט  הנחיות בדבר הפירוש הנכון.

 על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של  18.2

, מועצהאו כפוגעים בזכויות ה רכוויתוחוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו עפ"י ה מועצהה

 .מועצהולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי ה

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  מועצההסכמה מצד ה 18.3

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

ארכה או הנחה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור,  18.4

 .הצדדיםומראש ונחתמו כדין על ידי 

 

פי דין, תהיה -פי חוזה זה ו/או על-לכל סעד על מועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של ה 18.5

ו/או כספים  ספקזכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי ה מועצהה

, לפי חוזה זה ספקכל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת ה ספקשיגיעו ממנה ל

האמור כפוף למתן הודעה  או מכל מקור אחר,  לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

 . )שבעה( ימים מראש 7לפחות לספק מראש ובכתב על כך 

 

בפרשנותו, יישומו, סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות  18.6

יפו. על -אביב-אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

בלבד נתונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם  מועצהאף האמור ברישת סעיף זה לעיל, ל

 לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום.

 

ות החוזה והוא מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הורא ספקה 18.7

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.
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הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  18.8

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח  72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

 -ונתקבל על כך אישור טלפוני    -ינה בפקסימיליה בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תק

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

____________  ____________  ____________ 

 הספק    הקיבוץ    מועצהה
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 חתימת המציע ______________  

 נספח "א"  לחוזה 
 

 נהליםו טכנימפרט 

 ( ת הספק במכרזלכתב הצענספח "א" זהה ל )*

 

 

 יצורף בנפרד
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 חתימת המציע ______________  

 כללי  -נוהל בטיחות בעבודה ותחזוקה   -מפרט 
 לביצוע עבודות / אספקת שירותים על ידי קבלנים

 

 המטרה .1

 

"(, ולקבלנים השונים המבצעים המועצה" -לספק למועצה האזורית שער הנגב )להלן  1.1

העבודות ו/או "  -צה )להלן  עבודות ו/או מספקים שירותים באתר המועצה ו/או עבור המוע

"(, מידע בדבר כללי הבטיחות והגהות המחייבים במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים

 השירותים על ידם.

 

החתמת הקבלנים על כתב התחייבות, ליישם את כללי הבטיחות והגהות המחייבים לפי  1.2

 מסמך זה במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים. 

 

 דגשים -כללי בטיחות  .2

 

 כללי 2.1

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת,  (א)

 אלה. ויישא באחריות המלאה והבלעדית להפרת הוראות

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים בהתאם לכל הוראה, דרישה ותנאי  (ב)

הנוגעים לביצוען, אשר יפורסמו מעת לעת על ידי כל רשות מוסמכת, והקבלן, עובדיו, 

הציוד, הכלים והחומרים שישמשו אותו בביצוע העבודות ו/או השירותים יעמדו 

 בדרישות אלו.

ו/או מטעמו בביצוע העבודות ו/או השירותים ינקטו עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו  (ג)

בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נ"ח[, 

והתקנות לפיה, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,  1970-התש"ל

וכל הוראה  2007-, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז1997-התשנ"ז

קית רלוונטית אחרת. כן יקפיד הקבלן לקיים את כל ההוראות ונהלי הבטיחות חו

שיידרשו ו/או ייקבעו מעת לעת ע"י היחידה והממונה על הבטיחות בעבודה במשרד 

 הכלכלה. 

מובהר, שהוראות מסמך זה אינן ממצות את כל דרישות הבטיחות והגהות החלות 

על הקבלן, וכי עמידה בהוראות אלו אינה פוטרת את הקבלן מקיום הוראות כל דין 

 ו/או רשות מוסמכת. 

הקבלן יקפיד להיות בקשר עם ממונה הבטיחות מטעם המועצה ו/או עם נציגי  (ד)

ת ו/או השירותים וכן במהלך ביצוען בכל המועצה, קודם תחילת ביצוע העבודו

 הקשור בשמירת הבטיחות והגהות, ויקפיד לקיים את הנחיותיהם.

