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במקרקעין הכלולים  חיפה,עיריית בעלת זכויות השימוש, מטעמה של  אוהחברה הי הואיל:

להסכם זה )נספח ג' להזמנה להציע הצעות למכרז(, וכן באתרים נוספים  נספח א'ב

" המקרקעיןהצטרפותם להסכם זה )להלן: "תודיע לקבלן על  אשר מדי פעם החברה

"( עליהם ניתן להקים המתקנים והכל כמפורט בתנאי האסדרה האתריםו/או "

אל מול חברת חשמל לישראל בע"מ  ובדוגמת הסכם הצטרפות לאסדרה של החברה

  ;כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם

 



 

, הקמה, וןאת הזכות לתכנלהעניק לקבלן, בכפוף להוראות כל דין, החברה וברצון  והואיל: 

, של המתקנים באתרים החברהמסירה, מתן אחריות ותחזוקה לפי בחירת הפעלה, 

תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי,  החברהכמפורט בחוזה זה וכן באתרים נוספים אשר 

 מסמכי המכרז;יתר ופח הטכני , הנסוהכל בהתאם להוראות חוזה זה

ן בביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז, בצורה יעילה ולקבלן ידע, אמצעים וניסיו והואיל:

 וחסכונית תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים;

בחוזה זה, מבלי שתוקנינה לו זכויות  החברהוהקבלן הביע את רצונו להתקשר עם  והואיל:

 ;, למעט הזכות לתמורה כספית, כמפורט בהסכם זהנוספות כלשהן

קבלן עצמאי שביכולתו לבצע התחייבויותיו במועדים הנקובים בחוזה זה  אוהקבלן הו והואיל:

  ;ולמשך כל תקופת החוזה, כהגדרתה במכרז ובחוזה זה, הכל כמפורט בחוזה

על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו, מסכימה להתקשר עם הקבלן בהסכם זה , החברהו והואיל:

התניות והתנאים  והכל בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות,

 המפורטים בחוזה זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה  והואיל:

 זה לעיל ולהלן;

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 כותרות הסעיפים הוספו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות ההסכם. 1.1

להסכם זה לרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל נספחי המכרז, המבוא  1.2

 בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

להסרת ספק מוסכם, כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי  1.3

שמעות ו/או רב משמעות המכרז. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו מ

שיתגלה אם יתגלה, בין האמור בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן 

ההוראה המיטיבה עם החברה תגבר וזאת על פי הנחיה ושיקול דעתה טכניות גרידא, 

 .הבלעדי של החברה

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים השונים המצורפים למכרז ולהסכם זה בעניינים  1.4

והקבלן  ,או המפקח מטעמה את ההוראות העדיפותו/החברה נם טכניים, תקבע שהי

 מתחייב לפעול על פיהם.

משמע מתקן/ים  -מובהר בזאת כי בכל מקום בו נאמר בהסכם זה מתקן ו/או אתר  1.5

להסכם זה כפי שיעודכן מפעם לפעם כמפורט  בנספח א'שיוצב/ו באתר/ים הכלולים 

 בהסכם זה. 

להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע  תרשאי נציגיה המורשים,באמצעות  ,החברה 1.6

למכרז, והעבודה, הוראות, תוכניות והתאמות לצורך ביצוע העבודה בהתאם להסכם זה 

 והקבלן מתחייב לפעול על פיהם. 

 



 

 מהות ההסכם .2

החברה מוסרת בזה לקבלן, והקבלן נוטל בזה על עצמו אחריות כוללת לתכנון,  2.1

-) פוטו PVאספקה,הקמה מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

לרבות כל הציוד, על גגות בטון קיימים, , וולטאי( ) להלן : "המתקן" או " המתקנים (

חיבור המתקן  דתיות נדרשות עכולל תש המתקנים והמערכות הכלולות במסגרתו,

ביצוע בדיקות מסירה וליווי  מערכת שטיפה אוטומטית,אספקה והתקנה של לרשת, 

בבדיקות הקבלה )לרבות עריכת תוכנית/מפרטי בדיקות(, הרצה, הדרכה  החברה

, תיעוד מלא של הפרויקט, אחריות ותחזוקה, אחריות החברה והכשרת משתמשי 

מטעמה בכל  כל מיו/או  החברהלתפוקות המתקנים, עדכון ושיתוף פעולה עם נציגי 

, בהתאם Fixed-Price Turn-key Projectתקופת ההתקשרות והכול במתכונת של 

וח כפי שיינתנו מעת לעת, בהתאם לאבני הדרך ול החברהלהוראות החוזה ולהנחיות 

 "(.הפרויקט" או "העבודותהזמנים )כל האמור בסעיף זה, יחדיו, בהסכם זה: "

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע העבודות, וכחלק בלתי  2.2

נפרד מהן, יספק הקבלן כל ציוד, מתקן, מערכת, כוח אדם, אישורים, היתרים, רישיונות, 

ות, גם אם אספקות ו/או פעולות ו/או שירותים אלה וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שיר

אינם נזכרים במפורש בהוראות החוזה, הכול על מנת להבטיח את השלמת העבודות 

במלואן ומועדן, ולצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. אספקות ו/או פעולות ו/או 

קבלן על פי שירותים אלה יחשבו, לכל דבר ועניין, ככלולים בביצוע התחייבויות ה

ההסכם והם יתבצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, ללא כל תמורה נוספת על זו הנקובה 

 בהסכם זה.

חודשים ממועד  36 סימלית שלקתקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה למשך תקופה מ 2.3

"(. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת המסגרת המסגרת תקופתחתימתו )להלן: "

אלה תקופות חודשים כל אחת, והוראות ההסכם תחולנה על  12בשתי תקופות בנות 

  בשינויים המחויבים.

לעיל, הוראות ההסכם תחולנה על כל מתקן עד לתום תקופת  2.3על אף האמור בסעיף  2.4

ובכפוף  מתקן לידי החברהממועד מסירת הבתום חמש שנים  –אחריות הקבלן על מתקן 

 תקופת)להלן: " , ולפי כל דיןהאסדרהלתנאי הסכם זה, לתנאי המכרז, לתנאי 

ולת נשמרת לחברה האפשרות להאריך את תקופת האחריות ואת תח ."(האחריות

לעד חמש בתמורה הנקובה בהצעת הקבלן במסגרת המכרז, מתקן ההסכם ביחס ל

חודשים נוספים  60 -חודשים כל אחת )ובסך הכל לא יותר מ 12בנות  ,תקופות נוספות

  לכל מתקן(, על בסיס הצעת הקבלן למתן השירות.

ו/או החברה לצריכה עצמית של לחח"י ו/או  הלמכיר החשמל המיוצר במתקנים ישמש 2.5

, ולקבלן לא םומוסדותיה םבמתקניהו/או כל גורם אחר באישור החברה לרבות  העירייה

כל זכות במתקנים או בזכויות הנובעות מהם. הקבלן יישא באחריות המלאה תהא 

לביצוע כלל העבודות הכרוכות בפרויקט במלואן, וכן ולאחריות ולתחזוקה של 

 המתקנים, הכול כאמור בהסכם זה.



 

למען הסר ספק, מלוא העבודות וההוצאות הנדרשות לשם תכנון, רכישה, ביצוע,   2.6

קנים, לרבות תשלומים לעובדים ציוד חומרים וכיו"ב, התקנה, חיבור ורישוי המת

ייחשבו כנכללות בתכולת העבודות הכלולה בתמורה על פי הצעת הקבלן למכרז, והקבלן 

לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בעדן. בכלל זה, ובלא לגרוע, גם כל הכרוך בביצוע 

המבנה,  העבודות כפי שיידרשו לשם חיבור המתקנים לרשת החשמל הקיימת של

 ב. שינויים ככל שיידרשו במיקומם של מזגנים וכיו"

מציא לקבלן, מעת לעת, הזמנת תהיה רשאית לההחברה ,  המסגרת במהלך תקופת 2.7

עבודה בה יפורטו, בין היתר, אתרים נוספים אשר יתווספו לרשימת האתרים המפורטת 

"(. הזמנות העבודההזמנת להסכם זה וכל פרט רלוונטי אחר )להלן יחד: " בנספח א'

להסכם זה )או בכל נוסח  כנספח ב'אשר מצורף  ,העבודה אשר יישלחו בנוסח דומה לזה

(, תהוונה חלק בלתי נפרד מהסכם מסגרת זה  החברהאחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 ,על דרך ההפניה, ויחולו על ביצוע העבודה נשוא הזמנת העבודה כל הוראות הסכם זה

על הסכם זה, וזאת בנוסף לאתרים אשר הסכם זה חל עליהם במועד חתימת הצדדים 

פרטי אתרים החברה ככל שבמועד החתימה על ההסכם מילאה  ,בנספח א'כמפורט 

 .כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי בנספח א'

כולל  ,הקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית לביצוע העבודות נשוא הסכם זה 2.8

יוד שסיפק ע"פ הוראות המפרט הטכני ובהתאם לכתב האחריות המצ"ב לאחריות על הצ

על פיו, במלואן, במועדן וברמה שתינתן לו וכל הזמנת עבודה להסכם זה,  כנספח ו'

להוראות כל הזמנת עבודה, לדרישות הדין, המקצועית הטובה ביותר, והכל בהתאם 

 . החברההסכם התקשרות זה, הנחיות ומפרטים, כפי שימסרו לו מעת לעת על ידי 

תבוצענה באופן שוטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם ובייחוד המפרטים העבודות  2.9

והמפקח, באיכות מעולה ובלוחות הזמנים החברה והתוכניות, בהתאם להוראות 

 המפורטים בהסכם זה להלן.

 ויימסרו המתקנים נשוא הסכם זה יתוכננו, יוקמו, יחוברו לרשת החשמל הארצית 2.10

ובדרישות , האסדרה, עומדים בתנאי ותקינים פועלים , כשהםכאמור בהסכם זהלחברה 

הקמה, הרצה, הפעלה,  תכנון מפורט, החברההקבלן יבצע באתר עבור  .כל דין וכל הסכם

ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה  , תפעולמסירה אחזקה, ניטור ובקרה,

כפי שיחולו  האסדרה, ולתנאי , והכל בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיווולטאית-פוטו

 . מעת לעת

, בנספח א'כי לגבי האתרים המופיעים  ,למרות כל האמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב 2.11

את מלוא עבודות  יבצעככל שיקבל,  בל הזמנת עבודה,קולגבי אתרים נוספים לגביהם י

לגביהם באופן  הנדרשים האישוריםו כל ההיתרים קבלתיפעל על חשבונו להתכנון ו

אולם לא יחל לבצע עבודות באתר ולא יבצע הזמנה של הרכיבים והחומרים מיידי, 

בנוסח דומה  קבלת צו התחלת עבודה הדרושים לו לשם הקמת המתקן על האתר/ים לפני

זה )או בכל נוסח אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ' להסכם כנספח גלזה המצ"ב 



 

ורק לאחר קבלת כל האישורים החברה אשר יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי של  ,(החברה

 הנדרשים כמפורט בהסכם זה. 

