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מס׳ 

סידור

 י

במכרז/  מס׳ סעיף פרק

 /במפרט

 בנספח

תשובה  פירוט השאלה עמוד

 מוצעת

אחריות1

















הסכם

התקשרו

ת

תקופת אחריות ושיפוי ל
 התכנון וההקמה 

 -  18.1סעיף  .1
ועד לסוף הסעיף  2שורה 

יש למחוק את המלל:  –
"ולפיכך...למטרותיהם"

. 

 – 18.2סעיף  .2
ועד לסוף  -2ושרה 

הסעיף, יש למחוק את 
המלל: "ו/או עקב...על 

ראו שינויים 
בתחום 

 הביטוח.



 
 



























































הגבלת

אחריות

















 פי ההסכם".

 – 18.3סעיף  .3
ועד לסוף  3שורה 

הסעיף, יש למחוק את 
המלל: "ולשביעות 

 .להוראות החוזה".רצון..

 – 18.5סעיף  .4
יש למחוק את  – 2שורה 

הלל: "בדק 
 ואחריות...ו/או הבדק".

  18.6סעיף  .5

לאחר  – 1שורה  א.
המלל: "הספק אחראי" 

יש להוסיף את המלל: 
 "על פי דין".

יש  -1שורה  ב.
למחוק את המלל :"ו/או 
תקלה ו/או הפסד....ובין 

 –בעקיפין תוך כדי" 
 בעים מ".ולכתוב: "הנו

יש  – 2שורה  ג.
למחוק את המלל: "או 

בקשר עמן 
לרבות...הנדרשים 

 מהציוד".

יש  – 18.7סעיף  .6
 למחוק את הסעיף. 

יש  – 18.8סעיף  .7
 למחוק את הסעיף.

יש  – 18.9סעיף  .8
 למחוק את הסעיף. 

 – 18.10סעיף  .9
 יש למחוק את הסעיף. 

 – 18.11סעיף  .10
 יש למחוק את הסעיף.

  – 18.12סעיף  .11

יש למחוק את  א.
 המילה: "ולפצות".

יש  -2שורה  ב.
למחוק את המלל :"ו/או 



 
 









אחריות

ושיפוי



































































 עובדיה ו/או שלוחיה".

לאחר  – 3שורה  ג.
המלל: "אחראי להם" 
יש להוסיף את המלל: 

 "על פי דין כאמור".

יש  – 3שורה  ד.
למחוק את המילה: 
"ואחרות" ולכתוב: 

 "סבירות".

יש להוסיף את  .12
 כדלקמן: הסעיף

 הגבלת אחריות

מובהר ומוסכם כי  חבות 
הספק ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הספק 
באחריות ו/או בפיצוי 

ו/או בשיפוי על פי הסכם 
זה כפופה לתנאים 

( 1המצטברים דלהלן: )
התקבל פס"ד חלוט 

( המועצה 2כאמור )
הודיעה לספק על כל 

תביעה או דרישה כאמור 
מיד עם היוודע לה על כך 

פשרה לספק לנהל את וא
ההגנה ולא התפשרה 

בשמו ובמקומו ו/או ללא 
אישורו של הספק מראש 

( בשום מקרה 3ובכתב )
הספק לא יישא בנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים 

 לרבות כלכליים. 

על אף האמור בסעיף זה, 
ועל אף כל הוראה אחרת 

בהסכם זה, מוסכם 
בזאת מפורשות כי 

אחריות הספק והשיעור 
ל הפיצויים המרבי ש

ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק 
בהם יישא הספק על פי 
הסכם זה או על פי דין, 
לא יעלו בכל מקרה על 

סכום _גובה ההתקשרות 
והמועצה פוטרת את 

הספק ומוותרת בזאת על 



 
 







ביטוח







































































כל תשלום העולה על 
סכום הפיצוי המרבי 

המצוין לעיל. הוראות 
סעיף זה יחולו אף לאחר 

כם ו/או סיום ההס
 ביטולו.

אחריות ושיפוי לתקופת 
 התחזוקה וההפעלה

  18.14סעיף  .13

יש  – 2שורה  א.
למחוק את המלל: "ו/או 
עקב שימוש...הנדרשים 

 מהמוצרים".

)עמוד   2שורה  ב.
לאחר המלל: "על   -( 65

פי חוזה זה" יש להוסיף 
 24את המלל: "ועד 

חודשים מתום תקופת 
 ההתקשרות".

 – 18.15סעיף  .14
 יש למחוק את הסעיף. 

 – 18.16סעיף  .15
 יש למחוק את הסעיף.

  18.17סעיף  .16

יש  – 1-2שורה  א.
למחוק את המלל: 

"הספק פוטר את ...ו/או 
לפצות" ולכתוב: "הספק 

 מתחייב לשפות".

יש  – 2שורה  ב.
למחוק את המלל: "ועל" 

 ולכתוב: "בגין".

יש  – 4שורה  ג.
למחוק את המילה: 

 "."ואחרות

 – 18.18סעיף  .17
מומלץ למחוק את 

 הסעיף.

 – 18.19סעיף  .18
מומלץ למחוק את 

 הסעיף. 



 
 

















































ביטוחי

המועצה



























יש להוסיף את  .19
 הסעיף כדלקמן:

 

 הגבלת אחריות

מובהר ומוסכם כי  חבות 
הספק ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הספק 
באחריות ו/או בפיצוי 

ו/או בשיפוי על פי הסכם 
זה כפופה לתנאים 

( 1לן: )המצטברים דלה
התקבל פס"ד חלוט 

( המועצה 2כאמור )
הודיעה לספק על כל 

תביעה או דרישה כאמור 
מיד עם היוודע לה על כך 
ואפשרה לספק לנהל את 

ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ו/או ללא 

אישורו של הספק מראש 
( בשום מקרה 3ובכתב )

הספק לא יישא בנזקים 
עקיפים ו/או תוצאתיים 

 . לרבות כלכליים

על אף האמור בסעיף זה, 
ועל אף כל הוראה אחרת 

בהסכם זה, מוסכם 
בזאת מפורשות כי 

אחריות הספק והשיעור 
המרבי של הפיצויים 

ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק 
בהם יישא הספק על פי 
הסכם זה או על פי דין, 
לא יעלו בכל מקרה על 

סכום _גובה ההתקשרות 
 _, והמועצה פוטרת את

הספק ומוותרת בזאת על 
כל תשלום העולה על 
סכום הפיצוי המרבי 

המצוין לעיל. הוראות 
סעיף זה יחולו אף לאחר 

סיום ההסכם ו/או 
 ביטולו.

 

 ביטוח 



 
 











נספחה'



































































  18.20סעיף  .20

יש  -1שורה  א.
למחוק את המלל: "על 

 פי הסכם זה ו".

יש  – 3שורה  ב.
למחוק את המלל: 

"באישור המועצה על 
ב: השלמת" ולכתו

 "בהשלמת".

יש  – 4שורה  ג.
למחוק את המלל: 

"לשביעות רצונה של 
 המועצה בכתב".

יש  – 4-5שורה  ד.
למחוק את המלל: "ו/או 
סיום תקופת הבדק ו/או 

התחזוקה )המאוחר 
מבניהם( ולכתוב: 

"המוקדם מבין 
 המועדים".

לאחר  – 5שורה  ה.
המילה: "אחריותו" יש  
להוסיף את המלל: "על 

 פי דין".

  18.21סעיף  .21

יש  – 3שורה  א.
למחוק את המלל: 

"מסירת אישור...הודעה 
 מראש בכתב לספק". 

בסוף הסעיף יש  ב.
להוסיף את המלל: 
"מובהר ומוסכם כי 

לעניין העבודות 
הקבלניות, אישור ביטוח 

בגין העבודות עצמן 
יומצא למועצה עם 

תחילת ביצוע העבודות 
בפועל או העמדת רכוש 

תר של הספק בא
העבודות, המוקדם מבין 

 המועדים".

 - 18.22סעיף  .22
יש למחוק  – 2 -1שורה 

את המלל :"להבטחת 



 
 



































ביטוח











































אחריותו...מתחייב 
הספק" ולכתוב: "הספק 

 מתחייב".

 -  18.23סעיף  .23
יש למחוק את  – 2שורה 

המלל: "טופס האישור 
...העבודות והשירותים" 

 ולכתוב: "נספח יח'".

 – 18.24סעיף  .24
יש למחוק את  – 1 שורה

המלל: "והמצאת 
 פוליסות הביטוח".

 .– 18.25סעיף  .25

יש  – 2שורה  א.
למחוק את המילה: 

 "כל".

יש  – 3שורה  ב.
למחוק אתהמלל 
:"לרבות ביטוח 
אחריות...בלתי 

 מוגבלים".

יש  – 4שורה  ג.
למחוק את המלל: "שלא 

₪  600,000 –יפחת מ 
₪  300,000ולכתוב: "של 
פת למקרה ולתקו

 ביטוח".

יש  – 5 -4שןרה  ד.
למחוק את המלל :"וכן 

כיסוי לנזקי 
 גוף...בביטוח חובה".

יש  – 5שוורה  ה.
למחוק את המילה: 

 "מנופים".

יש  – 8שורה  ו.
למחוק את הילה :"גם". 

יש למחוק את המלל: 
"שלא יפחת מ". לאחר 

המילה: "למקרה" י 
שלהוסיף את המלל: 

 "ולתקופת ביטוח".

 -  18.26סעיף  .26
יש למחוק  – 1-2שורה 



 
 















































































את המלל: "בכל תקופה 
 בה...על פי כל דין".

  – 18.27סעיף  .27

י  – 2 -1שורה  א.
שלמחוק את המלל 

:"הספק יערוך 
ויקיים...ו/או על פי כל 

 דין".

שורה  – 67עמוד  ב.
" 5י שלמחוק:" -1

". בהמשך 3ולכתוב :"
יש למחוק את המלל: 

 "ו/או המבנה".

 2-3שורה  ג.
יש למחוק  – 67בעמוד 

את המלל :"המצאת 
טופס...תנאי מהותי 

 בהסכם".

 – 18.29סעיף  .28
 יש למחוק את הסעיף. 

 – 18.31סעיף  .29
 יש למחוק את הסעיף. 

יש להוסיף את  .30
 הסעיף שלהלן:

 

 ביטוחי המועצה

לאורך כל תקופת 
ההסכם וכתנאי לתחילת 
ביצוע העבודות ו/או מתן 

תפעול שירותי תחזוקה ו
תערוך המועצה ביטוח 

רכוש המבטח את 
רכושה בכל אתרי ביצוע 
עבודות לרבות התחזוקה 

ובסביבתם )לרבות 
מבנים, תכולה ומלאים(, 

במלוא ערכי כינונם 
)להלן יקראו יחדיו: 

"רכוש"( כנגד הסיכונים 
-המבוטחים בביטוח אש
מורחב וכן ביטוח אובדן 

תוצאתי עקב נזק לרכוש 
ת כאמור לעיל לתקופ



 
 





















 -שיפוי לשאת תפחת מ
חודשים. בביטוחים  24

האמורים נכלל סעיף 
ויתור על זכות תחלוף 
לטובת הספק ו/או מי 

מטעמו, אולם הוויתור 
לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

המועצה פוטרת את 
הספק ו/או מי מטעמו 

מאחריות לנזק ו/או אבדן 
שבגינו המועצה  זכאית 

לשיפוי על פי הביטוחים 
התחייבה לערוך ש

כמפורט לעיל או שהיתה 
זכאית לשיפוי בגינם 
אלמלא ההשתתפות 

העצמית הנקובה 
בפוליסות. הפטור 

מאחריות כאמור לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

מובהר כי בסיום ביצוע 
עבודות הקמה, 

מתחייבת המועצה לבטח 
גם את המתקנים, 

המערכות והעבודות 
נשוא הסכם זה )להלן: 

מתקנים"(, וכל "ה
הוראות סעיף זה יחולו 

גם בגין המתקנים 
 כאמור.