הקבלן יקפיד לברר, קודם תחילת ביצוע העבודות ו/או השירותים, את כל הסיכונים  (ה)

הקיימים ו/או העלולים להיווצר במקום בו הוא אמור לבצע העבודות ו/או 

כל המידע הנוגע למערכות תת קרקעיות כגון: מים, דלק, השירותים, ובסביבתו, כולל  

גז, ביוב, תקשורת וכד'. הקבלן ידריך את עובדיו בנוגע לסיכונים האמורים לפני 

 תחילת ביצוע העבודות ו/או השירותים.

הקבלן יבצע תיאומי בטיחות עם ממונה הבטיחות מטעם המועצה ו/או נציגי המועצה  (ו)

שגרת הפעילות במועצה, לרבות: דרכי גישה, כבישים, בכל הדרוש לשילוב פעילותו ב

אחסון חומרים, מסלולי נסיעה, הובלה ופריקה, סימון מערכות חשמל, מים, ביוב, 

 גז, אויר דחוס, תקשורת וכד'.
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הקבלן יסמן באופן בולט מפגעים/מכשולים הנוצרים במהלך ביצוע העבודות ו/או  (ז)

 השירותים.

ע העבודות ו/או השירותים ולאחר סיום ביצוען על הקבלן יקפיד בכל עת במהלך ביצו (ח)

 שמירת סביבת העבודה נקייה ממכשולים ומפגעים.

 חל איסור להשאיר פתחים ללא כיסוי או גידור ושילוט. (ט)

הקבלן יבצע את העבודות ו/או השירותים באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד  (י)

עובדיו ציוד מגן אישי בכל התקנים הנדרשים ובהתאם להוראות כל דין, ויספק ל

 כנדרש על פי דין.

הקבלן יישא באחריות מלאה לשמירת בטיחות עובדיו ו/או כל הפועל בשמו או  (יא)

מטעמו, לרבות קבלני משנה, במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים, לתאום ביניהם 

 ולביצוע פיקוח נאות על עבודתם.

ה ו/או להנהלת המועצה הקבלן ידווח באופן מידי לממונה הבטיחות מטעם המועצ (יב)

על כל מפגע, אירוע/תאונה, וזאת בנוסף לדיווח שיעביר הקבלן למפקח על העבודה 

במשרד הכלכלה כנדרש על פי דין. בנוסף יגיש הקבלן לממונה הבטיחות מטעם 

שעות, דוח ובו פירוט תחקיר  72המועצה ו/או להנהלת המועצה, בתוך 

 ותם בעתיד.האירוע/תאונה, והמלצותיו למניעת הישנ

 הקבלן ידאג לרכב פינוי אמבולטורי ומתן עזרה ראשונה לעובדים. (יג)

הקבלן יימנע מהפרעה לנוחיות הציבור ו/או הסטודנטים ו/או העובדים  במועצה בגין  (יד)

 ביצוע העבודות ו/או השירותים.

הקבלן יקפיד על שמירת שלמותו של כל ציוד ורכוש של המועצה ושל כל אדם במהלך  (טו)

ות ו/או השירותים, ויתקן מידית ועל חשבונו כל נזק ו/או אבדן שייגרמו ביצוע העבוד

 בגין ו/או בקשר ו/או במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים. 

ממונה הבטיחות מטעם המועצה ו/או הנהלת המועצה יהיו רשאים לדרוש מהקבלן  (טז)

כלל, להפסיק לאלתר עבודות ו/או שירותים שמתבצעים בניגוד להנחיות הבטיחות ב

 ובמקרים בהם קיימת סכנה לגוף ו/או לנפש בפרט.

אם ייווצר במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים מפגע/סיכון בטיחותי, תופסק  (יז)

עבודת הקבלן לאלתר עד להסדרת הסיכון/המפגע, על אחריותו ועל חשבונו של 

 הקבלן.