 

 הצהרות הקבלן .3

  :הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן

ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך -הסכם זה נחתם על 3.1

 פי דין, לצורך הפיכתו להסכם מחייב. -על

פיו וכי אין כל מניעה -בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב על 3.2

-חוקית, חוזית או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על

 ו.פי

, ולרבות בתחום םותחזוקת ניםהקמת המתקתכנון והוא בעל מוניטין ויכולת בתחום  3.3

 ניהול אתרים/מתקנים כאמור. 

יש לו הידע, הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים לתכנון, רישוי, הקמה, מתן  3.4

אחריות על המתקן ותחזוקתו ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, על כל הכרוך 

 תמע מכך.והמש

בידו כל האישורים הנדרשים על פי דין לביצוע העבודות ו/או למתן השירותים  3.5

. הקבלן מתחייב כי לשם ביצוע העבודות ו/או במסמכי המכרז המפורטים בהסכם זה

ו/או מתן השירותים כאמור יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, רק עובדים בעלי הרשאות 

  החברהלכל דין ועל פי דרישות  מתאימות לביצוע העבודות בהתאם

הוא מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו במכרז וכי הצהרות  3.6

 .זה והתחייבויות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם

, את דרכי הגישה ואת התשתיות הםבדק את השטח, את אתרי העבודה וסביבותיהוא  3.7

את מרחקי הכבילה הנדרשים לחיבור לארון החשמל בנקודת , הםובסמוך לבאתרים 

וכן קיבל את כל הידיעות ביחס לממצאים והאפשרויות העלולים להשפיע על החיבור, 

  .זה קיום התחייבויותיו על פי הסכם

בקשר עם אתרים אשר לגביהם הוא יקבל הזמנת עבודה, הוא יבצע את האמור בה מיד  3.8

נוספות ו/או עבודות התאמה, הדרושות רשו עבודות עם קבלתה. מובהר כי ככל שייד

רשאית, אולם אינה חייבת, לאפשר לקבלן לבצע עבודות  החברה, לצורך הצבת המתקנים

 אלה על פי התנאים שיסוכמו בין הצדדים. 

אישורים להוכחת  לחברהעוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא  הוא 3.9

 האמור בפסקה זו, ככל שיידרש.

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, -בעל אישור תקף על הוא 3.10

 .1976-תשל"ו

התקנת  וכןלכל מבנה  מזגניםהזזת ביצוע כוללת  תכולת העבודהידוע לו ומוסכם עליו, כי  3.11

סולמות מעבר מטר,  12בגובה של עד  ממיריםעם כלוב גג כל לבגישה אחד  קבועסולם 

 ו/או כל מפגע אחר על הגגחפירות נדרשות עד לנקודת החיבור הקרובה, בין מפלסים, 



 

עליו ו ,הקבלןעל תחול , החברהו/או התקנת שילוט אזהרה על הגג, בהתאם להוראות 

יבוצע ע"י הקבלן, בלא תוספת  בלבד למען הסר ספק, פינוי פסולת למתקן מורשה .בלבד

  מחיר.

חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה  הוא 3.12

 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-ורשימות שעליו לנהל על

בענין שכר מינימום  1976-כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 3.13

 בהתאם להצהרתו במסגרת הצעתו במכרז. ובדבר העסקת עובדים זרים

רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות או מי שפועל מטעמו, כי הוא  3.14

 בסיווג המאפשר לו את ביצוע העבודות על פי הסכם זה. ,1969 –תשכ"ט 

נהירים לו היטב תנאי החוזה באופן כללי וכן דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות  3.15

על דרך ההפניה )ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  להסכם זההמצורף  יד' בנספחכמפורט 

זה(, לאחר שבדקם היטב באמצעות יועץ בטיחות וכי הוא יבצע ויקפיד על מלוא הוראות 

 והנחיות אלה. 

על גג המבנה תעמוד בכל הדרישות, שתוצב הקבלן מצהיר ומתחייב, כי המערכת  3.16

לעניין ם, לרבות תקנים אשר הוצאו על ידי הגופים והרשויות המוסמכיההוראות וה

נמצא  , לרבות עמידות הגג בעומס של הצפת הגג כאשר המתקןגג המבנה בדיקת יציבות

, וכי ביצוע ואישור התאמתו להקמת המערכת הסולארית ע"פ התקנים המחייבים עליו,

. לצורך הוכחת האמור, הקבלן מתחייב להציג הבדיקות האמורות יהיה באחריותו בלבד

ואישור  יועץ בטיחות אישור ,, אישור קונסטרוקטורלפני ההתקנה ,החברהבפני 

 בתקנים המחייבים, כאמור. המתוכננת והגג מהנדס חשמל מוסמך לעמידת המערכת

מסירת בדבר אישור תנאי לוכ, החברה , מתחייב הקבלן להציג בפני עם תום ההתקנה 

 .AS MADEחתימות מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל על תוכניות ה  ,המערכת

בדיקת קרינה מקבילה לפני התקנת המערכת ולבצע בדיקות קרינה יהיה אחראי הקבלן  3.17

. בתקופת האחריות יהיה הקבלן לחברהמסירת המערכת כתנאי לועם סיום ההתקנה 

האתר בו חודשים ולהציגה לחברה ולמנהל  6-ה אחת לנמחוייב לבצע בדיקת קרי

כל אחד מדוחות הקרינה יבוצע על ידי בודק קרינה מוסמך, בעל  .מותקנת המערכת

רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה ובעל ציוד מתאים ומכויל התקף למועד ביצוע 

 הבדיקה. 

כים הנדרשים להגיש מיד עם סיום ההתקנה את המסמ הקבלן עוד יובהר כי באחריות

לקבלת היתר סוג מהמשרד להגנת הסביבה כולל תשלומי האגרות הנדרשים עד לתום 

  תקופת ההתקשרות מולו.

סדרה א, וכי אסדרה שהמתקנים יוקמו ויחוברו במסגרתמעוניינת  החברהידוע לקבלן כי  3.18

 ת כמות וזמן, ועל כן, ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן לפייזו הינה תלוי

רב המאמצים ויפעל במהירות המרבית על מנת לאפשר למתקנים יהסכם זה, יעשה את מ

, לרבות בדרך של עבודה במקביל באתרים שונים עם סדרהאנשוא מכרז זה להיכלל ב



 

הקבלן מתחייב כי יש ביכולתו לסיים לחבר לחח"י את המתקנים . צווותים שונים

 במועדים המפורטים בנספח א'.

היה אך ורק באמצעות צוותים מיומנים ובעלי אישורים תקפים לעבודה ביצוע העבודות י 3.19

בגובה ובעלי אישורים תקפים על היעדר עבירות מין מטעם משטרת ישראל, כנדרש 

להעסקה במוסדות חינוך בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, 

 . 2001-התשס"א

, את מאפייני ונספחיו הסכם זה לרבות, הוא חקר ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז 3.20

אתרי העבודות, את דרכי הגישה, את תנאי העבודה וכי בהצעתו לקח בחשבון את כלל 

ידו במכרז -המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, וכי המחירים שהוצעו על

והתמורה המוסכמת בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע כלל 

כמו כן הקבלן מצהיר כי לא יהיה מבחינתו הבדל לגבי ותיו בהסכם ובמכרז. התחייבוי

ת אשר בגינו קיבל צו התחלת עבודה והוא מחוייב סוגי הגגות ו/או כל אחד מרשימת הגגו

 להצעתו כפי שהוגשה. 

הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה  3.21

 , במועדים וכנדרש בהסכם.לבצע את העבודות

בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים, החברה הוא מוותר על כל זכות לתבוע את  3.22

התנאים ו/או פרטים אחרים כלשהם שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו למכרז ו/או 

 לקבלת פרטים.  לחברהדרך של פניה -על

לטוריות, גושות הר, לרבות כל הדריהאסדרההוא מכיר ומבין היטב את כל תנאי  3.23

הקים ולתפעל את המתקנים תכנן, להתכנוניות, והטכניות, וכי בכוונתו ל

לכל דרישות הדין, לרבות דרישות חברת החשמל, רשות החשמל, , לאסדרהבהתאם

 האנרגיה וכן כל רשות או גוף מוסמך אחר. משרד , להגנה"ס  המשרד

חיבור המתקן לרשת החשמל הוא יבצע את כל עבודות התכנון, ההקמה, ההפעלה,  3.24

 , להסכם זה,הארצית, התפעול והתחזוקה השוטפת של המתקן, והכל בהתאם לדין

 ולהנחיות כל רשות שלטונית שתהיינה בתוקף בעת ביצוע העבודות.

קודם ביצוע העבודות הוא יבצע תיעוד מלא ומפורט של מצבם של אתרי העבודה, לרבות  3.25

. הבדיקה תכלול ולוחות החשמל הקיימיםהגגות, דרכי הגישה לגגות, חדרי המבנה 

בדיקה ותיעוד, כתוב או מצולם, לפי הצורך, של מצבו הפיזי של אתר העבודה, כאמור, 

מצבם של המרזבים וקיומם של כובעים לרבות לעניין מצב האיטום של הגגות; 

קיומם של מפגעים באתר העבודה, עובר לביצוע העבודות; מערכת החשמל למרזבים, 

)כולל תשתיות החשמל, לוחות החשמל, הארקות, לעניין קיומם של נזקים ולבדיקת 

הבדיקה תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך(. ידוע לקבלן  – התאמת המערכת לביצוע הפרויקט

בגין כל החברה ומוסכם עליו, כי בהעדר בדיקה ותיעוד, כאמור, תהיה לו אחריות כלפי 

תידרש לתקנו ו/או לסלקו, והוא החברה נזק ו/או מפגע, שיימצאו באתר העבודה, ואשר 

ן כל הוצאותיה בשל בגיהחברה ידאג לסילוק כל נזק ו/או מפגע, כאמור, או לשפות את 



 

דרישה, כאמור, והוא לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

  ., לרבות בקשר להימצאות המפגע קודם ביצוע העבודות על ידובנושאהחברה 

הוא יודע שקיום העבודות נשוא ההסכם והמכרז מותנים באישור תקציבי מטעם  3.26

שלא יבוצעו העבודות או חלקן, לפי העניין, יבי ו/או שלא יהיה אישור תקצוככל , החברה

ו/או כל צד שלישי אחר בגין החברה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד 

  .כך

הם בגדר ולאתרים בקשר לגגות החברה הוא יודע שהמדידות והנתונים שסופקו על ידי  3.27

המדידות הדרושים בכל אחד הערכה בלבד, וכי באחריותו לבצע את כל הבדיקות ו

 לצורך הקמת המתקנים. מרחקי כבילה נדרשים, ובפרט מהאתרים, כולל 

, לרבות החברהשיוציא בטרם מתן צו התחלת עבודות על ידי  ותידוע לו שכל הוצא 3.28

הוצאות תכנון, תהיינה על חשבונו ועל אחריותו, וכי הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או 

 . החברה מאת  שיפוי בגין הוצאות אלו

, לבעל הנכסמתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יגרום כל נזק או הפסד מכל סוג שהוא  הקבלן 3.29

לעובדיו, ו/או לתלמידיו )ככל שעסקינן במבנה במבנה שעל גגו מותקן המתקן, למחזיק 

וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי ו/או לכל צד ג' שהוא,  המשמש כבית ספר(

יחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים, וזאת בהתאם לשמור על תנאי בט