הסכם  –נספח ה' 
 תחזוקה ותפעול 

כידוע  –סעיפי האחריות 
יש להעביר את סעיפי 

האחריות לבחינת 
יועצים משפטיים של 

חברתכם בשים לב 
להמלצתנו לצמצם את 

אחריותכם לחבות על פי 
דין בלבד ש)כן פוליסות 

וכן מכסות חבות חוקית( 
להגביל את אחריותכם 

 8כמפורט בסעיפים 
 להלן:



 
 

 

 – 16.1סעיף  .1
לאחר המלל:  – 1שורה 

"הספק אחראי" י 
שלהוסיף את המלל: 

 "על פי דין".

  16.2סעיף  .2

לאר המלל:  -1א . שורה 
"הספק אחראי" י ש 

להוסיף את המלל :"על 
 פי דין".

יש  2-4שורה  ג.
למחוק את המלל :"ו/או 

.הנדרשים עקב שימוש..
 מהמוצרים". 

לאחר  – 5שורה  ד.
המלל: "על פי חוזה 
זה", יש להוסיף את 

חודשים  24המלל: "ועד 
מתום תקופת 
 ההתקשרות".

יש  – 16.3סעיף  .3
 למחוק את הסעיף. 

יש  – 16.4סעיף  .4
 למחוק את הסעיף. 

  16.5סעיף  .5

יש  – 1-2שורה  א.
למחוק את המלל: 

"הספק פוטר את ...ו/או 
פצות" ולכתוב: "הספק ל

 מתחייב לשפות".

יש  – 2שורה  ב.
למחוק את המלל: "ועל" 

 ולכתוב: "בגין".

יש  – 3שורה  ג.
למחוק את המילה: 

"ואחרות" ולכתוב 
 :"סבירות"

לאחר  – 4שורה  ד.
המלל: "תודיע לספק" 
יש להוסיף את המלל: 
"מיד עם היוודע לה על 



 
 

 כך".

בסוף הסעיף יש  ה.
: להוסיף את המלל

"שיפוי כאמור כפוף 
 לפסק דין חלוט".

 – 16.6סעיף  .6
מומלץ למחוק את 

 הסעיף. 

 – 16.7סעיף  .7
ממומלץ למחוק את 

 הסעף. 

 

יש להוסיף את  .8
 הסעיף שלהלן:

 הגבלת אחריות

מובהר ומוסכם כי  חבות 
הספק ואחריותו בכל 
מקום בו נושא הספק 
באחריות ו/או בפיצוי 

ו/או בשיפוי על פי הסכם 
זה כפופה לתנאים 

( 1המצטברים דלהלן: )
התקבל פס"ד חלוט 

( המועצה 2כאמור )
הודיעה לספק על כל 

תביעה או דרישה כאמור 
מיד עם היוודע לה על כך 
ואפשרה לספק לנהל את 

ההגנה ולא התפשרה 
בשמו ובמקומו ו/או ללא 

אישורו של הספק מראש 
( בשום מקרה 3ובכתב )

הספק לא יישא בנזקים 
ו/או תוצאתיים  עקיפים

 לרבות כלכליים. 

על אף האמור בסעיף זה, 
ועל אף כל הוראה אחרת 

בהסכם זה, מוסכם 
בזאת מפורשות כי 

אחריות הספק והשיעור 
המרבי של הפיצויים 

ו/או השיפוי ו/או 
ההוצאות ו/או דמי הנזק 
בהם יישא הספק על פי 
הסכם זה או על פי דין, 



 
 

לא יעלו בכל מקרה על 
התקשרות , סכום גובה ה

והמועצה פוטרת את 
הספק ומוותרת בזאת על 

כל תשלום העולה על 
סכום הפיצוי המרבי 

המצוין לעיל. הוראות 
סעיף זה יחולו אף לאחר 

סיום ההסכם ו/או 
 ביטולו.

 ביטוח 

  16.8סעיף  .9

לאחר  -1שורה  א.
המלל: "להבטחת 

אחריותו" יש להוסיף 
 את המלל: "על פי דין".

 יש – 3שורה  ב.
למחוק את המלל: "וכל 
עד יש כלפי אחריות על 

 פי דין".

לאחר  – 4שורה  ג.
המלל: "אחריות" יש 

להוסיף את המלל: "על 
 פי דין".

 – 16.9סעיף  .10
יש למחוק  -1שורה 

 7ימים" ולכתוב " 14:"
 ימים".

 – 16.10סעיף  .11
יש למחוק את  -1שורה 

המלל: "והמצאת 
 פוליסות הביטוח".

 – 16.11סעיף  .12
 ביטוחי רכב .

יש  – 2שורה  ז.
למחוק את המילה: 

 "כל".

יש  – 3שורה  ח.
למחוק את המלל 

:"לרבות ביטוח 
אחריות...בלתי 

 מוגבלים".

יש  – 4שורה  ט.



 
 

למחוק את המלל: "שלא 
₪  600,000 –יפחת מ 

₪  300,000ולכתוב: "של 
למקרה ולתקופת 

 ביטוח".

יש  – 5 -4שורה  י.
ן למחוק את המלל :"וכ

כיסוי לנזקי 
 גוף...בביטוח חובה".

יש  – 5שוורה  יא.
למחוק את המילה: 

 "מנופים".

יש  – 8שורה  יב.
למחוק את הילה :"גם". 

יש למחוק את המלל: 
"שלא יפחת מ 

למקרה",  2,000,000
ולכתוב: "בסך 

למקרה ₪  1,000,000
 ולתקופת ביטוח".

  16.12סעיף  .13

יש  – 1-2שורה  א.
למחוק את המלל 

:"הספק יערוך ...ו/או 
 על פי כל דין".

יש  – 6שורה  ב.
" ולכתוב: 5למחוק " 

"3." 

יש  – 7שורה  ג.
למחוק את המלל?: 

 "ו/או המבנה".

יש  – 8שורה  ד.
למחוק את המלל: 

"המצאת טופס...מהותי 
 בהסכם".

  16.13סעיף  .14

יש  – 1-2שורה  א.
למחוק את המלל 

:"הספק יערוך...טו/או 
 ין".על פי כל ד

יש  – 7שור ה ב.
" ולכתוב: 5למחוק "

". בהמשך יש למחוק 3"



 
 

את המלל: "ו/או 
 המבנה".

יש  – 8שורה  ג.
למחוק את המלל: 

"המצאת טופס 
אישור....מהותי 

 בהסכם".

 – 16.15סעיף  .15
 יש למחוק את הסעיף.

י  – 16.17סעיף  .16
 שלמחוק את הסעיף. 

יש להוסיף את  .17
 הסעיף שלהלן:

 המועצהביטוחי 

לאורך כל תקופת 
ההסכם וכתנאי לתחילת 
ביצוע העבודות ו/או מתן 
שירותי תחזוקה ותפעול 

תערוך המועצה ביטוח 
רכוש המבטח את 

רכושה בכל אתרי ביצוע 
עבודות לרבות התחזוקה 

ובסביבתם )לרבות 
מבנים, תכולה ומלאים(, 

במלוא ערכי כינונם 
)להלן יקראו יחדיו: 

ם "רכוש"( כנגד הסיכוני
-המבוטחים בביטוח אש
מורחב וכן ביטוח אובדן 

תוצאתי עקב נזק לרכוש 
כאמור לעיל לתקופת 
 -שיפוי לשאת תפחת מ

חודשים. בביטוחים  24
האמורים נכלל סעיף 
ויתור על זכות תחלוף 
לטובת הספק ו/או מי 

מטעמו, אולם הוויתור 
לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

המועצה פוטרת את 
/או מי מטעמו הספק ו

מאחריות לנזק ו/או אבדן 
שבגינו המועצה  זכאית 

לשיפוי על פי הביטוחים 
שהתחייבה לערוך 

כמפורט לעיל או שהיתה 



 
 

זכאית לשיפוי בגינם 
אלמלא ההשתתפות 

העצמית הנקובה 
בפוליסות. הפטור 

מאחריות כאמור לא יחול 
לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

מובהר כי בסיום ביצוע 
הקמה, עבודות 

מתחייבת המועצה לבטח 
גם את המתקנים, 

המערכות והעבודות 
נשוא הסכם זה )להלן: 

"המתקנים"(, וכל 
הוראות סעיף זה יחולו 

גם בגין המתקנים 
  כאמור.

  

 

נבקשלהכילשינוי60הסכם13.2פיצוי2

:במידהולאעמדהספק

באחתמאב"דבמהלך

במועדההקמהאךעמד

לחיבורהמתקן,לא

ינוכההפיצויהקבוע

ההערה 

 נדחית

נבקשלשנותאחריותעל68הסכם19.1.4.3אחריותטיב3

שניםכמקובל10קונס'ל

בענף

ההערה 

 מתקבלת

נבקשכםלהחריגאת69הסכם19.2.5אחריותטיב4
זמניהתגובהבכלהקשור

לשבתוחגים

ההערה 
 מתקבלת

תמורה5

ותנאי

תשלום

נבקשלשנותאתאב"ד73הסכם23.5
הבאות:

40%אב"דג'להגדילל

5%להקטיןל–אב"דד'

5%להקטיןל–אב"דה'

 ההערה נדחית

תמורה6

ותנאי

תשלום

נבקשלשנותאתניכוי74הסכם23.10.1
ההנחהממחירון"דקל"

 12%–ל

 ההערה נדחית

ביטולהסכם,במקרהשל75הסכם28ביטול7
מבקשכיישולםלספק

ההערה נדחית



 
 

ערךציודו/אוהעבודותהתקשרות
אשרבוצעו/סופקו

 לאתרהעבודות

תחנה8

מטאורולוגי

ת

מפרט13.7.9

טכני

נבקשלצמצםהיק98
התקנתתחנותמטאו'

 מהמתקנים25%לכדי

ההערה 
מתקבלת

אחריות9

לרכיבי

המתקן

נספחי"ב3

כתב–

אחריות

מתסתירהביןסעיףקיי136
19.1.4.3לסעיף3

 בהסכם

האחריות 
לקונסטרוקצי

 10ה תתוקן ל
 שנים

אחריות10

לרכיבי

המתקן

נספחי"ב1

כתב–

אחריות

קיימתסתירהביןסעיף136
19.2.5.1לסעיף1

בהסכםבענייןאחוזי
 תקלהמשביתה

 19.2.5.1סעיף 
 60%יתוקן ל

הגבלת11

אחריות

נספחי"ב

כתב–

אחריות

נבקשכיבמקוםאחריות137
מלאהובלעדיתיירשם

אחריותעלפידין

ההערה נדחית

מפרט10.3פאנלסולארי12

טכני

נבקשלכלולאתעשרת92
המדורגיםהראשונים

בדירוגשל
BLOMMBERG

כפאנליםבניתןלהתקין
ולהציע

ההערה 
מתקבלת

18 

מטרת 

 ההתקשרות

ףזה.מבקשיםלבטלסעי 4 מכרז 2.4
לאנוכללהתחייבעל
אותומחיר,כלמבנה

והמחירשלו,אולסירוגין
שלאDCלהגבילהספק
70-יהיהנמוךמ

קילוואט.