קבע ע"י אם לא יסיר הקבלן את המפגע/סיכון )מתן פתרון( תוך פרק זמן סביר שי (יח)

הנהלת המועצה, תהיה המועצה רשאית לסיים לחלוטין ההתקשרות עם הקבלן 

לביצוע העבודות ו/או השירותים על ידי הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום 

 כלשהו בקשר לכך.

חל על הקבלן ועובדיו איסור לנוע במקומות לא מורשים / לא מאושרים בשטח  (יט)

 המועצה.

, יבוצעו הערכת סיכונים וניהול סיכונים על  ידי הקבלן בעבודות עתירות סיכון (כ)

בתאום עם נציגי המועצה. תוכנית יישומית, למזעור הסיכונים תוגדר במקרה זה 

 ותהווה תנאי לביצוע העבודות ו/או השירותים.

הקבלן יוודא שאזורי ביצוע העבודות ו/או השירותים והגישה אליהם נשמרים נקיים  (כא)

וטנציאליים העלולים לנבוע מקיומם )עבודה בתהליך, אי סדר וחופשיים מסיכונים פ

בחומרי עבודה וכלים, כבלים לא מסודרים, חומרי הדבקה לא מסומנים  ולא 

 מאוחסנים כהלכה וכדומה(.
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הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד ו/או לתוספת תשלום כלשהם בגין העמידה  (כב)

, לרבות כל ההוצאות, מכל מין וסוג  בדרישות מסמך זה ו/או קיום התחייבויותיו לפיו

שהוא, בהן יהיה עליו לשאת לצורך כך, הכלולות כולן בתמורה עבור ביצוע העבודות 

 .ו/או השירותים

 

 התאמת העובדים והכשרתם 2.2

הקבלן אחראי להבטיח שעובדיו כשירים ומתאימים מבחינה גופנית ורפואית לביצוע  (א)

העבודות ו/או השירותים, וכי הם עברו הכשרה מקצועית והדרכה מתאימה לביצוע 

 העבודות ו/או השירותים. 

קודם לתחילת ביצוע העבודות ו/או השירותים יהיה על הקבלן לתאם עם ממונה  (ב)

צוע הדרכה לעובדים בנושא כללי הבטיחות בסביבת הבטיחות מטעם המועצה בי

 העבודה במועצה.

הקבלן לא יהיה רשאי לאפשר לעובד מטעמו, שלא השתתף בהדרכת בטיחות 

 כאמור, להשתתף בביצוע העבודות ו/או השירותים.

הקבלן יביא לידיעת עובדיו את הסיכונים בעבודה ובסביבתה, וכן את האמצעים  (ג)

מניעת פגיעתם במהלך ביצוע בעבודה, כנדרש בהתאם והשיטות בהם נקט לצורך 

 .1999-לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( התשנ"ט

בכל מקרה בו נדרשת על פי כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת החזקה ברישיון  (ד)

די ו/או היתר לביצוע עבודה מסוימת ו/או להפעלת מכונה ציוד מסוים, יחזיקו עוב

הקבלן ברישיון ו/או היתר תקפים בכל עת במהלך ביצוע העבודה עבורה עם נדרשים, 

 ויוצגו לממונה הבטיחות מטעם המועצה/לנציג המועצה לפי דרישתו.

 

 ציוד מגן אישי 2.3

כל ציוד המגן האישי, בו ישתמשו עובדי הקבלן, יהיה תקין ושלם ויעמוד בכל  (א)

הרשויות המוסמכות ובדרישות התקנים הדרישות הקבועות בדין ובהוראות 

 הישראליים הרלוונטיים.

הקבלן יעמיד לרשות עובדיו כל ציוד מגן אישי כמתחייב על פי כל דין והוראת רשות  (ב)

 מוסמכת, ויוודא את השימוש בו בכל עת במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים.

 

 ציוד המחייב בבדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 2.4

אחריות מוחלטת להבטיח, על חשבונו, שכל המכונות, האביזרים הקבלן נושא ב (א)

והציוד, שחלה לגביהם חובה לביצוע בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך, יעבור 

 את הבדיקות האמורות בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

המכונות והציוד שימצאו בלתי כשירים יתוקנו ויעברו בדיקה חוזרת, ולא יעשה בהם  (ב)

 כל שימוש עד לאחר קבלת אישור בדבר תקינותם.

הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל המכונות, הציוד, והאביזרים שנעשה  (ג)

בהם שימוש במהלך ביצוע העבודות/השירותים ייבדקו מידי יום ע"י מי 

 שמוסמכים לכך מקצועית, לצורך וידוא תקינותם ובטיחותם.

הבטיחות מטעם המועצה/נציג המועצה כל את הקבלן יציג בפני ממונה  (ד)

 האישורים/תזכירים הנוגעים לקיום התחייבויותיו בסעיף זה לעיל.

 

 שימוש בחומרים מסוכנים )"חמ"ס"( 2.5

הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח שכל מי שישתמש, יטפל, ויאחסן חמ"ס  (א)

 יבצע עבודתו בהתאם לכללי הבטיחות והנחיות יצרן החומר הספציפי.
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קבלן יבטיח שכל עובדיו, שישתמשו בחמ"ס במהלך עבודתם, יצוידו וישתמשו ה (ב)

 בציוד מגן אישי תקין ומתאים.

חומר מסוכן לא יוכנס לאתר המועצה ו/או לא ייעשה בו שימוש באתר המועצה, מבלי  (ג)

 שיינתן לכך אישור ממונה הבטיחות מטעם המועצה, בכתב ומראש.

 

 ת חשמליות ניידותהפעלת מכונות, ציוד, כלים, ומערכו 2.6

חיבור הציוד ו/או המכונות של הקבלן למערכת החשמל של המועצה תיעשה בתיאום  (א)

 עם ממונה הבטיחות מטעם המועצה ולאחר קבלת אישורו לכך.

 כל המכונות, והציוד יהיו מוגנים לבטח. (ב)

 כל המכונות, הציוד והכלים החשמליים, יהיו מובטחים בפני התחשמלות. (ג)

יהיו בעלי בידוד כפול. הפעלתם דרך מפסק מגן לזרם דלף )פחת( כלי היד החשמליים   (ד)

 ומגן לעומס יתר.

כל עובדי הקבלן שיועסקו בביצוע עבודות חשמל, יהיו בעלי תעודת חשמלאי בדרגה  (ה)

המתאימה לביצוע העבודה. רישיונות אלה יוצגו לממונה הבטיחות מטעם 

 המועצה/לנציג המועצה לפי דרישתו.

עבודות החשמל שיבוצעו על ידו, יתבצעו בהתאם לדרישות חוק הקבלן מתחייב שכל  (ו)

 החשמל ותקנותיו.

העבודה בקרבת מוליכים חיים או במתקני חשמל תבוצע עפ"י הוראות הבטיחות,  (ז)

 חוק החשמל ותקנותיו.

מכונות הרמה, מנופים, מלגזות וכד' יופעלו אך ורק ע"י מי שהוסמך וברשותו תעודה  (ח)

 מתאימה.

מתחייב להודיע לממונה הבטיחות מטעם המועצה על כל תקלה או שינוי הקבלן  (ט)

 במערכות החשמל או במכונות שיגרמו תוך כדי עבודתו.

 

 שימוש במערכות ריתוך בקשת חשמלית וגז 2.7

 מערכות ריתוך בהן ייעשה שימוש יהיו בעלות תו תקן ישראלי. (א)

 י משרד הכלכלה.מפעילי המרתכות יהיו בעלי תעודות הכשרה בריתוך המוכרות ע" (ב)

. במקרים מיוחדים בהם קיים צורך לבצע חל איסור לעבוד באש גלויה באתר המועצה (ג)

עבודה באש גלויה על הקבלן לבקש היתר מיוחד מממונה הבטיחות מטעם המועצה, 

 ותאם את ביצוע העבודה עם שירותי הכבאות.