ו/או משרד להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה 

בתי ספר ו/או בהנחיות בטיחות הרלבנטיות של משרד החינוך לעבודה או /והתמ"ת 

 להסכם זה יד'נספח הבטיחות המצ"ב כנספח ובהתאם להוראות , החברה לפי דרישת 

עמידה בתקנים הנדרשים בנושא קרינה ו/או כל מסמך אחר בהקשר זה ע"פ הנחיות 

 . ו/או כל רשות מוסמכת אחרתהחברה המשרד להגנת הסביבה ו/או לפי דרישת 

ולעכב תשלום התמורה, היה וזו  הקבלןתהיה רשאית להפסיק את עבודתו של החברה  3.30

נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או 

 .החברהלדרישות 

תחזוקתם הראויה וניקיונם של הגג, האתרים  מתחייב לשמור על שלמותם, הקבלן 3.31

למעט  ,, על מניעת מטרדים מכל סוג שהוא ובכלל זה יצירת רעשים ופסולתוסביבתם

ת, וככל שהדבר נדרש לצורך הקמתה ו/או הפעלתה של המערכ ש ו/או הפרעה סביריםרע

והכל בהתאם להוראות המפרט ובהתחשב במועדי הפעילות ובסוג הפעילות במבנה, 

מתחייב לשמור על ניקיון הגג וסביבתו ולדאוג לכך כי כל  הקבלן. להסכםהטכני המצורף 

 פן מיידי. באו ויפונה לכלוך שנוצר מפעולותיו ינוקה

ידוע לקבלן, כי הפרויקט מבוצע במבני ציבור, לרבות בתי ספר, וכי ייתכן שהעבודה  3.32

תבוצע במהלך שנת הלימודים, וכי במקרה כזה ייתכן שיידרש לבצע את העבודות לאחר 

 .ו/או בסופי שבוע שעות הלימודים בלבד

באיטום שלהם. הקבלן הקבלן מתחייב לשמור על הגגות ולא לגרום לכל פגיעה בהם או  3.33

 אחראי לכל נזק שיגרם לגגות בקשר עם אספקת השירותים על פי הסכם זה.



 

בכל מקרה שייגרם נזק ו/או הפרעה לגג ו/או סביבתו בגין ו/או בקשר עם ביצוע הפרויקט  3.34

 לחברהלדווח על כך מייד  הקבלןולרבות עקב השימוש במערכת ופעולתה, מתחייב 

ובתוך לא יאוחר  ,להסרת ההפרעה, על חשבונו, באופן מיידיולדאוג לתיקון הנזק ו/או 

אישור לבצע החברה מכאמור, ובלבד שקיבל  קרות הנזק,ימי עסקים ממועד  5מאשר 

 את התיקון כאמור.

מתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יפגע  הקבלןלעיל,  3.33-ו 3.32בלא לפגוע באמור בס"ק  3.35

אשר נגרמה כתוצאה  , וכי כל פגיעה כאמורם הגגותחוזק הגג ו/או במבנה ו/או באיטוב

ובהזדמנות  על ידו מיידיתהפגיעה תתוקן  ,באחריותואשר  ישירה של העבודות השונות

)חמישה( ימי עסקים מרגע  5 -לא יאוחר מבכל מקרה ו הראשונה, בהתאם לחומרת הנזק,

 על כך. החברה שהודיעה לו 

, או גורמים חיפהו/או של עיריית החברה של מלאה  ידוע לקבלן כי המתקנים בבעלות 3.36

ו/או הקרדיטים בגין זכויות על המתקנים כלשהן וכי לקבלן לא יהיו כל תביעות  אחרים,

 . או כל הסדרה אחרת אסדרהשהמתקנים מייצרים ע"פ 

לפי שיקול דעתה  תהא רשאית בכל עת לבנות על הגגותהחברה עוד ידוע לקבלן כי  3.37

 ובמקרה כאמור להסיר ו/או להעתיק את הפנלים לפי ראות עיניה.

הקבלן מצהיר כי לא קיבל כל זכות במקרקעין על פי הסכם זה ובפרט לאקיבל זכויות  3.38

 במקרקעין השייכים לעיריית חיפה, לרבות זכות שימוש בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

להתקשר החברה ודיות דלעיל של הקבלן הסכימה רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו היס 3.39

 עימו בהסכם.

הקבלן מתחייב לביצוע פעולות לאבטחת איכות עבודתו ומתחייב לפעול לפי הוראות  3.40

, המצורף נספח אבטחת איכות –החברה בנושא אבטחת איכות לפי המפורט בנספח טו' 

 למסמכי ההסכם. 

 

 :החברההצהרות  .4

 מצהירה ומתחייבת כי:החברה 

כלשהו היא תהא בעלת ו/או גג ו/או מבנה במועד נתינת צו תחילת עבודה למתחם  4.1

לצורך התקשרותה בהסכם זה, וכן תהא רשאית, על פי באותו אתר הזכויות להשתמש 

לשם מטרת הסכם זה, וכי היא תאפשר לקבלן לאותו אתר כל דין, להתיר את הגישה 

תחזוקתו במשך כל תוקפו של גישה למתחם לצורך הקמת והתקנת המתקן, חיבורו ו

 ., ובהתאם להוראותיוהסכם זה

אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת לביצוע הסכם זה ולקיום התחייבויותיה כלפי  4.2

הקבלן והיא איננה מעורבת בכל הליך משפטי או אחר העלול לסכל ו/או לשבש ו/או 

 להפריע למימוש הסכם זה.

 

 

 



 

 :העסקת אנשי מפתח וביצוע העבודות .5

הקבלן, או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע במתחם את כל העבודות הנדרשות לשם הקמת  5.1

המתקן, לרבות הקמת והתקנת מתקנים שונים, וכן את עבודות התפעול והתחזוקה של 

 "(. העבודות)להלן: "החברה המתקן וזאת בתיאום מראש עם 

אחריות על לרבות להקבלן ישא באחריות לכל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודות,  5.2

הציוד שסיפק לפי הוראות המפרט הטכני וכתב האחריות המצ"ב כנספח ו' להסכם זה, 

להלן: לעיל וחברת חשמל לישראל )אישור לרבות  לרבות קבלת כלל האישורים הנדרשים

לביצוע העבודות ובכל הכרוך לאישור בקשר אחרת רלוואנטית "( וכל רשות חח"י"

מול חברת החשמל חוזי חשמל בהחלפת לחברה סיוע חיבור המערכת לחח"י, המתקן ול

המקומית,  הועדההמאת  4טופס , האסדרהככל הנדרש ע"פ החברה לחוזים בבעלות 

בדיקות דיווח למשרד הפנים בדבר הקמת המתקנים שלא נדרשו בגינם היתרי בנייה, 

החברה י, היתר הפעלה ממשרד התשתיות הלאומיות, מפקחים מטעם "ביקורת של חח

'. על הקבלן יהיה לפעול בהתאם לדרישות הגורמים השונים בכל הקשור בביצוע וכד

, עם סיום העבודות חברהל, ולמסור עבודות ההקמה, התפעול והתחזוקה של המערכות

 אשר הוצאו בגינם היתרי בנייה המתקנים השוניםהועדה המקומית עבור מטעם  4טופס 

. הקבלן יקפיד וידאג למלא את כל דרישות הבטיחות באופן התואם את היתרי הבנייהו

ועל פי כל דין בקשר לעבודות כנ"ל וכן לקיים את  הוראות הסכם זההנדרשות על פי 

 הביטוחים אשר ידרשו ממנו, הכל על אחריותו ועל חשבונו בלבד.

 יבעלוחשמלאים  קבלן חשמלהקבלן יעסיק בכל אתר ואתר, על אחריותו ועל חשבונו  5.3

 .מסוג זה תאים לעבודותרשיון מ

נדס במהלך כל תקופת ההתקשרות, יעסיק הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו מה 5.4

סף העומד בתנאי סעיף תו למכרז, עאשר פירט בהצ קונסטרוקציה בעל רישיון תקף,

"(. מהנדס הקונסטרוקציה מהנדס קונסטרוקציה)להלן " לתנאי ההזמנה להצעה הצעות

הנחיות ייתן  ,יין הקונסטרוקציה הנושאת של המתקניםייעץ לקבלן בכל סוגיה בענ

את חוזקו  בחתימתו , יאשרהמתקנים לתכנון מפורט של הקונסטרוקציה הנושאת של

של הגג ואת יכולתו לשאת את המתקן כפי שהוא מתוכנן להקמה, ייתן הנחיות לקבלן 

לעניין הצבת החומרים והציוד על הגג לקראת ביצוע עבודות ההקמה וההתקנה של 

וינחה את וכלוב הממירים, המתקן, יתכנן וינחה את הקבלן לעניין סולמות העלייה לגג 

ביצוע מיותרים מהגג בהתאם להוראותיו של המזמין בזמן  הקבלן לעניין פירוק אביזרים

את תכנוני הקונסטרוקציה של  הסקר. מהנדס הקונסטרוקציה יאשר למזמין בכתב

. אישור כאמור יועבר למזמין לצורך תיוק בתיק המתקנים, וכן את ביצוע התקנתם

א העברת הוועדה המקומית. למען הסר ספק יובהר כי הקבלן לא יחל בהתקנת המתקן לל

על ידי המזמין טרם מראש הקונסטרוקטור יאושר מהנדס יובהר כי  אישור כאמור.

ככל והחברה לא אישרה העסקתו מטעמים מקצועיים, באחריות העסקתו על ידי הקבלן. 

 חברה מהנדס קונסטרוקטור חליפי. אישור ההקבלן להציג ל



 

העומד בתנאי אשר פירט בהצעתו למכרז,  ,הקבלן יעסיק בתקופת עבודתו מנהל פרויקט 5.5

"(. מנהל הפרויקט ישמש כנציג פרויקטמנהל )להלן " לתנאי ההזמנה להצעה הצעות סף

, ויהיה אחראי לעמוד בקשר רציף עם נציגי החברה וגורמים בעיריית חיפההקבלן מול 

, נציגי הרשויות וכל שאר הגורמים המעורבים בהקמת החברההאתרים, נציגי 

ם, ויבצע את כל התיאומים הנדרשים ביניהם. מנהל הפרויקט יהיה אחראי המתקני

לעקוב אחר התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים ולוודא כי התחייבויות הקבלן 

עפ"י החוזה תמומשנה במלואן, ינהל סיכומי פגישות ויפיץ אותם לכל הגורמים 

אין בהעסקת מנהל ע. בכל האמור לפחות אחת לשבו החברהויעדכן את  ,הרלוונטיים

להעסיק מנהל פרויקט מטעמה, החברה הפרויקט, כאמור, כדי לפגוע בזכותה של 

 שיפקח, בין היתר, גם על עבודתו של מנהל הפרויקט. 