 ההערה נדחית

19 

מטרת 

 ההתקשרות

לאהגיונישהקבלןיבצע 5 " 2.5
אתהרישוםעלחשבונו

וכלהפעולותהנלוות
)הכנתתוכניות,ביקור

בחחיוכד(,והלקוחיוכל
בטלללאפיצויאתל

הקבלןבגיןפעולותאלו.
₪2,500אנומבקשים

בתוספתמעמסגיןכל
ביטול.

הניסוח יהיה 
 כדלקמן:

ככל שלא 
תוקם מערכת 

באתר שנרשם 
כראוי 

למכסה,על ידי 
הזוכה, והדבר 
נובע מדרישת 

הלקוח לא 
להקים את 

המערכת 
הנ"ל, יפוצה 

 2,000הזוכה ב
למערכת ₪ 



 
 

 דמי ביטול.

20 

די ביצוע מוע

 עבודות

סעיףזהיחייבאותנו 53 ? 6.1.4
לצמצםאתשעות

העבודהלמספרמועטשל
שעותעבודהביום,ובכך
לייקרמשמעותיתאת

עלויותההקמה.
מבקשים להוריד את 

סעיף זה

 ההערה נדחית

21 

פירוק 

 המערכת

המחירעבורפירוק 7  
–והרכבהנמוךמאוד

–לגגקל,גגבטון₪900
אחסנה₪.1500

באחריותהלקוחבלבד!
מותנהבתקופותהבדק.

 הסעיף יעודכן:

 לגג קל ₪  800

לגג ₪  1,000
 בטון

22 
מבקשיםלהחריגגידור 58 " 10.8 

האתר
ההערה 

 מתקבלת

23 

המלצות 

 והתרשמות

נמוךמחירהמקסימום 13 " 11.8.23
בהתחשבבהספקימאוד

המבנים)חלקםלא
-20מבוטלבהספקשל

קילוואט(,בתוספת30
הדרישותבסעיף

,שנתשירות,11.8.2.4
ופיזורםשלאבאתר

אחד.

איךשלאניסינולסדר
אתמודלהעלויות,

ולאחרסבבשיחותעם
קבלניביצוע,הפרויקט

אינורווחיואףעם
פוטנציאלממשילהפסד.

עלמנתשנוכללגשת
למכרז,אנומבקשים

לשנותאתמחיר
₪4,300-להמקסימום

ולוותרעלשנתהשירות
הראשונהשתינתן

בתשלום.

מחיר 
המקסימום 

ממנו יש לתת 
הנחה יועלה 

₪  4,100ל
  לקו"ט

24 

" 11.8.2.

3 

20-מחירל–Cסעיף 13 "
שנהלאהגיוניהעלות

שלנוגבוההמשמעותית
200מסכוםזה.מבקשים

שנותאחריות12-ל₪

 ההערה נדחית

 ההערה נדחית.מבקשים– E סעיף 14 " 11.8.2.3 " 25



 
 

לשנותמהמזגןהשלישי

26 

המחיראינו– G סעיף 14 " 11.8.2.3 "
משקףאתהעלויותנכון

להיוםלמדרכי
אלומיניום.מבקשים

לבטלסעיףזהאולשנותו
למטר₪120-ל

הסעיף יעודכן 
 למ"א₪  100ל

27 

המחיראינו– G סעיף 14 " 11.8.2.3 "
ותמשקףאתהעלוי

₪4000-לשנותול

 ההערה נדחית

28 

המחיראינו– I סעיף 14 " 11.8.2.3 "
משקףאתהעלויות

וכן₪7000-לשנותול
להגבילוללאיותר
)אין ממערכתלאיזור

הגיוןלהתקיןאת
מערכותניטורעל

מתקניםככקטנים(

 ההערה נדחית

29 

כאמורלעיל,– G סעיף 14 " 11.8.2.3 "
החלמבקשיםלשנות

בשנההראשונהולשנות
₪90-אתהמחירל

כאמורבשלגודל
המתקנים

 ההערה נדחית.

שנת בדק 
ראשונה כלול 

 במחיר.

30 

מבקשיםלהורידדרישות 59 הסכם 10.4 10
מנהלעבודה,דרישהזו
תייקרמשמעותיתאת

עלותהפרויקט

 ההערה נדחית

31 

19 19.1.4.

2 

אחריותבגיןהאיטוםשל 68 "
לןתוגבללנקודתהקב

הממשקשלהמערכת
הסולאריתלגגבלבד

 ההערה נדחית

32 

הסכומיםהמצוינים 75 " 26.7.1 26
בטבלהמוגזמיםמאוד.

מבקשיםלבוחנםמחדש,
כמוכןלתתלקבלגרייס

גבוהיותרלפניקנסות

 ההערה נדחית

33 

מבקשיםלשנותאת 75 " 27 27
מועדהעברתהסיכון

הציודלהתאםלהתקנת
כפישמצויןבאבניהדרך.

ההערה נדחית 
 והמועד יחודד:

מועד העברת 
הסיכון הוא עם 

קבלת היתר 
הפעלה 
ממשרד 

האנרגיה 



 
 

וחיבור לרשת 
החשמל 

הארצית על ידי 
 חח"י

34 

תנאיהתשלוםבעייתיים 73 " 23.5 23
בהתחשבבמימוןביניים

לשםרכישתהציוד
ותשלומיםלקבלנים.
לן:מבקשיםלשנותלה

-,ד'%50-,ג'18%-ב
10%-,ה'20%

 ההערה נדחית.

35 

כלוביממיריםלא 91 נספח א' 9.6 9
מתומחריםעלידנו.

מבקשיםלהחריג
כתוספתאולוותרעל

דרישהזו

 ההערה נדחית.

יש לשים גגון 
 כחלק מהמחיר

36 
מבקשיםלהחריגעלויות 92 " 11 11

קונסטרוקטיביות
 ההערה נדחית

37 

משיקוליעלותתועלות, 99 " ד' 11
לאיותקנומערכות

מטאורולוגיותעלמרבית
הגגות.מבקשיםלשנות
אתהתחייבותהתפוקה

5%לסימולציהפחות
ללאקשרלנותנים
מטאורולוגייםעם

שנתי0.5%הפחתהשל
עקבדגרדציהשלפנלים

נספח התפוקה 
ויחס 

הביצועים 
 יעודכן

התחייבות 
לתפוקה: כלל 

ולציות הסימ
תהיינה לא 

 1,670פחות מ
בקוט"ש 

לקו"ט מותקן 
בשנה וירידה 

של לא יותר 
בשנה,  0.5%מ

אלא באישור 
מיוחד של 

 היועץ

38 

הואיל  

 3מס' 

קייםויתורכלליעל  הסכם
טענותלגבינתונים

עובדתיים.אנימניחשלא
כלהנתוניםהעובדתיים

ידועים.

 ההערה נדחית

39 

ירה,במקרהשלסת  " 2.2 
תיבחרהפרשנות

שמטיבהעםהמועצה.
לאסביר.

 ההערה נדחית

הגדרת"המתקן"  "   40
והגדרת"המפרט

 ההערה נדחית



 
 

לשיםלב–הטכני"
שהמפרטהטכניאינו
סופיוהמועצהעתידה

לשנותאותועלפישיקול
דעתהמולהיועץ

מטעמה.לאסביר.

41 

הגדרת"החוקאוהדין"  " 5.1 
לאברור–5.1וכןסעיף

מהזה"תחיקת
הביטחון".

 ההערה נדחית

42 

 3.16 

,6.1.4 ,

6.2.2 

כדאילהסדירשעות  "
פעילותמראש.

שעות הפעילות 
מוגדרות 

 במסמכים

43 

 -ו 5.2 

8.13 ,

9.5 

המועצהצריכהלהיות  "
אחראיתלפיהדין.

 ההערה נדחית

44 

תיקוןתשתיותצ"לככל  " 6.2.3 
ריותשנזקהינובאח

הקבלןעלפיהדין.

 ההערה נדחית

45 

איננו"קבלןראשי"עלפי  " 10.4 
ההגדרהבגיןואיןמנהל

עבודה.

 ההערה נדחית

46 

 10.15 ,

10.16 

לאהגיוני.איןמנהל  "
עבודהבכללואיןממונה
בטיחותבאתרבכלזמן.

 ההערה נדחית

47 
הוראותצ"לעלפי  " 11.3 

.הוראותההסכםבלבד
 ההערה נדחית

48 

החלטותצריכותלהיות  " 11.4 
בסבירותעםזכות

ערעור.

 ההערה נדחית

 ההערה נדחיתלאסביר.  " 11.5  49

 ההערה נדחיתאחריותצ"לעלפיהדין.  " 12.2  50

51 

פיצויצריךלהיות  " 13.2 
בהתראהמוקדמת,עם

תקופתגרייס.

 ההערה נדחית

52 

סיף:"מובהרכיישלהו  " 13.3 
עיכוביםהנובעים

מנסיבותשאינןבשליטתו
הסבירהשלהקבלן

)לרבותנסיבותמכוח
עליוןו/אופעולותשל

 ההערה נדחית



 
 

המזמיןו/אוצדג'ו/או
מימטעמם(לאיחשבו
כאיחורבלוחהזמנים

אשרבאחריותושל
הקבלן"

53 

ישלהורידאתהמשפט:  " 17.1 
ומר"וכלמסמךו/אוח
אחרלפיהןבוצעו

העבודות,כלחומראחר
שבידיהספקאובידיכל

קבלןשירותיםאחר,
המועסקבמסגרתמתן

השירותיםעלידיהספק,
ביןשביקשהזאת

המועצהוביןאםלאו"

 ההערה נדחית

54 
רקנזקשבאחריות  " 18.3 

הספקעלפיהדין.
 ההערה נדחית

 ההערה נדחיתבלבד.אחריותעלפידין  " 18.6  55

56 

ישלהוסיףשחובת  " 18.12 
השיפויכפופהלכך

שהמזמיןאלהתפשרעם
התובעללאאישור

הקבלן.

 ההערה נדחית

57 

ישלהוסיף:"בשום  " .א18.19 
מקרההקבלןלאיישא
בנזקיםעקיפיםו/או

תוצאתייםלרבות
כלכלייםוכןנזקים

כלשהםהנובעיםממעשה
להרשותו/אומחדלש

ו/אומימטעמהו/אוצד
שלישיכלשהוו/או

כתוצאהמכוחעליון"

 ההערה נדחית

58 
ישלבטל.איןאחריות  " 19.2 

מתחדשת.
 ההערה נדחית

59 

רקאםהמעשהאו  " 19.1.5 
המחדלנעשובזדוןאו

ברשלנות.

 ההערה נדחית

60 
לאכוללהליכים  " 19.2.9 

משפטייםמולהיצרנים.
 רה נדחיתההע

61 

ישלהוסיף:"הקלקול  " 19.2.11 
נגרםעלידכלגורם

שאינוהקבלןו/אומי
מטעמו,לרבותהרשלנות

 ההערה נדחית



 
 

ו/אובזדון".

62 
רקאםהמימוששל  " 22.1.4 

הערבותהיהכדין.
 ההערה נדחית

63 
14התראהמראשבת  " 26.1 

יוםואפשרותלתקן.
 ההערה נדחית

64 

פיצוייםמוסכמים  " 26.7 
גבוהים.ישלהפחית

ולהוסיףהודעהמראש
ואפשרותלתקןהפרות.

 ההערה נדחית

65 
ישלתתלקבלןאפשרות  " 28.1 

לתקןאתההפרה.
 ההערה נדחית

66 

ישלהוסיףשמידעסודי  " 32 
לאיחשבאחדמאלה::
א.מידעשהינובנחלת
הכללאושהפךלהיות

מידענחלתהכלל.ב.
שהתקבלאצלהקבלן

מצדג'אושפותחעלידו
באופןעצמאיללא

שימושבמידע.ג.מידע
שגילויונדרשעלידי

רשותמוסמכת.