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה, עבודות בנין וביוב 2.8

יישא באחריות מוחלטת לבצוע עבודות בגובה, בהתאם לחוקים ולתקנות,  הקבלן (א)

-לרבות: תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשס"ז

 של עובדיו בפני נפילה. אבטחה מוחלטת, ויהיה אחראי לוודא 2007

 הקבלן יספק לעובדים ציוד תקני: (ב)

 ;סולמות, ופיגומים )בטוחים ותקניים( -

ציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות בטיחות, ויחייב את העובדים להשתמש  -

 בהם.

העבודה על גגות הבנויים מחומרים שבירים )פיברגלס, לוחות גבס, רעפים וכד'(  (ג)

תתבצע בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות, תוך שימוש באמצעים 

 המוגדרים בהן.

כל עבודות החפירה והתיעול תבוצענה בהתאם להוראות כל דין והרשויות  (ד)

המוסמכות, תוך שימת דגש לאבטחת עובדים בעבודה בתוך תעלות/חפירות מפני 
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סכנת מפולת, לאבטחת עובדים בעבודה על כלונסאות, לרבות ביצוע חסימות 

 מתואמות עם המועצה, על מנת לאפשר עבודה בטיחותית.

תבוצענה בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות בנוגע ל עבודות הביוב  (ה)

עבודה "במקומות מוקפים" )חדר, מיכל, בור, תעלת בטון/מתכת או חלל מוקף אחר( 

וכן בהתאם להנחיות משרד כלכלה, הכוללות הליך לקבלת היתר מיוחד ממנהל 

 המפעל.

 

 עבודות במתקני לחץ גבוה 2.9

)מדחסים משאבות וכד'( על הקבלן לוודא שהעבודה תבוצענה בעבודה במתקני לחץ גבוה 

 עפ"י הוראות היצרן ודרישות הבטיחות.

 

 גהות תעסוקתית 2.10

הקבלן יבטיח תנאי עבודה העומדים בכל דרישות הבטיחות והגהות, וציוד מגן אישי  (א)

 לעובדיו על מנת למנוע מחלות מקצועיות.

ם, ציוד, תנאי סביבה וכד' על הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים מבחינת חומרי (ב)

 מנת להגן על בריאות עובדיו הנמצאים בסביבתם.

 הקבלן יידע את עובדיו בנוגע לכל הסיכונים האפשריים בעבודתם. (ג)

 

 תנאים עיקריים בהתקשרות עם הקבלן .3

 

הוראות מסמך זה לעיל מהוות תנאים עיקריים בהתקשרות בין המועצה לבין הקבלן,  3.1

ל עת במהלך ביצוע העבודות ו/או השירותים על קיומן המלא והקבלן נדרש להקפיד בכ

 והמושלם של כל ההוראות והדרישות שבמסמך זה.

 

הפרת התחייבויות הקבלן לקיים במלואן ובשלמותם את הוראות מסמך זה, כאמור  3.2

לעיל, תהווה הפרה יסודית מצד הקבלן, ותקים למועצה את הזכות לבטל  3.1בסעיף 

 ההתקשרות עמו.לאלתר את 

 

 

 המועצה האזורית שער הנגב
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 לחוזה  "בנספח "
 

   אישור ביטוחים
 

 ץ נחל עוז בהסכם שבין מועצה אזורית שער הנגב וקיבו ביטוחים קיום אישור

  להקמת מרכז מורשת בקיבוץ נחל עוז   ___________לבין _________
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

 
 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם 
מועצה אזורית שער 

הנגב ו/או קיבוץ נחל 
עוז ו/או הישובים 

בתחום השיפוט של 
המועצה ו/או תאגידים 

עירוניים של המועצה 
ו/או מי שמקבל 

שירותים מוניציפאליים 
מהמועצה ו/או מוסדות 

חינוך ו/או גופים 
 קשורים למועצה.

  שם 

 נדל"ן☐ 

 שירותים ☒ 

 אספקת מוצרים☒ 

 ______אחר: ☐ 
 

 

 משכיר☐ 

 שוכר☐ 

 זכיין☐ 

 קבלני משנה☐ 

 מזמין שירותים☒ 

 מזמין מוצרים☒ 

 ______אחר: ☐ 
מועצה אזורית שער הנגב ו/או 

קיבוץ נחל עוז ו/או הישובים 
בתחום השיפוט של המועצה ו/או 

המועצה ו/או תאגידים עירוניים של 
מי שמקבל שירותים מוניציפאליים 
מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או 

 גופים קשורים למועצה.