 ,להשיוצגו לפסול קבלןני המשנה , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית החברה 5.6

שלא  ומובהרקבלן המשנה, אותו עם  לא מוצלחניסיון קודם לחברה ובפרט ככל שהיה 

בהתחייבות כספית ו/או אחרת החברה זכות לחייב את  לקבלןיהיה בכך כדי להעניק 

 .כלשהי

העומד בתנאי אשר פירט בהצעתו למכרז, , הקבלן ימנה ויעסיק ממונה בטיחות מטעמו 5.7

המתמחה בייעוץ בטיחות להקמת מתקנים  לתנאי ההזמנה להצעה הצעות,סף 

"(. ממונה ממונה בטיחותסולאריים, עבודות בגובה ועבודות בתחום בתי ספר )להלן: "

הבטיחות יהיה אחראי למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה, ישתתף 

יחות בט , יכין סקר סיכונים לכל אתר ואתר וייתן הנחיותראשוני כהגדרתו להלןבסקר 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורות שוטפות בכל  בביצוע העבודות. לקבלן

האתרים עד לסיום העבודות. לאחר כל ביקור באתר, יעביר ממונה הבטיחות דו"ח על 

 והנחיות בטיחות לביצוע העבודות. דו"ח כאמור יועבר למנהל,ממצאי הביקור

באתר. הקבלן מתחייב לבצע את כל שמור אותו בתיק הבטיחות , אשר יהפרוייקט

 מונה הבטיחות מייד עם קבלת הדו"ח.הנחיות מ

יהיה מהנדס רשום בפנקס מהנדס החשמל ימנה ויעסיק מהנדס חשמל בפרויקט. הקבלן  5.8

המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל וותק בתחום תכנון חשמל למתקנים סולאריים של 

החשמל של המערכות ויפקח על חיבור שנים, אשר יחתום על אישורי תכנון  3לפחות 

  המתקנים לרשת. מהנדס החשמל יהיה בעל רישיון מתאים לפי הספק המתקן המתוכנן.

על פי יעסיק הקבלן רק עובדים ש באתריםמובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע העבודות  5.9

התאם להוראות חוק למניעת העסקת באין מניעה להעסקתם אישור משטרת ישראל, 

  .2001 –התשס"א  -מסוימים חינוך ומוסדות במוסדות  עברייני מין

של  לעיל, או מי מהם, אלא באישורההקבלן לא יחליף את בעלי התפקידים הנקובים  5.10

יבחן בקשה מצד הקבלן להחלפת מי מבעלי המקצוע תהחברה מראש ובכתב. החברה 

תפקיד הנ"ל רק בכפוף להגשתה של בקשה בכתב מצד הקבלן שתפרט את פרטיו של בעל 

 חלופי לתחום הרלבנטי בצירוף אסמכתאות לעמידתו בתנאי המכרז.

 



 

 :וזמני עבודה לאתריםדרכי גישה  .6

או מבני ו/המתחמים ממוקם על גגות של מוסדות חינוך חלק מהקבלן מצהיר כי הוא יודע כי 

ציבור ולפיכך קיימת חשיבות על הקפדת כל היבטי הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות לרבות 

כלל הנחיות הבטיחות של משרד החינוך לביצוע עבודות במוסדות חינוך, כי מועדי ושעות 

העבודה במתחמים וכן מועדי ושעות העבודה של העלאת הציוד למתחמים יהיו מוגבלים 

או המבנה  ובתאום עם הנהלת מוסד החינוךהחברה עתם הבלעדי של ובהתאם לשיקול ד

כי בוצע תיאום  החברההקבלן לא יבצע כל פעילות כאמור בטרם קיבל את אישורה של  הציבורי.

  עם המוסד הרלוונטי.

יום קודם המועד שנקבע לתחילת ביצוע העבודות, או  21לחברה באחריותו של הקבלן להציג 

, תוכנית הנפה להנפת רכיבי המתקן, שתכלול, בין היתר, דרכי החברהמועד אחר שייקבע ע"י 

תפעל לאישורה של תוכנית ההנפה מול החברה גישה וחסימת כבישים, ככל שנדרשים כאלה. 

 ם הקבלן., לפי העניין, בתיאום ערשויות והגורמים הרלוונטייםה

 

  :הקמת המתקן, הפעלתו, השימוש בו ותחזוקתו .7

החברה יקבע על ידי יהחל מתאריך שהחברה הקבלן יחל בביצוע העבודות בתאום עם  7.1

בצו התחלת העבודה וזאת באופן מקצועי וראוי, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם 

למפורט בכתב הצעה והתחייבות שהוגש על ידי הקבלן במסגרת המכרז והמצורף להסכם 

למסמכי המכרז, בהתאם לדרישות הטכניות המינימאליות אשר צורפו  ,כנספח ד'זה 

לכלל ובהתאם  ,מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה( ןומצורפות כאן על דרך ההפניה )וה

 .הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז

על חשבונו את האתר נשוא צו התחלת העבודה. ככל שקיימים והקבלן מתחייב לבדוק  7.2

"(, יביאם הקבלן לידיעת מפגעיםבאתר מפגעים העלולים לפגוע בתפוקת המתקן )להלן "

או  מיום קבלת הצו, ולא יחל בביצוע העבודות ימי עבודה 5מיידית ולא יאוחר מ החברה 

הודעה החברה . לא קיבלה החברהמבכתב עד לקבלת אישור  הזמנת חומר כלשהוא

, למעט בגין מפגע כאמור, ייחשב הדבר כאילו ויתר הקבלן על כל טענה בדבר מפגעים

 .נסתר

בטיב ובאיכות, כמפורט במסמך ותוך הקפדה על  יוקמו המתקניםלמען הסר ספק,  7.3

 עמידת הקבלן בהוראות תנאי הסף להסכם, לרבות בכל הנוגע לטיב הציוד.

לא החל הקבלן אם , בחברהלעיל, ולמעט בגין סיבות התלויות  7.2למעט האמור בסעיף  7.4

( החברהבפועל )על גג המבנה, ועפ"י לוח הזמנים שהגיש ואושר ע"י  את ביצוע העבודות

הופסקו העבודות אם ו/או בלוח הזמנים התחלת העבודה ל ימים מהמועד המצוין 7תוך ב

סיבות שאינן תלויות בקבלן, נלמעט בשל ימי עסקים במצטבר,  4לאחר התחלתן למשך 

להתקשר עם קבלן אחר לצורך ביצוע  לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברהתהא רשאית 

, ובלבד חברה ל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת על חשבון הקבלן העבודות

ימי עסקים ממועד  2שלחה התראה לקבלן בגין ההפרה והקבלן לא תיקנה תוך  החברהש

 .קבלת ההתראה



 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות להקמתו והפעלתו של המתקן  7.5

ר וצריכה שיאפשרו קריאה מרחוק ככל , לרבות חיבור של מוני ייצוהאסדרהעל פי תנאי 

שיתאפשר ע"י חח"י, תשלומים לחח"י בגין בדיקת המתקן וחיבורו וכן בדיקות חוזרות 

 של המתקן אם וככל שיהיה בהן צורך. 

הקבלן מתחייב, לפני תחילת ביצוע העבודות, לטפל ולעשות את כל הדרוש לשם השגת  7.6

תכנון המתקן וכן לביצוע ל פי דין לשם כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים ע

ובמסגרת התמורה על פי הסכם זה  הכל בעצמוכל הקשור והנדרש בקשר להקמתו, 

מהנדס  יוגש לאישור . כמו כן יודגש כי תיק התכנון המלא ובהתאם להוראות כל דין

הרשויות המוסמכות, וכן יהיה הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות בפועל,  העיר חיפה

 זה.אחראי לתחזוקתו של המתקן לאחר מכן בהתאם להסכם 

עוד מתחייב הקבלן להבטיח כי כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנ"ל יעמדו  7.7

על קיום ביטוחים, כמפורט  יםאישורהבתוקפם במשך כל תקופת העבודה, לרבות 

 ן. להלבמסמכי המכרז ובמסמכי ההסכם לעיל ו

תכנון כל המתקנים יהא ברמה המקצועית גבוהה, בהתאם לתנאי המכרז כפי שיהיו מעת  7.8

לעת, ובכלל זה ביצוע מדידות, יעוץ קרקע, תכנון מבנים וקונסטרוקציה, תכנון תשתיות, 

בטיחות, תכנון חשמל ובקרה וכו'. הקבלן ייקח בחשבון מפגעים או מכשולים קיימים 

ען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנון המפורט של המתקן למ ויתכנן את המתקן כנדרש.

 וביצועו בפועל לא יפחת מהתכנון שנכלל במסגרת הצעת הקבלן. 

ימים ממועד  5, תוך החברה הקבלן מתחייב להמציא לאישור  לוח זמנים להקמת מתקן: 7.9

 מפורטלהסכם זה, לוח זמנים  כנספח ב'מסירת הזמנת עבודה לאתר בנוסח המצ"ב 

 שלבים עיקריים: מספרלביצוע העבודות בשיטת "גאנט". לוח הזמנים יכלול 

ביצוע כל  - החברהמאת  לעבודות התכנון הזמנת עבודהקבלת : שלב א' 7.9.1

עבודות התכנון הנדרשות לצורך הקמת המתקן באתר. לוח הזמנים לשלב א' 

מדידות הגג, יכלול, בין היתר, אבני דרך כדלקמן: ביצוע סיור מקדים בגג, 

לעיל(, תכנון ראשוני  3.24ביצוע סקר ראשוני )לרבות תיעוד, כאמור בסעיף 

והגשת דוח פוטנציאל אנרגטי צפוי, דוח סימולציה, תוכנית העמדת פנלים, 

הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים לשלב א' לא  .טרוקציה עקרוניתסתוכנית קונ

ביחס  החברהבודה מידי שבועות מיום קבלת הזמנת הע 5יעלה על תקופה של 

 .פרויקטלכלל האתרים ב

שלא בוצע עבורם רישום לחברת  עבור מתקנים -במקביל לשלב א' ': שלב ב

רישום לאסדרה  :) מעבר לרשימת האתרים הראשונים לפי נספח ג'( החשמל 

ככל שהרישום לא בוצע לאתר כלשהוא - באתר האינטרנט של חברת החשמל

חוזי העברת ב לחברהסיוע ,  לחיבור המתקןפתיחת תיק בחברת החשמל , 

מעקב אחר הטיפול , האסדרהבעלות הצרכן ככל הנדרש ע"פ ב לחוזה חשמל

בתיק וביצוע תיאום טכני באתר ועד לקבלת אישור חברת החשמל להקמת 

המתקן באתר. הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים להגשת הבקשה לחברת 



 

שבועות מסיום שלב א' יובהר כי תנאי מתלה  2החשמל לא יעלה על תקופה של 

לב ג' להלן( לקבלת צו התחלת עבודה ותחילת ביצוע עבודות ההקמה בפועל )ש

וקבלת היתר בנייה אישור של חברת החשמל להקמתו של המתקן באתר  הוא

 במתקנים בהם נדרש היתר.

אתר לתחילת ביצוע העבודות ביחס לכל  קבלת צו תחילת עבודהשלב ג':  7.9.2

בדיקות המתקן,  כל עבודות ההקמה, ההתקנה, ועד לביצוע החברהע"י פרטני 

ואישור חח"י על תקינות המתקן והתאמתו לחיבור לרשת החשמל, לרבות 

תיקון כל הליקויים, ומסירתו למזמין, כמפורט בהסכם זה. לוח הזמנים לשלב 

' יכלול, בין היתר, אבני דרך כדלקמן: הזמנת חומרים ע"י הקבלן, הצגת ג

יצוע עבודות ההקמה , הזמנת ציוד וחומרים, בהחברהתכנון מפורט לאישור 

הודעת הקבלן על עבודות תשתית עד לנקודת חיבור המתקן לרשת, באתר, 

חח"י לביצוע  בודק פרטי, הזמנת בודקי הזמנת סיום עבודה, תיקון ליקויים,

ככל  ,להפעלת המתקן ממשרד האנרגיההבדיקות הנדרשות, קבלת אישור 

סופי ורשמי של  אישור ,החברההליך בדיקות מסירת המתקן ע"י , ויידרש

חח"י לחיבור המערכת לרשת החשמל הארצית, חיבור המערכת לרשת 

החשמל, הגשת תיק מסירה לפי הוראות המפרט הטכני, ניטור ובקרה והפעלה 

 10 הקבלן מתחייב כי לוח זמנים לשלב ג' לא יעלה על תקופה שלמסחרית. 