 ההערה נדחית

67 

70רשום–ביה"סגנים  כללי   
קילוואטץהאםהכוונה
להתקנהעלגגאחדאו

עלמספרגגות?

מתחם אחד.יש 
גגות רעפים. 

 הכל מחובר

68 
מההקונסטרוקציה  "  

הקיימתמתחתלרעפים
 הנושא בבירור

69 

מבקשיםלהחריגעלויות  "  
פילרים.ככלשידרשויהו

ע"חהלקוח

. ההערה נדחית
הנושא מוסבר 

לעומק 
במסמכי 

המכרז 
ובהסכם 
 ההקמה

70 

מבקשיםלהחריג  "  
שיפוריםו/אוהתאמות

בחדריהחשמלשל
הלקוחככלשיידרשו

שותחחיעקבדרי

. ההערה נדחית
הנושא מוסדר 

 בדיוק במכרז

. ההערה נדחיתמבקשיםלהחריגחפירות  "   71
הנושא מוסדר 



 
 

 בדיוק במכרזתשתית

72 

לאנשלםבשוםאופן  " 6 נספח ח'
פיצויעתידיבגיןאי
עמידהבהתחייבות
התפוקה.זהותנאי

יסודי.

 ההערה נדחית.

המטרה היא 
לאלץ את 

הקבלן לבצע 
 תכנון איכותי

73 

במקום"וכלעודיש  " 16.8 נספח ביטוח
כלפיואחריותעלפידין"

ולענייןביטח–ירשם
אחריותמקצועית

וביטוחהמוצרלמשך
שניםנוספות"

 ההערה נדחית

74 

למחוקשורהראשונה  " 16.11 "
או–מילהאחרונה

בעקיפין,לתקןסכום
4–בשורהרביעית

מחוק"וכןל₪,מיליון
כיסוילנזקיגוףאשר
אינםמכוסיםבביטוח

חובה",לתקןשורה
מיליון1-אחרונהסכוםל

₪

 ההערה נדחית

75 

למחוק–שורהראשונה  " 16.2 "
–"בכלתקופהבהעשוי

כלדין"במקוםלרשום
"למשךכלתקופת–

3ההסכםוכןלמשך
שניםנוספותלאחרתום
תקופתמתןהשירותים

ביצועהעבודותלפיאו
המאוחר".

–לפניהסוף4שורה
שנים3-לתקןל

שורהאחרונה,להוסיף
"אולםאיהמצאתו–

לאתיחשבהפרהיסודית
שלההסכם|

 ההערה נדחית

76 

למחוק–שורהראשונה  " 16.3 "
כלדין",–"בכלתקופה

במקוםלרשום"למשך
כלתקופתההסכםוכן

שניםנוספות3למשך
לאחרתוםתקופת
ההסכםאוביצוע

 ההערה נדחית



 
 

העבודותלפיהמאוחר".

למחוק"שלא–4שורה
יפחת"

שנים3-לתקן-7שורה

להוסיף–שורהאחרונה
"אולםאיהמצאתולא
תחשבהפרהיסודיתשל

ההסכם

77 

למחוקאתהמילהבלעדי   16.17 "
במקומולרשום2בשורה

"לנזקיםשיגרמולהעקב
כך"

 ההערה נדחית

78 

מעמד  נסח יד

מבקש 

 האישור 

" 13

8 

 למחוקאתהפסקה"
גופיםהמקבלים

–שירותיםמוניציפליים
אובחלקן

 ההערה נדחית

79 

13 "  כיסויים

8 

₪מיליון3-לתקןסכוםל
,למחוקקודיםשאינם

–רלוונטייםלהסכם
,לפרטאת331,327

הגורמיםכלפיהםמבוקש
התחלוףהוויתורעל

 ההערה נדחית

80 

אחריות 

 מקצועית

סיכונים 

עובדות 

 קבלניות

" 13

9 

,309–להשאירקודים
.כל331,328,314-316

שארהקודיםאושאינם
רלוונטייםאושאינם

קיימים.

שוויעבודות10%לתקןל

ההערה 
 מתקבלת

81 

אחריות 

 מקצועית

צד ג' 

+אחריות 

 מעבידים

–להשאירקודים 139 "
.כל302,307,309,318

שארהקודיםאושאינם
רלוונטייםאושאינם

 .קיימים

ההערה 
 מתקבלת

82 

הצעת  מכרז

 מחיר 

במחיר הסולם, מהכוללמחירהסולם 13 11.8.2.3
כלול חיפוי 
תיקני באם 

הוא יידרש על 
ידי יועץ 

 הבטיחות

83       





 
 

 , המחליף את הסעיף המקורי:הההקמאחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח בהסכם  18סעיף 

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

ה .18.1 כלפי אחראי להיגרםמועצההספק העלולים רכוש נזק ו/או גוף נזק לכל

ו/אולעובדיהו/אולמימטעמהו/אולצדשלישיכלשהוו/אולספקו/אולעובדימועצהל

לשירותי למערכתו/או ו/או מטעמו ולמי ו/אוהספקו/או הנובע למתקניםבכל םו/או

כתוצאהו/אובקשרלעבודות.

הספקאחראיבגיןכלנזקשיגרםעקבשגיאהמקצועיתשלהספקו/אומימטעמו, .18.2

טעותו/אוהזנחהו/אוהשמטהבמעשהו/אובמחדלבמילויחובתוהמקצועיתו/או

חוסרהתאמתםעקבשימושבחומריםאואביזריםלקוייםו/אופגםבמוצריםו/או

ו/אוחוסרהתאמתםלתקניםהנדרשיםמהמוצרים.אחריותושלמועצהלדרישותה

הספקתחולגםלגביכלמקרהשיתגלהלאחרתוםתקופתההתקשרותעלפיחוזה

זה.אחריותושלהספקבגיןהאמורבסעיףזהתחולגםבגיןשירותיםו/אוהעבודות

ו.שבוצעועלידימימטעמואובשליחות

ה .18.3 כלפי אחראי ו/אומועצההספק למערכות הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק לכל

למתקניםו/אולציודוכןלנזקיםבקשרעםהעבודותו/אוהמערכתו/אוהשירותים

ו/אושירותיםנלוויםבאתרו/אולנזקיםשנגרמומחדירתמיםלרבותמגשמיםו/או

 הלקויהוחומריםלקויים.כתוצאהמנזקלאיטוםלקוי,תכנוןלקוי,עבוד

ותיאורהנמצאו/או .18.4 קלקוללציודמכלסוג נזקו/או ו/או לכלאבדן הספקאחראי

עלידימימטעמולצורךביצועהשירותיםו/אוהעבודות שהובאעלידיהספקו/או

ו/אוהמשמשלצורךביצועהשירותיםו/אוהעבודותנשואההסכםו/אולכלאובדן

 העבודותו/אוהשירותיםו/אוהמערכת.תוצאתיבקשרעם

ואתהבאיםמטעמהמכלמכלאחריותלגבינזקיםכאמורמועצההספקפוטראתה .18.5

עלכלנזקשיגרםלה,ועלכלתביעהו/אומועצהומתחייבלשפותו/אולפצותאתה

ה סכוםשתחוייב כל ו/או הוצאותמועצהדרישה לרבות נזקיםכאמור עקב לשלם

.המשפטיות לכך בקשר תביעהמועצהואחרות ו/או דרישה כל על לספק תודיע

 מפניה,עלחשבונושלהספק.מועצהכאמורותאפשרלולהתגונן,ולהגןעלה

והספק,מועצההוגשהתביעהכלשהי,הקשורהלהסכםזהו/אוהנובעתממנוכנגדה .18.6

פשרו/אולחלקשניהםביחדאולחוד,הרישהספקלאיהיהרשאילהסדירו/אולהת

מטעם החתימה מורשי של ובכתב מראש אישור ללא כזאת תביעה לשלם ו/או

 .מועצהה

להםמכוחהסכםזהו/אומועצהה .18.7 זכאי התשלומיםאשרהספק מן רשאיתלקזז

מה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה בגיןמועצהמכל כלשהו שלישי צד ידי על

כא  הספק של שהםבאחריותו מחדל או נזקיםשנגרמומעשה בגין ו/או לעיל מור

 מחמתמעשהאומחדלשהםבאחריותושלהספקכאמורלעיל.מועצהל

 ביטוח 

המועצה .18.8 ( ביטוח ) זה מועצהאזורייתבסעיף ואשקלוןחוףתקרא: הישובים/או

והמועצהשלהשיפוטבתחום והמועצהשלעירונייםתאגידים/או שמקבלמי/או

גופיםקשוריםלמועצהיםמוניציפאלישירותים מוסדותחינוךו/או מהמועצהו/או

"(.ועצהו/אוגופיםהממניםאתהעבודותאוחלקן)להלן:"המ



 
 

 

פיהסכםזהומאחריותולנזקיםלהםהואיהיה-עלספקמבלילגרועמהתחייבויותה .18.9

על ה-אחראי דין, כל עלותספקפי זה. בהסכם כמפורט ביטוחים לעשות מתחייב

ההביטוח על יחלו העצמיות וההשתתפויות כלספקים הביטוחבלבד. דרישות

ה של הביטוח בפוליסות ייושמו זה בהסכם ביןספקהרשומות ההתקשרות לפני

 הצדדים.



עלפיהסכםויסדירביטוחלרכושוציודשישמשואותספקה .18.10 לביצועהתחייבויותיו

ה בטספקזה. יבוא שלא מטעמו מי ובשם בשמו בזה כלפימצהיר דרישה או ענה

בגיןכלנזקאואבדןשניתןהיהלבטחאותםכאמור,וכךגםלגביתביעתמועצהה

 שיבובמכלסוגלרבותתביעותתחלוףמחברותביטוח.

 

ובאישור .18.11 בפוליסות הרשומים הביטוח וסכומי האחריות גבולות הנדרש, הביטוח

האומימטעמהמועצהלהנםמיזערייםואיןבהםמשוםאישורש,ביטוחיםהקיום

ה על לביטוח. העומד הסיכון וגודל להיקף וסכומיםספק ביטוחים לקבוע יהיה

 ולצדשלישי.מועצהלביטוחככלהאפשרוכפיהסיכוןעלמנתלמנועהפסדלו,ל

 

אתהוראותפוליסותהביטוחבאופןהמפקיעאתזכויותיוו/אואתזכויותספקהפרה .18.12

באופןמלאובלעדיולאתהיינהמועצהאילנזקיםשייגרמולאחרספק,יהאהמועצהה

לוכלתביעותו/אוטענות,כספיותאואחרותכלפיו,והואיהיהמנועמלהעלותכלפי

 כלטענהכאמור.מועצהה

 

שהםספקה .18.13 נזקים לרבות מבוטחים, בלתי לנזקים דין פי על אחראי יהיה לבדו

 וליסה.מתחתלגבולההשתתפותהעצמיתהנקובהבפ



 

ו .18.14 לסיוםעבודותההקמה בסמוך המאוחר 14לכל עבודה בטרםתחילתעבודותימי

נספח נוסח ביטוחים קיום אישור את  למועצה הספק ימציא התחזוקה, ואתיט'

-הפוליסותבהןנכלליםהביטוחיםכפיהנדרשעלפיהסכםזה,כשהםחתומיםעל

 קבסוגיהביטוחהנדרשיםבו.סוללעידיחברתביטוחבעלתרישיוןשלמדינתישרא



ו/או14 .18.15 ביטוחים קיום באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני עבודה ימי

ה ימציא מועצהלספקבפוליסות, ביטוח לתקופת מתוארכים כשהם שוב אותם

 .נוספת

 

אין .18.16 לעיל, הפוליסותכאמור ו/או קיוםביטוחים בהמצאתאישור מוסכםבזאתכי

פט למשוםמתן אםספקורכלשהו בין דין, פי על הסכםזהו/או פי על מאחריותו

לידי והמצאתם לאו, אם ובין כאמור נזקים על לשפות התחייבה הביטוח חברת



 
 

מועצהה בהכדילהטילעלה מועצהכאמורלעיל,אין אחריותכלשהילגביהיקפו

 וטיבושלהביטוח.