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
קוד כיסוי 
בהתאם  
 לנספח ד' 

          
ביט   צד ג'

2019 
  2,000,000  ₪   302 

304 
308 
309 
315 
317 
318 
327 
320 
319 

 
אחריות 
 מעבידים

ביט  
2019 

    ₪   308 302 
309 
317 
318 
327 
319 
320 
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 כיסויים

אחריות 
 המוצר

ביט  
2019 

  4,000,000  ₪   308 302 
304 
309 
310 
317 
318 
319 
327 
331 

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000  ₪   301 327 
302 331 
303 
304 
308 
309 
317 
318 
319 
321 
325 

 
 

 
 
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין פירוט השירותים 
 (: ג'בנספח 

 הפקת תכנים אורקוליים - 090
 הקמת מיצגים -091
 אספקת ציוד מולטימדיה וריהוט – 092
 התקנה - 093

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השרותים

 

 
 יאור השירות נשוא ההתקשרותת

קוד 
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה
אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 

 002 וקירור(
 ניטורשירותי 

072 
 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור
 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 077  שירותי קוסמטיקה 007 קבלניות גדולותעבודות  -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש
 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 משפטייםשירותים  012 גביה וכספים
 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות
 הובלות והפצה

017 
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל 

 087 ותקשורת
 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים
 090 אורקוליים תכנים הפקת 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 מיצגים הקמת 021 הריסות/פינויים
 092 מולטימדיה וריהוטאספקת ציוד  022 השקעות ויזמות

 093 התקנה 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט
פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026 והובלה
- 

096 
 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות
 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות
 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 ח אדםוכ
 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים
 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע
 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה
 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים
 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות

נופש וטיולים )לרבות 
 046 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

- 
116 

 117 - 047 ניהול מבנים
 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ
 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת
 122 - 052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
123 

 124 - 054 אטרקציותפארק שעשועים ומים/ 
 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ
 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה
 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
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 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
 131 - 061 קמעונאות

 132 - 062 רוקחות
 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134 - 064 רפואה משלימה
 135 - 065 שיפוצים

 136 - 066 שירות לאומי
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 067 ומלונאות
- 

137 
 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב
 140 - 070 שירותי דת

 

 נספח סעיפים מיוחדים 

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 כיסוי אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר:
מועצה אזורית שער הנגב ו/או קיבוץ נחל עוז 

ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה 
ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 
שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה 

ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 
 למועצה.

308 

- 

378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 משימוש בצמ"הכיסוי בגין נזק שנגרם 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 אחר: –מבוטח נוסף 
מועצה אזורית שער הנגב ו/או קיבוץ נחל עוז 

ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה 
תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי ו/או 

שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה 
ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 

 למועצה.

317 

- 

387 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 :מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מועצה אזורית שער הנגב ו/או קיבוץ נחל עוז 

הישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או 
ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 
שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה 

ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 
 למועצה.

319 

- 

389 
 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 מבקש האישור
320 - 390 

 391 - 321 זהמבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק 
 : מוטב לתגמולי ביטוח

מועצה אזורית שער הנגב ו/או קיבוץ נחל עוז 
ו/או הישובים בתחום השיפוט של המועצה 

ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי 
שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה 

ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 
 למועצה.

322 

- 

392 
 393 - 323 מבקש האישור - לתגמולי ביטוחמוטב 

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית
325 - 395 
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 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות
מבטח   מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 ( האישור מבקש של 

327 
- 

397 
 398 - 328 האישור ייחשב כצד ג'רכוש מבקש 

 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 400 - 330 שעבוד לטובת מבקש האישור

 12 –תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 
 חודשים מתום תקופת הביטוח

331 - 401 
- 332 - 402 
- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
 

 

 

 
 