  עבודה. הצו לתחילתשבועות לכל מערכת מרגע קבלת 

רצופים ממועד חיבורו לחח"י הקבלן יפעיל את המתקן במשך שלושה חודשים  7.9.3

כל תקלה  על חשבונו בהם יהיה אחראי לתקן"( הבדק תקופת)להלן: "

וכל נזק בגג עליו מותקן המתקן שנגרם בקשר עם ביצוע בהפעלת המתקן 

יובהר כי הקבלן יהיה אחראי לכך שמערכת הניטור תפעל ברציפות העבודות. 

ככל שבמהלך תקופת הבדק תהיינה תקלות  עם חיבורה לחברת החשמל.מיד 

קן ו/או פעילותו לא תהיה סדירה ורציפה, תימנה תקופת הבדק תבהפעלת המ

מחדש ממועד סיום תיקון התקלה על ידי הקבלן ותסתיים רק לאחר שלושה 

יבוצע הליך מסירת  חודשי הפעלה רציפים של המתקן. בתום תקופת הבדק,

מועד מסירת )להלן: " במלואו המתקן מסירת תיק כוללידי החברה , המתקן ל

 5למשך  תקופת האחריות תחלממועד מסירת המתקן יובהר כי  ."(המתקן

 . שנים

על ידי צוותים שיעבדו מתקנים במקביל,  3 הקבלן מתחייב לביצוע של לפחות 7.9.4

אשר  ,בנספח א'המפורטים  המתקנים לכללוכי סיום שלב ג', ביחס במקביל, 

 יום 80לא יעלה על תקופה של  ,בגינם קיבל הקבלן צו התחלת העבודה

  לאתר. קבלת צו התחלת העבודהמיום קלנדריים 

 



 

כל  עדים מקסימאליים לביצוע העבודות.לעיל, הם מו 7.9המועדים הקבועים בס"ק  7.10

העלויות הכרוכות בפיצול העבודה, כאמור, והארכתה, לרבות עלויות גיוס כ"א, שמירה 

 וכד', יחולו על הקבלן בלבד.

בהתחשב באמור, על הקבלן להיערך עם כח אדם מספיק, ולבצע את כל הזמנת המערכות 

  ומתקניהם, במגבלות הלו"ז, כאמור.

ימים במסירת  3לעיל, בכל מקרה של אחור של למעלה מ  7.9מבלי לפגוע באמור בסעיף  7.11

בו אמור היה הקבלן להודיע למזמין על סיום עבודות  המועד)מ העבודות למזמין

חברה ב שאינו בגין סיבות התלויות (והזמנת חברת החשמל לחיבור  ההתקנה בשלמותן

, לכל יום איחור₪  2,500סך של ב, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 

מודגש, כי פיצויים  .ועד למועד הסיום בפועל מתקןעבור כל  החל מהיום השלישי לאיחור,

לסעדים המגיעים לה לפי החוזה ו/או  מוסכמים אלה אינם גורעים מזכותה של החברה

 לפי כל דין ו/או להטבת כלל נזקיה בפועל, לרבות במידה ומחמת איחור/י הקבלן החברה

החברה תוכל לא תעמוד בדרישות הרגולציה הכרוכות באישור המכסה / רישיון וכיו"ב. 

בערבות הבנקאית שיעמיד הקבלן כדי לממן את עלות נזקיה ולהשיב כל לעשות שימוש 

ערבות בנקאית  ייב להעמידחהכנסה שאבדה כתוצאה מאיחור הקבלן, והקבלן מת

 חלופית תחת הערבות שמומשה.

, ובטרם החל הקבלן לבצע עבודות התקנה או לתכנון  מיד לאחר קבלת הזמנת עבודה 7.12

סקר ראשוני  בתאום עם המזמין,ו ,אחריותו ועל חשבונוהליכי רישוי, יבצע הקבלן על 

על מנת לאפשר עמידה בלוח הזמנים  לאישורה: החברהכמפורט להלן, ויציגם בפני 

 שנקבע המזמין ישתף פעולה במהירות וביעילות לצורך הליך התיאום.

תוצאות סקר ראשוני להקמת המתקן על הגג שיכלול את הנושאים הבאים  7.12.1

 "(:ר ראשוניסק)להלן ולעיל "

בדיקת הפוטנציאל האנרגטי הצפוי מהמתקן: הקבלן יפעיל את  7.12.1.1

מיטב המאמצים והאמצעים הטכנולוגיים לקבלת האינפורמציה 

הנכונה ביותר לגבי תפוקת המתקן הצפויה לאחר התקנתו ואשר 

תהייה יציבה למשך כל חיי המערכת במגבלות הידועות של יצרן 

בלן יארגן ויתאם את ביצוע . הק, ותחת תחזוקה נכונההפאנלים

. הסקר עם כל הגורמים הרלוונטיים מטעמו ומטעם המזמין

המזמין מתחייב לאפשר את עריכת הסקר הראשוני בהקדם 

במקרה . האפשרי ובמסגרת לוח הזמנים שהכין והציג הקבלן

הקבלן יקבל מידי המזמין את מסמכי ההיתר שנדרש היתר בניה, 

בדיקתו לפוטנציאל האנרגטי הצפוי בצע את למערכת. הקבלן י

תכנן את פיזור הפאנלים עפ"י תיחום הפיזור כפי שנרשם בהיתר וי

ככל שהקבלן לא יוכל לעמוד )או עפ"י אישור אחר של המזמין(. 

את הסיבות לכך  לחברהביעדי התפוקה ע"פ ההסכם, יציג הקבלן 

 בהקשר זה. נדרש ויבקש את אישורה מראש לכל שינויי 



 

 שינויי הקונסטרוקציהשל הגג, ו דיקות הקונסטרוקציהתוצאות ב 7.12.1.2

 .על הגג PVה  בו לצורך הקמת מתקן במידה ונדרשים

תוצאות בדיקות איטום הגג והשינויים הנדרשים בו לצורך הקמת  7.12.1.3

הקבלן מתחייב כי ביצוע הפרויקט יש להבהיר כי המתקן על הגג. 

נגרמה כתוצאה , וכי כל פגיעה כאמור אשר ם הגגותלא יפגע באיטו

תתוקן הפגיעה על ידו  ישירה של העבודות השונות אדר באחריותו,

  .מיידית

בדיקת כללית של הגג לרבות, ככל שדרוש, מפגעים הדרושים  7.12.1.4

העתקה/פינוי לרבות העתקת מעבי יחידות מיזוג של מזגנים 

, בדיקת הצורך בגיזום מפוצלים ואלמנטים רלוונטיים אחרים

התקנת סולם עליה  ,PVהסתרה למערכת ה עצים העלולים להוות 

  .'לגג במידה ונידרש ,השלמת מעקה וכו

הקבלן יזמן לסקר בכל אתר ואתר את כל הגורמים המקצועיים 

מהנדס מנהל הפרוייקט,  לרבות)הנדרשים מטעמו 

( ואת כל הקונסטרוקציה, יועץ האיטום וממונה הבטיחות מטעמו

המזמין לקבלן עפ"י דרישת נציגי המזמין עפ"י רשימה שיעביר 

של הסקר למזמין דוח סיכום מפורט יעביר  הקבלן .הקבלן

ואת ואתר מייצגים( עבור כל אתר  ם)כולל צילומיהראשוני 

בעלת  PVלביצוע ההכנות הנדרשות למען קבלת מערכת  המלצותיו

 .תקינה ופעילה שתייצר חשמל לצריכה עצמיתתפוקה מקסימלית, 

לצריכה המקסימלית התייחסות הסקר שיוכן יכלול גם 

 .אסדרהוהאפשרות להינות באופן מיטבי מ

מען הסר ספק יובהר כי תנאי מוקדם למתן צו תחילת עבודה הוא קבלת כל הרישיונות, ל 7.13

בהסכם כמפורט  ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין וכן המצאה של ערבות ביצוע

 זה.

מבלי לגרוע מאמור לעיל מובהר כי תכנון האתר/המתקן והקמתו, יבוצעו על פי הנחיות  7.14

, בהתאם , לרבות היתר הבניהיםהתכנון הרלוונטיות וחח"י ועל פי דרישות מוסד החברה

. הכשרת משטחים וביצוע עבודות הקמה, לרבות המתקנים והמבנים השונים יעשו לצורך

על פי התכניות ההנדסיות המפורטות העדכניות כפי שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על 

. הקמת המתקן תעשה באופן מקצועי, ע"י גורמים מקצועיים, בהתאם החברהידי 

 לתקנים הנדרשים ע"פ כל דין. 

חברה אינה מתחייבת כי יתאפשר איזור התארגנות באתרים המפורטים ידוע לקבלן כי ה 7.15

בנספח א', או באתרים אחרים על פי הסכם זה, או בסמוך להם, והקבלן מתחייב לבצע 

התארגנות סמוך, מבלי שיהא בכך כדי להביא לשינוי  את העבודות גם ללא איזור

 בהסכם זה. בתמורה לה הקבלן זכאי או לשינוי בלוחות הזמנים הקבועים 



 

הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים ו/או השינויים שידרשו במתקן ו/או במתקנים  7.16

בתקופת ההקמה, על חשבונו ובאחריותו, בהתאם להוראות כל דין והרשויות 

 .החברה המוסמכות, כקבוע בתנאי והוראות הסכם זה וכפי שתורה 

ויבוצעו על ידי הקבלן באופן , יתוכננו קנים והפעלתםכל העבודות הדרושות להקמת המת 7.17

, ככל כפי שניתנו ע"י הועדה המקומית המתקניםשל  מקצועי, בהתאם להיתרי הבניה

של  הכל על חשבונו ועל אחריותוולהוראות ההסכם, ולהוראות כל דין בהתאם , שניתנו

 .הקבלן

הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או שיחולו על  7.18

בגין כל נזק ו/או  החברהיפצה את  , הואהמתחם. יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור

 עקב ההפרה.  לחברההוצאה שיגרמו 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור  ,במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה 7.19

על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת 

אם להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה בהת

 החברה והנחיות בטיחות הרלבנטיות של משרד החינוך לעבודה בתי ספר ו/או לפי דרישת 

תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן ולעכב תשלום התמורה במידה וזו  החברה 7.20

תאימים לדרישות הרשויות ו/או נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים, או לא מ

 . החברהלדרישות 

הקבלן מתחייב לתפעל ולתחזק את המתקן בכל אתר ואתר באופן מקצועי, ממועד  7.21

מסירת המתקנים, בהתאם להוראות הסכם זה והסכם התחזוקה המצורף כנספח ז' 

שנים מיום מסירת המתקנים ותחילת תקופת  5להסכם זה ואשר נחתם עימו, למשך 

יובהר כי טרם תחילת פעולות התחזוקה, יתקין הקבלן מערכת שטיפה  האחריות.