 

ה .18.17 כי הצדדים בין ומוסכם מועצהמוצהר תהיה קיוםרשאית אישור את לבדוק

לעשותכך.למעןהסרספק,בדיקתםתהיהחייבתביטוחיםו/אוהפוליסותאךלא

מאחריותעלפיספקאינהפוטרתאתההאומימטעממועצהאואיבדיקתםעלידיה

 דיןאואחריותעלפיהסכםזה.

 

רלספקה .18.18 שאינו מידע כל ימחק ובה פוליסות העתקי להגיש לדרישותיכול וונטי

מידעעסקימועצהה כתובות, ספקיםאחרים, שמותמבוטחיםאו לרבותמחירים, ,

 .ב"וכיוצסודי

 

לחילופין .18.19 ייושמו, הביטוח( )סעיף זה בסעיף הרשומות הביטוח דרישות כל אם

 .מועצהפטורמהמצאתפוליסותלידיהספקבאישורקיוםהביטוחים,יהיהה

 

לשנותאולתקןספקלבקשמהתהיהרשאיתמועצהמוצהרומוסכםביןהצדדיםכיה .18.20

אתהפוליסותו/אואתאישורקיוםביטוחיםעלמנתלהתאימםלהתחייבויותעלפי

ההסכם.הבקשהלתיקוןאושינוילאתהווהאישורלתקינותאישורקיוםביטוחים

 ריותכלשהיא.אחמועצהו/אוהפוליסותולאתחולעקבכךעלה

 

מוצהרומוסכםביןהצדדים,כיבאםיחולעיכובבתחילתביצועההתחייבויותעלפי .18.21

ישאה הסדרתביטוחכנדרש, אי המצאתאו אי בכלספקההסכםעקב דין פי על

 הוצאהאונזקשיגרםעקבהעיכובכאמור.

 

כוםלאמתאיםלבדויהיהאחראיעלפידיןלנזק,אבדןוהפסדשסיבתםסספקה .18.22

בפוליסתביטוחאוהפרתתנאיהפוליסהאוהפרתהוראותהפוליסהאוההשתתפות

 העצמית.

 

וה .18.23 הספקבמידה ימציא סיומה, עם או הביטוח תקופת במהלך מבטח ספקיחליף

אתהעתקיהפוליסותואישורקיוםהביטוחהמקוריכשהםחתומיםעלידימועצהל

 נשואהמכרז.עלעצמוכלעודלאהסתיימוהעבודותהמבטחהחדש.תהליךזהיחזור

 

ו/אומועצהמצהירכילאתהיהלוכלטענהו/אודרישהו/אותביעהכנגדהספקה .18.24

בגיןנזקשהואזכאילשיפוי)אושהיהזכאיאלמלאתוכןהפוליסה(ההבאיםמטעמ

 אותם בזאת  פוטר והוא שהסדיר, אחר ביטוח ו/או הנ"ל הביטוחים מכלעפ"י

אחריותלנזקכאמור.האמורלעילבדברפטורמאחריותלאיחולכלפיאדםשביצע

 .ספקנזקבזדוןל

 



 
 

יכלול .18.25 בכפוףלהרחביהשפוי( שםהמבוטחבכלהפוליסותובאישורקיוםביטוחים)

ו/אותאגידיםעירונייםשלמועצהו/אוהישוביםבתחוםהשיפוטשלההמועצהאת

ו/אומוסדותחינוךו/אומועצהשירותיםמוניציפאלייםמהו/אומישמקבלמועצהה

ל קשורים למועצהגופים קשורים גופים אתמועצהו/או הממנים גופים  ו/או

 העבודותאוחלקן.



תחזוקהיכלול:ביטוחאחריותהמוצר.ביטוחסיכוניצדשלישי.ההביטוחבתקופת .18.26

 ביטוחאחריותהמעביד.ביטוחאחריותמקצועית.

 

כלהפוליסותתכלולנה:סעיףלפיותשלוםהפרמיותוההשתתפויותהעצמיותיחולו .18.27

ה ה.ספקעל כלפי לתחלוף זכותו על המבטח מוותר לפיו והבאיםמועצהסעיף

.סעיףלפיוספקמטעמה,הוויתורכאמורלאיחולכלפימישביצענזקבזדוןכלפיה

מועצההמבטחלאיטעןלטענתביטוחכפלכלפימבטחיה הינוספקוהביטוחשלה

.כיסויביטוחיבגיןרשלנות.כיסוימועצהראשוניוקודםלכלביטוחשנערךעלידיה

תקופת במשך תבוטלנה ולא תצומצמנה לא הפוליסות לפיו סעיף פתאומי. זיהום

ה לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא מועצההביטוח, לכל

 מרא60הפחות היום של מחדל או מעשה לפיו סעיף תפגעספקש. לא לב בתום

 לקבלתשיפוי.מועצהבזכויותה

 

בפוליסהלביטוחאחריותמקצועיתיבוטלוחריגיםאוסייגיםבגין:זיהוםפתאומי. .18.28

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

או משנה. קבלני בגין אחריות השמצהמכוסה. דיבה. הוצאת ומסמכים. מידע בדן

 והוצאתלשוןהרע.



 בפוליסהלביטוחאחריותמקצועיתירשמו: .18.29



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

 מיוםההתקשרותביןהמועצהלביןהספק.

םלאחרביטולאוחודשי12סעיף"תקופתביטוחוגילוימאורכת".תקופתגילוישל .ב

שאין ובתנאי ספק, תשלוםע"י אי חידושהביטוחלמעטעקבמעשהמרמהאו אי

 ביטוחאחרהמכסהאתחבותספקבאותוהיקףביטוחכפיהפוליסהשפקעה.

  Personal Injuryסעיף"פגיעהאישית" .ג

 

 בפוליסהלביטוחאחריותהמוצרירשמו: .18.30

 

הרטרואקטיביסעיף"תקופתביטוחרטרואקטיבית".מ .א ועדתחילתהכיסוי

 יחולמיוםההתקשרותביןהמועצהלביןהספק.

חודשיםלאחר12סעיף"תקופתביטוחוגילוימאורכת".תקופתגילוישל .ב

ביטולאואיחידושהביטוחלמעטעקבמעשהמרמהאואיתשלוםע"יספק,



 
 

ביטו היקף המכסהאתחבותספקבאותו ביטוחאחר שאין כפיובתנאי ח

 הפוליסהשפקעה.

 

'אונוסח19הפוליסות)מלבדאחריותמקצועית(תהיינהעלפינוסחהידועבשם'ביט .18.31

 אחרהדומהלובכיסויהביטוחי.

 

לטובת .18.32 שיפוי הרחבת תכלולנה מקצועית, ואחריות המוצר אחריות הפוליסות

מועצהה אחריות ההבגין של מחדל ו/או טעות ו/או סעיףותכלולספקלמעשה נה

"אחריותצולבת"לפיויחשבהביטוחכאילוהוצאההפוליסהעלשםכלאחדמיחידי

 המבוטחבנפרד.



עובדי .18.33 ביטוחאחריותמעבידיםיורחבלשפותאתהמועצהבאםתחשבכמעבידשל

 הספק.



הביטוח .18.34 ולתקופת לתובע יהיו ביטוחים קיום ואישור בפוליסות האחריות גבולות

ביטוחאחריותמעבידים₪.6,000,000–אחריותכלפיצדשלישיוכדלקמן:ביטוח

20,000,000 . ₪ מקצועית אחריות 4,000,000ביטוח המוצר₪. אחריות ביטוח

 ₪.6,000,000

 

ו/אולערוךביטוחיםספקקייםצורךלהרחיבאתהיקףביטוחיהספקככלשלדעתה .18.35

ה יערוך משלימים, ו/או הנספקנוספים עלאתהביטוח המשליםכאמור, ו/או וסף

 חשבונוהואובכפוףלאמורלעיל.

 

אחריותעלפיספקבתוקף,כלעודישלוביטוחאחריותמקצועיתואחריותמוצריהי .18.36

 כלדין.

 

המועצהה .18.37 של הביטוח יועץ הביטוחמועצהו/או הסדרי את לשנות רשאים יהיו

 יוםמראשלספק.30הנדרשיםבהסכםזהמעתלעת,תוךמתןהודעהמוקדמתשל

 

ייושמו .18.38 באחריותהספקלוודאשכלדרישותהביטוחעלפיסעיףזה)סעיףהביטוח(

 קיוםהביטוחים.באישור

 

מבלילגרועמכלליותהאמורבכלמקוםבהסכםזהלעיל,ולאורךכלתקופתההסכם, .18.39

עללמלאאחרכלהוראותחוקלביטוחלאומיעלכלצוויוותקנותיו.ספקמתחייבה

חלההחובהעלפיהחוקועלפיהסכםזהלוודאכיכלקבלניהמשנהמטעמוספקה

 יקפידואףהםלמלאאחרכלהוראותחוקלביטוחלאומיעלכלצוויוותקנותיו.

 

ספקמבלילגרועמכליתרהתחייבויותיועלפיהוראותהסכםזהו/אועלפיכלדין,ה .18.40

אש הבטיחות נוהלי את לקיים יקבעומתחייב יקבעו-ר ה-אם ע"י לעת מועצהמעת



 
 

מתחייבה כן המבטח. ע"י לאלהתירלאחרלעשותכלספקו/או שלאלעשותו/או

מעשהאומחדלאולגרוםנזקלרכוש,אשרעלוליםלגרוםלנזקכלשהולרכושו/או

 אשרישבכךכדילסכןחייאדם.

 

יטוחכלשונןומבלילפגועהספקמתחייבלשמורולקייםאתכלהוראותפוליסותהב .18.41

בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור האמור, בכלליות

ולדרישתה לממשאתפוליסותהביטוחבעתמועצההביטוח. לעשותכלפעולהכדי

 הצורך.

 

ספקהוראותסעיףזה)ביטוח(עלכלסעיפיהמשנהשבו,אינןבאותלגרועמחיוביה .18.42

 הסכםזה, הלפי על להטיל כדי ומובהרמועצהאו מוצהר לפיכך, שהיא. כל חבות

בזאתבמפורש,כיאיןבעריכתביטוחיםכאמור,כדיליצורעילותתביעהכלשהןכלפי

,אלמלאנערךהביטוחוכןאיןבכךכדילפטוראתהשלאהיוקיימותכלפימועצהה

 ו.(מאחריותבגיןנזקשנגרםעלידמועצהגורםהנזק)למעטה

 

פרהשלסעיףזה)סעיףביטוח(,תהווההפרהשלתנאימהותישלההסכם.ה .18.43



הסכםההקמהשיוחלף:-בהסכםבנוסחהמקורי18סעיף

 אחריות ושיפוי בנזיקין לתקופת התכנון וההקמה

מוסכםבזהביןהצדדיםכיהאחריותעלפידיןעבורתכנוןהעבודותלפיהסכם .18.1

ולפיכךאישוריהאוהערותיהשלהמועצהלתוכניתו/אולמסמכיםזהתחולעל הספק,

על הוכנו אשר ו/או העבודות ביצוע ו/או בתכנון הקשורים מי-אחרים ו/או הספק ידי

פיהסכםזה,לאישחררואתהספקמאחריותועלפידיןהנ"לואיןבהםכדי-מטעמועל

כ אחריות מטעמה מי על ו/או המועצה על ו/אולהטיל התכנון איכות או לטיב לשהי

התוכניותאוהמסמכיםהאמוריםו/אוהעבודותו/אולהתאמתםלמטרותיהם.