אוטונומית ויהיה אחראי גם לתחזוקתה למשך תקופת האחריות., והכל על חשבון 

הקבלן, כמפורט במפרט הטכני.  הקבלן ימנה ויודיע לחברה  על איש הקשר מטעמו, 

תחזוקה. )להלן: שיהיה אחראי לקשר בין הקבלן לבין החברה  בכל תקופת הסכם ה

 (."תקופת התחזוקה"

יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת בתקופת התחזוקה, מובהר בזאת, כי  7.22

תקנים, בדיקות איכות והדרכה מאיתור התקלות, והתפעול השוטפים, לרבות התקנת ה

 .החברה וליתן את השירותים בהתאם לדרישות  -עד למצב עבודה  -

לביצוע השירותים, לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה כל ההוצאות הדרושות  7.23

ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, 

ידי הקבלן, -יסופקו על -מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל 

הסכם לפי הוראות  –לענין תקופת התחזוקה ו ,במסגרת התמורה על פי הסכם זה

 התחזוקה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

בדבר  חברהל ףשוט הקבלן דיווחעביר י (החברה מועד כפי שיקבע ע"י פעם בשבוע )ב 7.24

דיווחים לכל גורם אחר הנדרש לפי הקבלן יעביר  .ועבור כל אתר ואתר פעילותוסטאטוס 

. הדיווח מראש החברההדיווח יעשה בפורמט שיגיש הקבלן לאישור הוראות כל דין. 



 

ובתפוצה בהתאם להוראת , החברה או בכל דרך אחרת, שתורה עליה ישלח במייל 

 .החברה 

בקרת האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב, תבוצע ע"י  7.25

, לן בכל השלבים המפורטיםפעילותו של הקבהקבלן באחריותו ועל חשבונו לכל אורך 

, למשך כל תקופת לרבות באמצעות קבלני המשנה ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם

  .ההסכם

מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף, בהתאם  7.26

לרבות ביחס לקבלני המשנה שלו, להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות, 

האיכות של הקבלן  תשלום בגין כך. מערכת בקרת וש לכל פעולה ו/אלא תידר החברהו

כנספח מתואר במפרט הטכני המצורף הבהתאם למפרט ניטור ובקרה תהיה עצמאית, ו

  להסכם זה. ה'

הנושא יתואם בין  הקבלן יקבל נקודת כוח חשמל ונקודת מים לטובת עבודתו באתר. 7.27

 ןבאחריות הקבלן ועל חשבונו להתקיהקבלן לאב הבית באתר עם תחילת העבודה. 

והכל  מאריכים מנקודות אלו עד למקום בו הוא זקוק למערכות אלו לטובת עבודתו

 בתיאום מול אב הבית.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, בכל מקרה שמיטלטלין כלשהם של  7.28

מהמקום על חשבון ו/או נציגיה זכאים לסלקם  החברהיהיו הקבלן ימצאו מחוץ למתחם, 

ולא תהיה להם כל אחריות לשלמותם, ולקבלן לא תהא כל תביעה כספית ו/או  ,הקבלן

 אחרת ו/או כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

מתקנים בשל  מבקשת להבהיר כי ככל שלא יעלה בידי הקבלן להתקין על הגגות החברה 7.29

פוקה שנקבעו, אזי לא או בשל סיבות המונעות ממנו לעמוד ביעדי התו/סיבות פיסיות 

 על ירידה בהספק הכללי של הפרוייקט.  לחברהיבוא בטענות 

פירוק המערכת והרכבתה מחדש: ככל ותידרש ל פעולה להסרת המערכת, ו/או לאחסנה  7.30

ו/או להרכבה מחדש, הדבר יבוצע על ידי הקבלן בתוספת תשלום שתאושר מראש על ידי 

קילואט עבור עבודות הפירוק, מחיר של  לכל₪  300החברה ולא יותר מאשר מחיר של 

לכל קילואט עבור עבודות ההרכבה מחדש ) כולל כבילה וחומר שחור( , ולא יותר ₪  700

 . לחודש עבור אחסון המערכת כולה במכולה בצורה בטוחה ובטיחותית₪  2,000מאשר 

 

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות: 7.31

 :, על נספחיוולהלןמבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה לעיל 

לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והיזם  הקבלןעל  7.31.1

וכל הבאים מכוחה לשחררם ו/או  החברהמקבל בזאת אחריות מלאה כלפי 

לשפותם בקשר לכל תביעה, אשר תוגש נגדם עקב ביצוע העבודות נשוא הסכם 

 בדיו ו/או מי מטעמו.זה ו/או הפעלת המערכת שנעשו על ידי היזם ו/או עו



 

 -מצהיר בזאת, כי הוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד  הקבלן 7.31.2

והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על  1946, את פקודת הבטיחות בעבודה 1954

 עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות האמורות.

ו כ"מבצע הבניה" את עצמ הקבלןלצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה, רואה  7.31.3

וכ"מנהל עבודה" ונוטל על עצמו את מלוא החובות המוטלות על אלו כתוצאה 

 מהאמור לעיל.

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי  7.31.4

אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, 

ל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכ

על הקבלן  או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

להגן על אתר העבודות, על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי 

לרבות כתוצאה  אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא,

מתופעות מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, 

 קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות, פריצות וכיו"ב. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע  7.31.5

התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של 

בדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה עו

)להלן "חוק ארגון  1954 –לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

)להלן: "פק'  1970 –הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

הראשי  הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה

כללי , המהווה חלק בלתי נפרד  –במשרד העבודה ובהתאם לנספח בטיחות 

 ממסמכי המכרז. 

 

  :תקופת ההתקשרות .8

 36 בתום הסכם זה תחל ביום החתימה על הסכם זה ותסתיים המסגרת על פי תקופת 8.1

 חודשים.

 12שמורה לחברה האפשרות להאריך את תקופת המסגרת בשתי תקופות נוספות בנות  8.2

חודשים כל אחת. הארכת תקופת המסגרת תיעשה באמצעות מתן הועדה לקבלן עד 

 ימים לפני תום תקופת המסגרת.  30

לעיל, הוראות ההסכם תחולנה על כל מתקן עד לתום תקופת  8.1אף האמור בסעיף  על  8.3

 בתום חמש שנים ממועד מסירת המתקן לידי החברה. –על מתקן  הקבלן האחריות של

 תקופת)להלן: " ובכפוף לתנאי הסכם זה, לתנאי המכרז, לתנאי האסדרה, ולפי כל דין

נשמרת לחברה האפשרות להאריך את תקופת האחריות ואת תחולת  ."(האחריות

לעד חמש  ההסכם ביחס למתקן בתמורה הנקובה בהצעת הקבלן במסגרת המכרז,

חודשים נוספים  60 -חודשים כל אחת )ובסך הכל לא יותר מ 12תקופות נוספות, בנות 

  לכל מתקן(, על בסיס הצעת הקבלן למתן השירות.



 

במועד מוקדם יותר  החברה תהא רשאית לקצר את תקופת המסגרת ולסיים את אותה 8.4

ובלא שהדבר  תודיע על כך בכתב לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי החברהככל ש

. אין בסיום/ביטול הסכם זה מכל סיבה מלפגוע ייחשב כהפרה כלשהי מצד החברה

אשר התקבלו לגביהם  ,ו/או למעט בכל דרך מהתחייבויות הקבלן בקשר עם אתרים

הזמנות עבודה או צווי התחלת עבודה ו/או אשר סופקו כבר על ידי הקבלן ולגבי כל 

 ד מובהר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי החברהעו אלה ימשיכו לחול תנאי הסכם זה.

, בכל עת, בין אותה לסיום מוקדם ולהביא האחריותקצר את תקופת תהא רשאית ל

ביחס לכלל העבודות נשוא החוזה ובין ביחס לאתר מסוים ומבלי שיהא בכך הפרה 

 .כלשהי של החוזה מצדה

צד גורמים שונים מ במתקן כלשהוא במקרה ובו תתעורר התנגדות לביצוע העבודות 8.5

באתר העבודות )דוגמת צוות הוראה, ועדי הורים וכיו"ב( שלא תאפשר את הוצאת 

תוכל החברה לבטל את צו תחילת העבודה ולבטל את ההתקשרות  העבודות אל הפועל

 . ביחס לאותו המתקן

בתוקף ממועד יהיה , שהינו הסכם מסגרת במהותו, כי הסכם זה ,מובהר ומוסכם בזאת 8.6

כם זה )לרבות תקופת סועד להשלמת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי ה ,חתימתו

זכאותו של הקבלן לתמורה בקשר עם ביצוע ביצוע העבודה ואולם . (התחזוקה

רלוונטיות הרשויות ההתחייבויותיו בו לגבי אתר/ים, מותנית בקבלת הסכמת ואישור 

מהווים תנאים אלה  . כלהחברה עבודה לאתר מ תחילתוקבלת צו לכל אתר ואתר 

ם להקמת מתקן במתחם ולזכאותו של הקבלן לתמורה בהתאם ימתלים מקדמי

 להוראות הסכם זה. תנאים מתלים אלה מתייחסים לכל אתר בנפרד.

ממועד חתימת  חודשים 3האישורים הנדרשים לגבי אתר מסוים לא יתקבלו בתוך אם  8.7

בנספח חודשים מיום הוספת האתר לרשימת האתרים המצויים  3הסכם זה או בתוך 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר את האתר מרשימת  החברה ,א'

כאמור וכן לא  ,הסרההולקבלן לא תהא כל טענה בגין  ,בנספח א'האתרים המצויים 

 חברההלקבלת כל תשלום ו/או סכום שהוא בגין ההסרה כאמור. זכאי יהיה הקבלן 

 תהא רשאית להאריך את התקופה על פי סעיף זה בשלושה חודשים נוספים. 

למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא הבין את משמעות ונפקות התנאים המתלים  8.8

  המפורטים לעיל.

תיכנס המצ"ב,  נספח י"בבלא לפגוע באמור לעיל, מובהר בזאת, כי ערבות הטיב,  8.9

עד . האחריות לתום תקופת ותהיה בתוקף עד  מועד מסירת המתקןלאחר לתוקף 

להסכם, בתוקף,  נספח י"אלכניסתה של ערבות הטיב לתוקף, תהיה ערבות הביצוע, 

 כאמור.

 

 

 

 



 

  :התמורה .9

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו במועדיהם  9.1

רק המפורטים בו ביחס לכל אתר יהא הקבלן זכאי לקבל התמורה הנקובה בהצעתו, 

בהתאם למועדי התשלום ויתר התנאים לחברה ,  עלאחר העמדת ערבות הביצו

 בסעיף זה להלן.המפורטים 

פנלים והממירים לאתר ועיגון הציוד על הגג, ובכפוף הגעת ציוד ה –מסך התמורה  50% 9.2

 לאישור מנהל הפרוייקט על עמידה באבן דרך זאת.

סיום התקנת המערכת לאחר התמלאות התנאים הבאים:  –מסך התמורה  30% 9.3

בודק  בדיקה סופית של המתקן ע"י,OFF GRIDביצוע בדיקות לשביעות רצון החברה, 

 חשמל פרטי. 