למועצהו/אולצדשלישיכלשהובקשרםשייגרישירהספקאחראיעלפידיןלכלנזק .18.2

לעבודותו/אועקבכךשהעבודותבשלמותןאובחלקןאינןמתוכננותו/אומבוצעות

פיההסכם.-ויותהספקעלבהתאםלהתחייב

של .18.3 מחדל או ממעשה ,כתוצאה העבודות לאתר ו/או לעבודות נזק של מקרה בכל

הקבלןוהבאיםמטעמו,יהיהעלהספקלתקןאתהנזקעלחשבונובהקדםהאפשרי

ולהביאלידיכךשעםהשלמתןתהיינההעבודותבמצבתקיןוראוילשימושולשביעות

 כלפרטיהןלהוראותהחוזה.רצוןהמועצהוהמתאימותב

 .18.4 אחראי יהיה דין,הספק פי המערכתעל התקנת בשל שיגרמו לנזקים

לקוי, מאיטום כתוצאה לרבות מגשמים, לרבות מים מחדירת הסולארית,כתוצאה

תכנוןלקוי,עבודהלקויהוחומריםלקויים.

ק .18.5 ו/או הספק ידי על שיגרם נזק כל על גם תחולנה כאמור הסעיפים בלניהוראות

בדק ביצועעבודותתחזוקה, תוךכדי כלשהו צדשלישי עובדיהםו/או המשנהו/או

ואחריותעלידםבתקופתהאחריותו/אוהבדק.



 
 

הספקאחראיכלפיהמועצהלכלנזקו/אותקלהו/אואבדןו/אוהפסדו/אוקלקול .18.6

כדי תוך בעקיפין ובין במישרין בין הקשורים ו/או הנובעים נזקים ביצועלרבות

חוסר ו/או פגםבציוד ו/או נזקיםהנובעיםמליקוי לרבות עמן בקשר העבודותאו

התאמתולדרישותהמועצהו/אוחוסרהתאמתולתקניםהנדרשיםמןהציוד,אשר

יגרמולגוףו/אולרכוששלהמועצהו/אועובדיהו/אושלוחיהו/אואנשיםהנמצאים

כלשה ג' צד ו/או העבודות בצוע לכלבמקום ו/או העבודות עם בקשר ו/או בגין ו

אובדןו/אונזקו/אוהפסדעקבמעשהו/אומחדלו/אוטעותו/אוהשמטהשלהספק

למניעתםהסביריםו/אועובדיוו/אוכלמישפועלמטעמו,והואינקוטבכלהאמצעים

יעהובלבדשתינתנהלספקהודעהמידעםהיוודעלועלכלטענהו/אודרישהו/אותב

ומתןהאפשרותלהתגונןמפניכלטענהו/אודרישהו/אותביעהכאמור.

בגיןכלנזקשיגרםעקבשגיאהמקצועיתשלהספקו/אומי,עלפידין,הספקאחראי .18.7

חובתו במילוי במחדל ו/או במעשה השמטה ו/או הזנחה ו/או טעות מטעמו,

ו/אופגםבמוצריםו/אוהמקצועיתו/אועקבשימושבחומריםאואביזריםלקויים

הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר ו/או המועצה לדרישות התאמתם חוסר

מהמוצרים.אחריותושלהספקתחולגםלגביכלמקרהשיתגלהלאחרתוםתקופת

ההתקשרותעלפיחוזהזה.אחריותושלהספקבגיןהאמורבסעיףזהתחולגםבגין

 דימימטעמואובשליחותו.שירותיםו/אוהעבודותשבוצעועלי

אחראי, .18.8 דין,הספק פי ציודעל ו/או רכוש למתקני, שיגרמו חבלה ו/או נזק לכל

עלהרשות השירותים מתן עם בקשר ו/או כדי ציוד-תוך זמן ובכל זה הסכם פי

,והואמתחייבלתקן,לאורךתקופתההסכםומתקניםהנמצאיםתחתהשגחתהספק

 .בירתוךזמןסכלנזק,כאמור,

לכלנזקמכלסוג,לגוףו/אולרכוששיגרמולוו/אולעובדיו,,עלפידין,הספקאחראי .18.9

לקבלנימשנהשלהספקועובדיהם,לשלוחיהספקולכלמישפועלבשמוו/אומטעמו

תוךכדיו/אועקבו/אובקשרעםביצועהעבודה.

דו/אולמערכותו/אולכלנזקאוקלקוללמכונותו/אולציו,עלפידין,הספקאחראי .18.10

ביצוע עם בקשר באחריותו ו/או בשימושו הנמצאים ותאור סוג מכל למתקנים

העבודותוזאתעדלמסירתןהמלאהוהסופיתשלהעבודותואישורהמועצהבכתבעל

 שביעותרצונהותקינותהמערכות.

 .18.11 דין,הספקאחראי שעלפי מדרכה, דרך, קלקולשייגרםלכביש, ביל,לכלנזקו/או

מובילים או דלק להעברת וצינורות טלפון טלגרף, חשמל, תיעול, ביוב, מים, רשת

אחריםעלקרקעייםו/אותתקרקעייםוכיו"ב,תוךכדיביצועהעבודות,ביןשהנזק

ו/אוהקלקולנגרמובאקראיוביןשהיומעשההכרחיוצפוימראשלביצועהעבודות.

 הקלקול ו/או הנזקים את יתקן ביותרהספק יעיל באופן חשבונו, על כאמור

מראשלקבלמהרשויותהמוסמכות עלהספקלדאוג ולשביעותרצונהשלהמועצה.

 התת הקווים כל על עדכניות ו/או-תכניות העבודות באתר העוברים קרקעיים

במקרקעיןו/אובמגרש.

סבירהספקמתחייבלשפותולפצות .18.12 תוךזמן חלוט, פסקדין רישהקבלתדמעלפי

יפסקלחובתםו/או שלוחיהבכלסכוםאשר עובדיהו/או אתהמועצהו/או בכתב,

לרבותהוצאותמשפטיות להם, מהםבקשרלנזקיםאשרהספקאחראי לחובתמי



 
 

או כאמור בתביעה להתגונן הזדמנות לספק שניתנה ובלבד לכך, בקשר ואחרות

 נשלחהאליוהודעתצדג'באותהתביעה.



 , המחליף את הסעיף המקורי:תפעולהאחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח בהסכם  16סעיף 



 אחריות ושיפוי בנזיקין  וביטוח  .16

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

מועצהלכלנזקגוףו/אונזקרכושהעלוליםלהיגרםלמועצההספקאחראיכלפיה .16.1

ו/  לספק ו/או כלשהו שלישי לצד ו/או מטעמה למי ו/או לעובדיה לעובדיו/או או

הספקו/אוולמימטעמוו/אולמערכתו/אולשירותיםו/אולמתקניםבכלהנובעו/או

כתוצאהו/אובקשרלעבודות.

הספקאחראיבגיןכלנזקשיגרםעקבשגיאהמקצועיתשלהספקו/אומימטעמו, .16.2

טעותו/אוהזנחהו/אוהשמטהבמעשהו/אובמחדלבמילויחובתוהמקצועיתו/או

בשימושבחומריםאואביזריםלקוייםו/אופגםבמוצריםו/אוחוסרהתאמתםעק

ו/אוחוסרהתאמתםלתקניםהנדרשיםמהמוצרים.אחריותושלמועצהלדרישותה

הספקתחולגםלגביכלמקרהשיתגלהלאחרתוםתקופתההתקשרותעלפיחוזה

שירותיםו/אוהעבודותזה.אחריותושלהספקבגיןהאמורבסעיףזהתחולגםבגין

שבוצעועלידימימטעמואובשליחותו.

ה .16.3 כלפי אחראי ו/אומועצההספק למערכות הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק לכל

למתקניםו/אולציודוכןלנזקיםבקשרעםהעבודותו/אוהמערכתו/אוהשירותים

מגשמיםו/אוו/אושירותיםנלוויםבאתרו/אולנזקיםשנגרמומחדירתמיםלרבות

 כתוצאהמנזקלאיטוםלקוי,תכנוןלקוי,עבודהלקויהוחומריםלקויים.

ותיאורהנמצאו/או .16.4 קלקוללציודמכלסוג נזקו/או ו/או לכלאבדן הספקאחראי

עלידימימטעמולצורךביצועהשירותיםו/אוהעבודות שהובאעלידיהספקו/או

ו/אוהעבודותנשואההסכםו/אולכלאובדןו/אוהמשמשלצורךביצועהשירותים

 תוצאתיבקשרעםהעבודותו/אוהשירותיםו/אוהמערכת.

ואתהבאיםמטעמהמכלמכלאחריותלגבינזקיםכאמורמועצההספקפוטראתה .16.5

עלכלנזקשיגרםלה,ועלכלתביעהו/אומועצהומתחייבלשפותו/אולפצותאתה

סכוםש כל ו/או הדרישה הוצאותמועצהתחוייב לרבות נזקיםכאמור עקב לשלם

.ה לכך בקשר ואחרות תביעהמועצהמשפטיות ו/או דרישה כל על לספק תודיע

 מפניה,עלחשבונושלהספק.מועצהכאמורותאפשרלולהתגונן,ולהגןעלה

והספק,מועצההוגשהתביעהכלשהי,הקשורהלהסכםזהו/אוהנובעתממנוכנגדה .16.6

הםביחדאולחוד,הרישהספקלאיהיהרשאילהסדירו/אולהתפשרו/אולחלקשני

מטעם החתימה מורשי של ובכתב מראש אישור ללא כזאת תביעה לשלם ו/או

 .מועצהה

להםמכוחהסכםזהו/אומועצהה .16.7 זכאי התשלומיםאשרהספק מן רשאיתלקזז

מה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה צדמועצהמכל ידי בגיןעל כלשהו שלישי

נזקיםשנגרמו בגין ו/או לעיל כאמור  הספק של שהםבאחריותו מחדל או מעשה

 מחמתמעשהאומחדלשהםבאחריותושלהספקכאמורלעיל.מועצהל



 
 

 ביטוח 

המועצה .16.8 ( ביטוח ) זה מועצהאזורייתבסעיף ואשקלוןחוףתקרא: הישובים/או

והמועצהשלהשיפוטבתחום והמועצהשלעירונייםדיםתאגי/או שמקבלמי/או

גופיםקשוריםלמועצהמוניציפאלייםשירותים מוסדותחינוךו/או מהמועצהו/או

"(.ועצהו/אוגופיםהממניםאתהעבודותאוחלקן)להלן:"המ

 

פיהסכםזהומאחריותולנזקיםלהםהואיהיה-עלספקמבלילגרועמהתחייבויותה .16.9

על דין,-אחראי כל עלותספקהפי זה. בהסכם כמפורט ביטוחים לעשות מתחייב

ה על יחלו העצמיות וההשתתפויות כלספקהביטוחים הביטוחבלבד. דרישות

ה של הביטוח בפוליסות ייושמו זה בהסכם ביןספקהרשומות ההתקשרות לפני

 הצדדים.



עלפיויסדירביטוחלרכושוציודשישמשואותספקה .16.10 הסכםלביצועהתחייבויותיו

ה כלפיספקזה. דרישה או בטענה יבוא שלא מטעמו מי ובשם בשמו בזה מצהיר

בגיןכלנזקאואבדןשניתןהיהלבטחאותםכאמור,וכךגםלגביתביעתמועצהה

 שיבובמכלסוגלרבותתביעותתחלוףמחברותביטוח.

 

וב .16.11 בפוליסות הרשומים הביטוח וסכומי האחריות גבולות הנדרש, אישורהביטוח

האומימטעמהמועצההנםמיזערייםואיןבהםמשוםאישורשל,ביטוחיםהקיום

ה על לביטוח. העומד הסיכון וגודל להיקף וסכומיםספק ביטוחים לקבוע יהיה

 ולצדשלישי.מועצהלביטוחככלהאפשרוכפיהסיכוןעלמנתלמנועהפסדלו,ל

 

המפקיעאתזכויותיוו/אואתזכויותאתהוראותפוליסותהביטוחבאופןספקהפרה .16.12

באופןמלאובלעדיולאתהיינהמועצהאחראילנזקיםשייגרמולספק,יהאהמועצהה

לוכלתביעותו/אוטענות,כספיותאואחרותכלפיו,והואיהיהמנועמלהעלותכלפי

 כלטענהכאמור.מועצהה

 

מבוטחיספקה .16.13 בלתי לנזקים דין פי על אחראי יהיה שהםלבדו נזקים לרבות ם,

 מתחתלגבולההשתתפותהעצמיתהנקובהבפוליסה.



 

ו .16.14 לסיוםעבודותההקמה בסמוך המאוחר 14לכל עבודה בטרםתחילתעבודותימי

נספח נוסח ביטוחים קיום אישור את  למועצה הספק ימציא התחזוקה, ואתיט'

-כשהםחתומיםעלהפוליסותבהןנכלליםהביטוחיםכפיהנדרשעלפיהסכםזה,

 קבסוגיהביטוחהנדרשיםבו.סוידיחברתביטוחבעלתרישיוןשלמדינתישראללע



ו/או14 .16.15 ביטוחים קיום באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני עבודה ימי

ה ימציא מועצהלספקבפוליסות, ביטוח לתקופת מתוארכים כשהם שוב אותם

 .נוספת



 
 

 

בהמצאתאישור .16.16 איןמוסכםבזאתכי לעיל, הפוליסותכאמור ו/או קיוםביטוחים

ל פטורכלשהו אםספקמשוםמתן בין דין, פי על הסכםזהו/או פי על מאחריותו

לידי והמצאתם לאו, אם ובין כאמור נזקים על לשפות התחייבה הביטוח חברת

מועצהה בהכדילהטילעלה מועצהכאמורלעיל,אין אחריותכלשהילגביהיקפו

 יבושלהביטוח.וט

 

ה .16.17 כי הצדדים בין ומוסכם מועצהמוצהר  רשאית קיוםתהיה אישור את לבדוק

לעשותכך.למעןהסרספק,בדיקתםתהיהחייבתביטוחיםו/אוהפוליסותאךלא

מאחריותעלפיספקאינהפוטרתאתההאומימטעממועצהאואיבדיקתםעלידיה

 דיןאואחריותעלפיהסכםזה.

 

לדרישותספקה .16.18 רלוונטי שאינו מידע כל ימחק ובה פוליסות העתקי להגיש יכול

מידעעסקימועצהה כתובות, ספקיםאחרים, שמותמבוטחיםאו לרבותמחירים, ,

 .ב"וכיוצסודי

 

לחילופין .16.19 ייושמו, הביטוח( )סעיף זה בסעיף הרשומות הביטוח דרישות כל אם

 .מועצהורמהמצאתפוליסותלידיהפטספקבאישורקיוםהביטוחים,יהיהה

 

לשנותאולתקןספקלבקשמהתהיהרשאיתמועצהמוצהרומוסכםביןהצדדיםכיה .16.20

אתהפוליסותו/אואתאישורקיוםביטוחיםעלמנתלהתאימםלהתחייבויותעלפי

ההסכם.הבקשהלתיקוןאושינוילאתהווהאישורלתקינותאישורקיוםביטוחים

 אחריותכלשהיא.מועצהותולאתחולעקבכךעלהו/אוהפוליס

 

מוצהרומוסכםביןהצדדים,כיבאםיחולעיכובבתחילתביצועההתחייבויותעלפי .16.21

ישאה הסדרתביטוחכנדרש, אי המצאתאו אי בכלספקההסכםעקב דין פי על

 הוצאהאונזקשיגרםעקבהעיכובכאמור.

 

ידיןלנזק,אבדןוהפסדשסיבתםסכוםלאמתאיםלבדויהיהאחראיעלפספקה .16.22

בפוליסתביטוחאוהפרתתנאיהפוליסהאוהפרתהוראותהפוליסהאוההשתתפות

 העצמית.

 

וה .16.23 הספקבמידה ימציא סיומה, עם או הביטוח תקופת במהלך מבטח ספקיחליף

ידיאתהעתקיהפוליסותואישורקיוםהביטוחהמקוריכשהםחתומיםעלמועצהל

 נשואהמכרז.המבטחהחדש.תהליךזהיחזורעלעצמוכלעודלאהסתיימוהעבודות

 

ו/אומועצהמצהירכילאתהיהלוכלטענהו/אודרישהו/אותביעהכנגדהספקה .16.24

בגיןנזקשהואזכאילשיפוי)אושהיהזכאיאלמלאתוכןהפוליסה(ההבאיםמטעמ

א ביטוח ו/או הנ"ל הביטוחים מכלעפ"י אותם בזאת  פוטר והוא שהסדיר, חר



 
 

אחריותלנזקכאמור.האמורלעילבדברפטורמאחריותלאיחולכלפיאדםשביצע

 .ספקנזקבזדוןל

 

יכלול .16.25 בכפוףלהרחביהשפוי( שםהמבוטחבכלהפוליסותובאישורקיוםביטוחים)

ירונייםשלו/אותאגידיםעמועצהו/אוהישוביםבתחוםהשיפוטשלההמועצהאת

ו/אומוסדותחינוךו/אומועצהו/אומישמקבלשירותיםמוניציפאלייםמהמועצהה

ל קשורים למועצהגופים קשורים גופים אתמועצהו/או הממנים גופים  ו/או

 העבודותאוחלקן.



תחזוקהיכלול:ביטוחאחריותהמוצר.ביטוחסיכוניצדשלישי.ההביטוחבתקופת .16.26

 מעביד.ביטוחאחריותמקצועית.ביטוחאחריותה

 

כלהפוליסותתכלולנה:סעיףלפיותשלוםהפרמיותוההשתתפויותהעצמיותיחולו .16.27

ה ה.ספקעל כלפי לתחלוף זכותו על המבטח מוותר לפיו והבאיםמועצהסעיף

.סעיףלפיוספקמטעמה,הוויתורכאמורלאיחולכלפימישביצענזקבזדוןכלפיה

מועצהטעןלטענתביטוחכפלכלפימבטחיההמבטחלאי הינוספקוהביטוחשלה

.כיסויביטוחיבגיןרשלנות.כיסוימועצהראשוניוקודםלכלביטוחשנערךעלידיה

תקופת במשך תבוטלנה ולא תצומצמנה לא הפוליסות לפיו סעיף פתאומי. זיהום

ל רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם אלא ההביטוח, מועצהידי לכל

 ה60הפחות של מחדל או מעשה לפיו סעיף מראש. תפגעספקיום לא לב בתום

 לקבלתשיפוי.מועצהבזכויותה

 

בפוליסהלביטוחאחריותמקצועיתיבוטלוחריגיםאוסייגיםבגין:זיהוםפתאומי. .16.28

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

השמצהמ דיבה. הוצאת ומסמכים. מידע אובדן משנה. קבלני בגין אחריות כוסה.

 והוצאתלשוןהרע.



 בפוליסהלביטוחאחריותמקצועיתירשמו: .16.29



יחול .ד הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת מועד רטרואקטיבית". ביטוח "תקופת סעיף

 מיוםההתקשרותביןהמועצהלביןהספק.

חודשיםלאחרביטולאו12אורכת".תקופתגילוישלסעיף"תקופתביטוחוגילוימ .ה

שאין ובתנאי ספק, תשלוםע"י אי חידושהביטוחלמעטעקבמעשהמרמהאו אי

 ביטוחאחרהמכסהאתחבותספקבאותוהיקףביטוחכפיהפוליסהשפקעה.

  Personal Injuryסעיף"פגיעהאישית" .ו

 

 בפוליסהלביטוחאחריותהמוצרירשמו: .16.30

 



 
 

הרטרואקטיביס .ג מועדתחילתהכיסוי עיף"תקופתביטוחרטרואקטיבית".

 יחולמיוםההתקשרותביןהמועצהלביןהספק.

חודשיםלאחר12סעיף"תקופתביטוחוגילוימאורכת".תקופתגילוישל .ד

ביטולאואיחידושהביטוחלמעטעקבמעשהמרמהאואיתשלוםע"יספק,

ה ביטוחאחר שאין כפיובתנאי ביטוח היקף מכסהאתחבותספקבאותו

 הפוליסהשפקעה.

 

'אונוסח19הפוליסות)מלבדאחריותמקצועית(תהיינהעלפינוסחהידועבשם'ביט .16.31

 אחרהדומהלובכיסויהביטוחי.

 

לטובת .16.32 שיפוי הרחבת תכלולנה מקצועית, ואחריות המוצר אחריות הפוליסות

מועצהה אחריות ו/הבגין הלמעשה של מחדל ו/או טעות סעיףספקאו ותכלולנה

"אחריותצולבת"לפיויחשבהביטוחכאילוהוצאההפוליסהעלשםכלאחדמיחידי

 המבוטחבנפרד.



עובדי .16.33 ביטוחאחריותמעבידיםיורחבלשפותאתהמועצהבאםתחשבכמעבידשל

 הספק.



לתוב .16.34 יהיו ביטוחים קיום ואישור בפוליסות האחריות הביטוחגבולות ולתקופת ע

ביטוחאחריותמעבידים₪.6,000,000–וכדלקמן:ביטוחאחריותכלפיצדשלישי

20,000,000 . ₪ מקצועית אחריות 4,000,000ביטוח המוצר₪. אחריות ביטוח

 ₪.6,000,000

 

ו/אולערוךביטוחיםספקקייםצורךלהרחיבאתהיקףביטוחיהספקככלשלדעתה .16.35

 ו/או הנוספים יערוך עלספקמשלימים, המשליםכאמור, ו/או הנוסף אתהביטוח

 חשבונוהואובכפוףלאמורלעיל.

 

אחריותעלפיספקבתוקף,כלעודישלוביטוחאחריותמקצועיתואחריותמוצריהי .16.36

 כלדין.

 

המועצהה .16.37 של הביטוח יועץ הביטוחמועצהו/או הסדרי את לשנות רשאים יהיו

 יוםמראשלספק.30מעתלעת,תוךמתןהודעהמוקדמתשלהנדרשיםבהסכםזה

 

ייושמו .16.38 באחריותהספקלוודאשכלדרישותהביטוחעלפיסעיףזה)סעיףהביטוח(

 קיוםהביטוחים.באישור

 

מבלילגרועמכלליותהאמורבכלמקוםבהסכםזהלעיל,ולאורךכלתקופתההסכם, .16.39

יטוחלאומיעלכלצוויוותקנותיו.עללמלאאחרכלהוראותחוקלבספקמתחייבה



 
 

חלההחובהעלפיהחוקועלפיהסכםזהלוודאכיכלקבלניהמשנהמטעמוספקה

 יקפידואףהםלמלאאחרכלהוראותחוקלביטוחלאומיעלכלצוויוותקנותיו.