חודשי הפעלה מסחרית ממועד חיבור  3במועד מסירת המתקן ) ובתנאי כי עברו  10% 9.4

 מסירתעל סיום  החברהולאחר אישור מנהל הפרוייקט מטעם המתקן לרשת( 

בהתאם להוראות הנספח הטכני  של תיק פרוייקט לחברההמערכת, לרבות הגשה 

  כמפורט בהסכם זה.ערבות טיב הגשת ו

מסירת המתקן כאמור בסעיף  מלאות מיום אחריות ותחזוקהשנות  5עבור כלל  10% 9.5

 6כל  1%תשלום התחזוקה ישולם אחת לחצי שנה )קרי  .___ לעיל )תקופת התחזוקה(

 חודשים בגין התקופה שעברה(.

)לרבות ביחס לכל אבן דרך כמפורט המועד לתשלום כל חשבון שאושר על פי החוזה  9.6

יום מיום קבלת החשבון המאושר על ידי מנהל הפרוייקט  45הוא שוטף + לעיל( 

צמוד, ולא  לא יהא. סכום החשבון החברהוהגורמים הרלוונטיים האחרים, ע"י 

 תשולם בגינו ריבית כלשהי. 

 

 :כח עליון .10

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת  - "כוח עליון" -בהסכם זה  10.1

ובלבד שלא יאפשרו ביצוע עבודות בעיר  ואסון טבע אירוע שלא ניתן היה לצפותואויב, 

גיוס מילואים, שביתות, השבתות וסגר אינם  -. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חיפה

 .לרבות בשל מצב חירום לאומי נחשבים ככוח עליון

סבר המפקח כי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יש מקום להארכת המועד להשלמת  10.2

תוספות לעבודות או בשל כוח עליון או בשל טעמים העבודות, בשל שינויים או 

מיוחדים אחרים המחייבים, לדעת המפקח, מתן ארכה, רשאי המפקח לתת, לפי 

שיקול דעתו הבלעדי, ארכה להשלמת העבודות לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו 

ובלי שיהווה הדבר הפרה של הסכם זה מצד הקבלן. הקבלן מתחייב לעדכן את  הבלעדי

ימי עבודה מקרות  5בכל אירוע שלהבנתו מהווה כוח עליון בתוך  פקח והבחברההמ

יתנו את החלטתם בדבר האם האירוע מהווה כוח עליון  האירוע. המפקח והחברה

ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור וכן יעדכנו את הקבלן במועד בו עליו לחזור  10בתוך 

 לפעילות רגילה.



 

 

  :אחריות ושירות .11

רן למוצרי המערכת תינתן כמפורט בתעודות האחריות המצ"ב להסכם זה אחריות היצ 10.3

אחריות בהתאם לאחריות היצרן וכן   לחברה. הקבלן מתחייב לספק בנספח ח'

למען הסר ספק, אין במתן אחריות יצרן, כדי  להסכם זה. 'ובנספח בהתאם לאמור 

האחריות ופות לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה למערכת ולמוצריה בכל תק

האמור למעלה מן הצורך יודגש, כי אחריות יצרן לא תפחת מ המפורטות בהסכם זה.

, לרבות לעניין האחריות בפאנלים לתפוקה בהסכם זה ובהזמנה להציע הצעות

 שנה, ולרבות קיומו של כיסוי ביטוחי. 25לינארית לטווח של 

לא תפחת  הסולארייםולפנאלים  ממירי המתחלשל היצרן אחריות הלמען הסר ספק,  10.4

 ממועד מסירת המתקנים למזמיןשנים עבור הפנלים,  25-שנים עבור הממירים ו 20-מ

  .)תחילת תקופת הבדק(

בכל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, ישא הקבלן  10.5

באופן ישיר לתקן כל פגם ו/או נזק שנגרמו למערכת ושהיצרן  החברהבאחריות כלפי 

 איננו נושא בו בשל כך. 

לכל קילו ואט  לשנה KWH 1650המינימאלי של המערכת לא יפחת מ השנתי ההספק  10.6

ההספק )להלן "הגבוה מבין השניים הרלבנטי,  PVSYS לפי דוח 97%ו/או מותקן 

בניכוי ירידת הספק שנות הפעילות הראשונות,  5וזאת למשך  ,"(המינימאליהשנתי 

 ובלבד שלא התקיים אף אחד מהתנאים להלן:לשנה,  0.5%של הפנל בשיעור של 

ו/או ע"י צד שלישי פעולה שיש בה כדי  החברהבוצעה ע"י  10.6.1

להטיל הצללה על המתקן, שאינה באחריות טיפולו של הקבלן 

על קיומה  חברהלבהסכם התחזוקה, ובלבד שהקבלן הודיע 

מיד עם גילוייה, ובכל מקרה, לא יאוחר של הצללה, כאמור, 

  ימים ממועד הטלת ההצללה, כאמור. 30-מ

שינוי במבנה המערכת שלא באמצעות  החברהבוצע על ידי  10.6.2

מתחייבת למסור לקבלן  החברה ו/או בתיאום עם הקבלן.

 הודעה מתאימה תוך פרק זמן סביר על ביצוע שינוי כאמור. 

 

בכל מקרה, בו היה על הקבלן לא יחול לעיל הפטור האמור בסעיפים למען הסר ספק, 

  המצ"ב. נספח ז'להסכם התחזוקה,  3בעיה במערכת, לפי סעיף על  לחברהלדווח 

 

 קטן היהשנה הלך אותה במ בפועלהשנתי כי ההספק שנה בתום השיתברר  אם וככל  

 למכפלה הבאה לן ישלם למזמין סכום השווהאזי הקב המינימאליהשנתי מההספק 

  :עבור כל קילוואט מותקן

* 

 כאשר:
( )XPP AM −



 

MP  מינימאלישנתי = הספק 

AP שנתי בפועל = הספק 

X תעריף ממוצע לכל =KW/h ית בגין ייצור דארנששולם על ידי חח"י באותה שנה קל

 חשמל על ידי המתקן. 

רגיה חכם בכל מבנה עליו מוקם מתקן, בנוסף וכבקרה למונה יתקין מונה אנהקבלן  10.7

. מונה האנרגיה יציג נתונים חברת החשמל הוראותחברת החשמל המותקן ע"פ 

רציפים לגבי כמות הקוט"ש המיוצר במתקן, צריכה מחברת חשמל ומהמתקן 

הסולארי, עודפים לחברת חשמל והכל במונחים וערכים שקליים וכן לפי קוט"ש. 

נפרד וכלל האתרים יחד בממשק אחד לכל תקופת זמן הנתונים יוצגו לכל אתר ב

 נדרשת. 

שנים מיום  5למשך  המתקניםכוללת עבור ותחזוקה ות אחרי חברהלהקבלן יספק  10.8

בנוסף  .כמפורט בתעודת האחריות של הקבלן המצ"ב להסכם זה ,מסירת המתקנים 

תחזוקה שירותי רשאית להפעיל האופציה לקבלת  החברהלאחריות, כאמור, תהיה 

נספח בהתאם להסכם התחזוקה,  לאחר תקופת הסכם זה, ,נוספות שנים 5עד למשך 

הקבלן, כאמור, לא תפגע באחריותם של היצרנים, בהתאם אחריות למען הסר ספק,  .ז'

 זה לעיל ולהלן, והן יחולו זו לצד זו. 10למפורט בסעיף 

אחריות בהתאם  לחברהלעיל, הקבלן מתחייב לספק  10.6בנוסף לאמור בסעיף  10.9

 . וכיסוי ביטוחי ,בנספח ח'לאחריות היצרן המצ"ב להסכם זה 

הבדק ו/או בתקופת הקבלן מתחייב, כי בכל מקרה בו תידרש החלפת פאנלים בתקופת  10.10

מיום קבלת הדיווח על התקלה על ידו. ימי עבודה  5תבוצע ההחלפה בתוך התחזוקה, 

סך של  חברהל, ישלם הקבלן ימי עבודה 5בגין כל איחור בהחלפת הפאנלים, שיעלה על 

בגין השבתת  החברהלוא ההפחתה בהכנסות ליום עבור כל פאנל מושבת או את מ₪  50

הגבוה להלן, נספח ז' להסכם התחזוקה,  4.3בהתאם לתחשיב האמור בסעיף הפאנל, 

  .מביניהם

התקלה במערכת ו/או במוצריה מכוסה תחת אחריות היצרן, הקבלן ישא בכל אם  10.11

ליצרן ובחזרה וכן בעלויות ההרכבה  החברהעלויות המשלוח של המוצר מאתר 

, וכל זאת החל ממתן צו והפירוק של המוצר הפגום ועלויות אחרות הכרוכות בכך

 .התחזוקההתחלת עבודה ועד סיום תקופת 

, בגין תיקון, החלפת הבדקכל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, בתקופת  10.12

חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, 

 -הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל האביזרים, 

 ידי הקבלן, על חשבונו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.-יסופקו על

הוא הדין לעניין האחריות בגין מרכיבי המערכת, ככל שהיא בתוקף לעניין אירוע 

 מסוים. 

ים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצע 10.13

 פי נתוני היצרן.  המערכת על כלל מרכיביה, באופן תקין, יעיל, על



 

זה, לרבות כתבי  10בלא לפגוע בכלליות האמור לעניין זה בהסכם, האחריות לפי סעיף  10.14

האחריות בנוגע לפאנלים ולממירים, יהיו ניתנים להסבה, לשעבוד או להמחאה ע"י 

תאגיד בנקאי, ועל הקבלן לדאוג לקבל הסכמתו של נותן האחריות , לרבות להחברה 

 .לכך

יובהר כי הקבלן יהא אחראי על כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, כמו כן  10.15

למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז 

, בין שהנזק או העבודותביצוע וכתוצאה מאו למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי 

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, נזקים 

על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח מיידית אלו יתוקנו 

 ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור. 

: הקבלן יישא באחריות המלאה, לתקן, כל נזק ו/או פגם ו/או שירותי תיקון תקלות 10.16

ליקוי ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, שהתגלו במתקן ו/או ברכיבים ו/או 

על פי שיקול דעתה  החברההחלקים ו/או המערכות הכלולים בו ו/או לפעול, לבחירת 

מורים בכל דרך הבלעדי, להסרת הנזק ו/או הפגם ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה הא

אחרת, וכל זאת באופן שבו לאחר שירותי התחזוקה האמורים יהיו הציוד והמתקנים, 

 במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם להוראות ההסכם .

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באופן מלא ובלעדי בכל ההוצאות אשר  10.17

קת הנזקים ו/או הפגמים ידרשו לצורך ביצוע שירותי תיקון התקלות וכן לצורך בדי

ו/או הליקויים ו/או הקלקולים כאמור. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק, פגיעה ואובדן, שנגרמו למתקן ו/או 

לעבודות תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ו/או תחזוקה כאמור על ידי הקבלן ו/או על ידי 

 החברה. מובהר, כי נקודות הממשק שבין תשתיות המתקן ותשתיות מי מטעמו

 כאמור, יהיו באחריות הקבלן.