 

ספקמבלילגרועמכליתרהתחייבויותיועלפיהוראותהסכםזהו/אועלפיכלדין,ה .16.40

יקבעו אשר הבטיחות נוהלי את לקיים יקבעו-מתחייב ה-אם ע"י לעת מועצהמעת

מתחייבה כן המבטח. ע"י לאלהתירלאחרלעשותכלספקו/או שלאלעשותו/או

מעשהאומחדלאולגרוםנזקלרכוש,אשרעלוליםלגרוםלנזקכלשהולרכושו/או

 אשרישבכךכדילסכןחייאדם.

 

רולקייםאתכלהוראותפוליסותהביטוחכלשונןומבלילפגועהספקמתחייבלשמו .16.41

בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור האמור, בכלליות

ולדרישתה לממשאתפוליסותהביטוחבעתמועצההביטוח. לעשותכלפעולהכדי

 הצורך.

 

ספקלגרועמחיוביההוראותסעיףזה)ביטוח(עלכלסעיפיהמשנהשבו,אינןבאות .16.42

ה על להטיל כדי או הסכםזה, ומובהרמועצהלפי מוצהר לפיכך, שהיא. כל חבות

בזאתבמפורש,כיאיןבעריכתביטוחיםכאמור,כדיליצורעילותתביעהכלשהןכלפי

,אלמלאנערךהביטוחוכןאיןבכךכדילפטוראתהשלאהיוקיימותכלפימועצהה

 (מאחריותבגיןנזקשנגרםעלידו.צהמועגורםהנזק)למעטה

 

פרהשלסעיףזה)סעיףביטוח(,תהווההפרהשלתנאימהותישלההסכם.ה .16.43

 

שיוחלף:התפעולוהתחזוקההסכם-בהסכםבנוסחהמקורי16סעיף

 אחריות ושיפוי בנזיקין  וביטוח  .16

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

נ .16.1 זקרכושהעלוליםלהיגרםלמועצההספקאחראיכלפיהמועצהלכלנזקגוףו/או

לעובדי ו/או  לספק ו/או כלשהו שלישי לצד ו/או מטעמה למי ו/או לעובדיה ו/או

הספקו/אוולמימטעמוו/אולמערכתו/אולשירותיםו/אולמתקניםבכלהנובעו/או

כתוצאהו/אובקשרלעבודות.

ספקו/אומימטעמו,הספקאחראיבגיןכלנזקשיגרםעקבשגיאהמקצועיתשלה .16.2

טעותו/אוהזנחהו/אוהשמטהבמעשהו/אובמחדלבמילויחובתוהמקצועיתו/או

עקבשימושבחומריםאואביזריםלקוייםו/אופגםבמוצריםו/אוחוסרהתאמתם

לדרישותהמועצהו/אוחוסרהתאמתםלתקניםהנדרשיםמהמוצרים.אחריותושל

תגלהלאחרתוםתקופתההתקשרותעלפיחוזההספקתחולגםלגביכלמקרהשי

זה.אחריותושלהספקבגיןהאמורבסעיףזהתחולגםבגיןשירותיםו/אוהעבודות

שבוצעועלידימימטעמואובשליחותו.

ו/או .16.3 למערכות הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק לכל המועצה כלפי אחראי הספק

ודותו/אוהמערכתו/אוהשירותיםלמתקניםו/אולציודוכןלנזקיםבקשרעםהעב



 
 

ו/אושירותיםנלוויםבאתרו/אולנזקיםשנגרמומחדירתמיםלרבותמגשמיםו/או

 כתוצאהמנזקלאיטוםלקוי,תכנוןלקוי,עבודהלקויהוחומריםלקויים.

ותיאורהנמצאו/או .16.4 קלקוללציודמכלסוג נזקו/או ו/או לכלאבדן הספקאחראי

עלידימימטעמולצורךביצועהשירותיםו/אוהעבודותשהובאעלידי הספקו/או

ו/אוהמשמשלצורךביצועהשירותיםו/אוהעבודותנשואההסכםו/אולכלאובדן

 תוצאתיבקשרעםהעבודותו/אוהשירותיםו/אוהמערכת.

הספקפוטראתהמועצהואתהבאיםמטעמהמכלמכלאחריותלגבינזקיםכאמור .16.5

ייבלשפותו/אולפצותאתהמועצהעלכלנזקשיגרםלה,ועלכלתביעהו/אוומתח

הוצאות לרבות נזקיםכאמור עקב לשלם המועצה סכוםשתחוייב כל ו/או דרישה

תביעה ו/או דרישה כל על לספק תודיע .המועצה לכך בקשר ואחרות משפטיות

 לחשבונושלהספק.כאמורותאפשרלולהתגונן,ולהגןעלהמועצהמפניה,ע

הוגשהתביעהכלשהי,הקשורהלהסכםזהו/אוהנובעתממנוכנגדהמועצהוהספק, .16.6

שניהםביחדאולחוד,הרישהספקלאיהיהרשאילהסדירו/אולהתפשרו/אולחלק

מטעם החתימה מורשי של ובכתב מראש אישור ללא כזאת תביעה לשלם ו/או

 .המועצה

התש .16.7 מן להםמכוחהסכםזהו/אוהמועצהרשאיתלקזז זכאי לומיםאשרהספק

בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהמועצה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה מכל

נזקיםשנגרמו בגין ו/או לעיל כאמור  הספק של שהםבאחריותו מחדל או מעשה

 למועצהמחמתמעשהאומחדלשהםבאחריותושלהספקכאמורלעיל.

 ביטוח 

אחרי .16.8 עםלהבטחת בקשר לשירותים ו/או לעבודות לעיל כאמור הספק של ותו

מתחייב וחובותיו, מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל  והתחזוקה  התפעול

וכלעודישכלפיו הספקלערוךולקייםעלחשבונולכלאורךהעבודותוהשירותים

 לפי כאמור אחריות להבטחת ביטוחיםמתאימים דין פי על דעתו,אחריות שיקול

קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד

,המהווהחלקבלתינפרדמהסכםזה)להלן:"טופסהאישורעלנספח י"חביטוחים,

קיוםביטוחיםלתקופתהתפעולוהתחזוקה"(.

האוימיםלפנימסירתסיוםעבודותההקמ14הספקימציאלמועצהלאיאוחרמ .16.9

 העבודות–חלקן ביטוחי קיום על האישור טופס את המועדים, מבין המוקדם

לתקופתהתפעולוהתחזוקהחתוםכדיןבידימבטחיהספקהמורשים והשירותים

בישראלעלקיוםועריכתהביטוחיםהנזכריםלעיל.הספקישובוימציאאישורביטוח

חלות זמן במשךכל וזאתללאצורךמידעםתוםתקופתהביטוח, שלהסכםזה, ו

בקבלתדרישהכלשהימהמועצה.

עריכתהביטוחיםו/אותיקונםוהמצאתפוליסותהביטוחו/אוהאישוריםעלקיום .16.10

ביטוחיםלמועצהלאיהוואישורכלשהומהמועצהעלהתאמתהביטוחיםולאיטילו

אחר את לצמצם כדי בכך יהא לא ו/או לכך בקשר כלשהי אחריות שלעליה יותו

פיכלדין.-פיהסכםזהאועל-הספקעל

הספקיערוךאויוודאשנערך,ביטוחכלכלירכבהמשמשבמישרין-ביטוחכלירכב .16.11

כלחבותשחובה לביצועהעבודותולכלאורךתקופתההתקשרותמפני בעקיפין או



 
 

בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה

שלא אחריות גבול בסכום לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן חובה( )ביטוח מוגבלים

למען₪600,000-יפחתמ חובה. אינםמכוסיםבביטוח אשר גוף לנזקי כיסוי וכן

הסרספקמוסכםכיהמונח"כלירכב"כוללמנופים,מלגזות,טרקטורים,מחפרים,

כלירכב"וציודמכניהנדסיכאמור,אשרגורריםוכןכליםנעיםממונעיםמכלסוג."

איןחובהחוקיתלבטחובביטוחחובהיערךעבורוגםביטוחאחריותמפנינזקיגוף

 למקרה.₪2,000,000-בגבולותאחריותשלאיפחתומ

הספקיערוךויקייםביטוחחבותהמוצרבכלתקופהבה–ביטוח "אחריות  מוצר" .16.12

פי על אחראי להימצא עשוי חתימתהוא עם דין. כל פי על ו/או ההסכם הוראות

ההסכםימציאהספקלמועצהאתטופסהאישורעלקיוםביטוחיםהמעידעלביצוע

והתנאים האחריות מגבולות יפחת שלא כיסוי בהיקף המוצר" "חבות ביטוח

המפורטיםבטופסהאישורעלקיוםביטוחים.הספקמתחייבלהמציאלמועצהאת

רעלקיוםביטוחיםחתוםכדיןעלידיחברתביטוחבעלתרישוימטעםטופסהאישו

 למשך בישראל בביטוח לעסוק הביטוח על סיום5המפקח לאחר נוספות שנים

. המועצה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת המבנה, ו/או העבודות

הווההמצאתטופסהאישורעלקיוםביטוחיםחתוםותקיןמטעםמבטחיהספק,מ

תנאימהותיבהסכם.

בכל–ביטוח "אחריות מקצועית" .16.13 מקצועית אחריות ביטוח ויקיים יערוך הספק

תקופהבההואעשוילהימצאאחראיעלפיהוראותההסכםו/אועלפיכלדין.עם

חתימתההסכםימציאהספקלמועצהאתטופסהאישורעלקיוםביטוחיםהמעיד

מק "אחריות ביטוח ביצוע האחריותעל מגבולות יפחת שלא כיסוי בהיקף צועית"

להמציא מתחייב הספק ביטוחים. קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים

למועצהאתטופסהאישורעלקיוםביטוחיםחתוםכדיןעלידיחברתביטוחבעלת

שניםנוספותלאחר5רישוימטעםהמפקחעלהביטוחלעסוקבביטוחבישראללמשך

העבודותו/אוהמבנה,וזאתמבליצורךבקבלתדרישהכלשהימצדהמועצה.סיום

המצאתטופסהאישורעלקיוםביטוחיםחתוםותקיןמטעםמבטחיהספק,מהווה

 תנאימהותיבהסכם.

ההשתתפויות .16.14 בדמי ישא וכן הנ"ל הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק

העצמיותהקבועותבפוליסותהביטוח.

שלהספ .16.15 מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו לנזקיםאשר אחראי יהיה לבדו ק

הספקו/אוהפועליםמטעמו,לרבותקבלניםמבצעיעבודות,קבלנימשנהועובדיהם,

אשריגרמולהפחתהמלאהאוחלקיתשלתגמוליהביטוחאשרהיומשולמיםבגין

אותםנזקים.

פוליסותהביטוחכלשונןומבלילפגועהספקמתחייבלשמורולקייםאתכלהוראות .16.16

בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור האמור, בכלליות

לממשאתפוליסותהביטוחבעת ולדרישתהמועצהלעשותכלפעולהכדי הביטוח.

הצורך.



 
 

הפרהספקאתהוראותהפוליסותבאופןהמפקיעאתזכויותהמועצה,אחראיהספק .16.17

המועצהעלכלנזקלנזקים כלפי טענהכלשהי שתהיהלו מבלי מלאובלעדי באופן

כספיו/אואחרשיגרםלועקבזאת.

ו/או .16.18 לשאתבתשלומיםהמוטליםעליוכמעבידלפיחוקהביטוחהלאומי עלהספק

 כלחוקאחרהדןבביטוחעובדיםעלידימעבידים.

ה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה סעיף ביטוח זה  ונספחי הביטוח  המפורט בהסכם ז

 יסודית של ההסכם.



 סיכם:עדי אריכא