: בנוסף לשירות תיקון התקלות יישא הקבלן באחריות לספק שירותי תחזוקה מונעת 10.18

שירותי תחזוקה שוטפת ומונעת למתקן, כאשר כל טיפול יכלול את כל הפעולות 

המתקנים הרלוונטי ובאופן התואם את ההוראות הנדרשות על פי הוראות יצרן הציוד ו

הנקובות ביחס במפרט הטכני ובנספח ז' להסכם זה, הכול על חשבון הקבלן וככל 

 "(. תחזוקה מונעתהדרוש להפעלתו התקינה של המתקן )להלן: "

הקבלן מתחייב לעמוד במהלך כל תקופת האחריות והתחזוקה בתפוקה השנתית  10.19

ות והטיפולים הדרושים לשם כך, וזאת, למען הסר המובטחת ולבצע את כל הפעול

 ספק, גם בנסיבות בהן עומד הקבלן בתפוקה השנתית המובטחת בשקלים. 

עם תום תקופת התחזוקה הקבלן יישא באחריות לביצוע חפיפה מלאה ומוסדרת  10.20

, באופן שבו יוכל הקבלן החלופי לבצע את החברה לקבלן התחזוקה החדש מטעם 

אם להוראות ההסכם, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת תפקידו כנדרש בהת

לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי במתקן. החפיפה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים 

 .החברה אותם תקצוב לשם כך 



 

הקבלן מתחייב, כי בכל מקרה בו תידרש החלפת פאנלים בתקופת התחזוקה, וככל  10.21

ימי עבודה מיום קבלת הדיווח על  5בתוך  שתופעל האופציה בהמשך, תבוצע ההחלפה

 התקלה על ידו. 

במידה והתקלה במערכת ו/או במוצריה מכוסה תחת אחריות היצרן, הקבלן ישא בכל  10.22

ליצרן ובחזרה וכן בעלויות ההרכבה  החברהעלויות המשלוח של המוצר מאתר 

צו  והפירוק של המוצר הפגום ועלויות אחרות הכרוכות בכך, וכל זאת החל ממתן

 התחלת עבודה ועד סיום תקופת התחזוקה.

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, בתקופת התחזוקה, בגין תיקון, החלפת  10.23

חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, 

 -האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל 

ידי הקבלן, על חשבונו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך. -ופקו עליס

הוא הדין לעניין האחריות בגין מרכיבי המערכת, ככל שהיא בתוקף לעניין אירוע 

 מסוים. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת  10.24

 המערכת על כלל מרכיביה, באופן תקין, יעיל, על פי נתוני היצרן. 

בלא לפגוע בכלליות האמור לעניין זה בהסכם, לרבות כתבי האחריות בנוגע לפאנלים  10.25

, לרבות לתאגיד ברה החולממירים, יהיו ניתנים להסבה, לשעבוד או להמחאה ע"י 

 בנקאי, ועל הקבלן לדאוג לקבל הסכמתו של נותן האחריות לכך.

כמו כן יובהר כי הקבלן יהא אחראי על כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך,  10.26

למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז 

תוצאה מביצוע העבודות, בין שהנזק או או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי וכ

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, נזקים 

אלו יתוקנו על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל 

 אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.

 

 אישורים והיתרים: .12

על בקשות בהן נחוצה חתימתו  ימהתשתף פעולה עם הקבלן בכל הנוגע לחת החברה 11.1

ותחתום, באמצעות  ,של בעל הזכויות במקרקעין, לספק תוכניות ומסמכים וכיו"ב

, לרבות הסכם על כל מסמך שיידרש לשם הקמתו והפעלתו של המתקן, החברה נציגי 

 . עם חח"י אסדרההצטרפות ל

למסור לקבלן  , אך לא חייבת,דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית, לפי שיקול החברה  11.2

יפויי כוח לביצוע הפעולות דלעיל או איזו מהן, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להעניק 

 בהתחייבות כספית כלשהי. החברהלקבלן זכות לחייב את 

ורשות החשמל  חח"יפי הוראות כל דין, לרבות הוראות  הקבלן מתחייב לפעול על 11.3

 שהם היום וכפי שיהיו מעת לעת.כאמור כפי 



 

. הקבלן יפעל חח"ייובהר, כי חיבור המערכת לרשת החשמל הארצית טעון אישורה של  11.4

אל מול חברת החשמל על מנת לאשר הקמתה של המערכת וחיבורה של המערכת לרשת 

החשמל הארצית. הקבלן לא יחל בהקמת המתקן מבלי שהתקבלו האישורים 

 . החברה חר קבלת צו התחלת עבודה מהנדרשים לכך מהרשויות ולא

בקשר לעבודות ההתקנה עד לחיבור  ח"יהקבלן יהא אחראי למלא את כל דרישות ח 11.5

לחיבור המערכת מייד  חח"יהמערכת לרשת החשמל הארצית. הקבלן יפעל להזמנת 

עם תום ההתקנה וישקיע את מירב המאמצים על מנת שהמתקן יחובר לרשת החשמל 

 במהירות הראויה.

כי חתימה לה , וידוע החברה מצויה באחריות  לאסדרהימה על הסכם הצטרפות חת 11.6

 לחיבור המתקן.  םתנאיאחד העל הסכם כאמור מהווה 

לחח"י באם היא חפצה במכירת כל  ברההח תודיע חתימת ההסכם עם חח"יבמועד  11.7

החשמל המיוצר לחח"י או לחליפין, שילוב של צריכה עצמית עם מכירה בתעריף 

 ., הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיחוזה בנפרד ו/או כל זאת עבור כל אתרהמוסכם. 

באופן מסודר את תוכניות  החברההקבלן לנציג  כחלק מתהליך המסירה יעביר  11.8

לחיבור  PVאישור חח"י להתאמת מתקן חשמלי והקונסטרוקציה, תוכניות החשמל 

בצירוף הוראות מפורטות בקשר למערכת בהתאם לאמור בהסכם זה  ,לרשת החשמל

ויועציה המקצועיים בקשר לאיכות  החברהולנספחי האחריות, לשביעות רצונה של 

 ההתקנה והתאמתה למפרט. 

 

  :מיסים ותשלומים .13

כל המיסים והתשלומים בגין ניהול עסקיו של הקבלן, לרבות מס עסק ואגרות  12.1

 ולניהולו, יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו.רישיונות לעסק 

מס ערך מוסף בגין כל אחד מהתשלומים החלים על הצדדים על פי הסכם זה יחול על  12.2

וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא חל, כנגד חשבונית מס  הצד החייב בו על פי כל דין

 כדין.

מטיל עליו את החובה כל מס ו/או אגרה ו/או היטל אחרים יחולו על הצד אשר הדין  12.3

 כולל אגרת רישום למכסת האסדרה . –לשלמם

מתחייבת לשלם את כל התשלומים החלים עליה על פי סעיף זה באופן שלא  החברה 12.4

 יהיה בו כדי לעכב את התכנון, ההקמה וההפעלה של המתקן על המקרקעין. 

חיבורו ו/או בקשר ל הקבלן יישא בכל העלויות ו/או התשלומים בקשר להקמת המתקן 12.5

עד  ו/או בקשר לתפעול המתקן ו/או התחזוקה השוטפת של המתקן לחברת החשמל

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם  .לתום תקופת הבדק

ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע  ,או עבורה החברה

 . החברהשל  ההעבודות, אלא אם קיבל לכך מראש ובכתב את הסכמת

חשבונו לכל הוצאה, תשלום -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לבדו ועל 12.6

 או חיוב שנעשו ללא אישור כאמור. 



 

 

 :פיקוח כפיפות וביקורת .14

 לנציגיה ו/או למי מטעמה תהא זכות בכל עת: חברה ,ל 13.1

על מנת לבדוק, לבקר ולפקח את ביצוע  הקבלןבתיאום עם  לאתריםלהיכנס  13.1.1

שעפ"י הסכם זה, בהתאם למטרות ההרשאה, ועפ"י  הקבלןהתחייבויותיו של 

 מתחייב לסייע ככל שיידרש לשם ביצוע האמור. והקבלןהוראות כל דין, 

, לצורך ביצוע תיקונים הנדרשים והחלים הקבלןבתיאום עם  לאתריםלהיכנס  13.1.2

פ "ו הסכמים אחרים להם היא מחויבת ו/או עו/א עליה עפ"י הוראות הסכם זה

 .דין

 הקבלןלצורך בדיקת עמידת  באתרים ובמתקניםלערוך ביקורות  13.1.3

 בהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.

ויפעל על פי הוראותיהם  החברהיהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי  הקבלן 13.2

בכלל זאת, ומבלי לפגוע  ,להסכםוהנחיותיהם והכל בהתאם לנספח הטכני המצורף 

חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי  הקבלןבכלליות האמור, יהיה 

 לפי העניין. החברה

באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה.  לחברהידווח  הקבלן 13.3

פי שיידרש על ידם, בנוגע לעבודות, כ החברהכמו כן יספק היזם תשובות והסברים לנציגי 

 ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה. 

  החברהתפקידיו וסמכויותיו של נציג  13.4

כל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולו במצהיר ומסכים בזה, כי  הקבלן 13.4.1

 החברה, תהא החלטתו של נציג החברה ו/או לשיקולו ו/או להכרעתו של נציג 

 סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור.

 החברהלפי הסכם זה, יהיה נציג  החברהבנוסף לכל זכות אחרת הניתנת לנציג  13.4.2

רשאי לבדוק את ביצוע העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 

בביצוע  הקבלןהחומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי 

מפרש כהלכה את ההסכם, את  הקבלןלבדוק אם  החברה. כן רשאי נציג ההסכם

ולהורות לו לפעול, בהתאם לפרשנות  ואת הוראותיו הוא החברההוראות 

 .ידי הצדדים-חתמו עלייועלו על הכתב ויאלה  . הוראותשתיקבע על ידו

ע"י רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה, אשר נעשתה  החברהנציג  13.4.3

או האחראי מטעמו  לקבלן החברהבכתב מצד נציג  מנומקת הודעהוהקבלן, 

רשאי לבדוק ולבחון בעצמו או  החברהבמקום העבודה תיחשב כמספקת. נציג 

 בעזרת מישהו אחר, כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה.

מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא  הקבלןבדעה, כי  החברההיה ונציג  13.4.4

, על פי שיקול דעתו רשאי החברהבהתאם להוראות הסכם זה, יהיה נציג 

לבצע פעולות, בין באופן כללי ובין בצירוף כל ו/או חלק  מהקבלןלדרוש הבלעדי



 

מתחייב  והקבלן אי ההתאמה,כדי לתקן את  ,לנקוט הקבלןמהאמצעים שעל 

 במלואן ובמועדן. ההחברלמלא אחר דרישות נציג 

 הנחיות  13.5

ולהנחיותיה  ,ביצוע הפרויקט יהיה בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה 13.5.1

, ככל שאינן סותרות את הוראות ונציגיה מעת לעת החברההשוטפות של 

  .ההסכם

התאמה או שאלה לגבי פירושם, משמעותם -נדרש להביא כל סתירה, אי הקבלן 13.5.2

או דרך הפעלתם של ביטויים, הוראות, מסמכים טכניים, מכאניים או הנדסיים 

  ., מיד עם גילויההחברה להכרעתו של נציג 

למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי מתן הנחיות כאמור, אין בהם כדי לשחרר  13.5.3

 ל פי הסכם זה או לגרוע ממנה. מאחריותו ע הקבלןאת 

על  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי הפיקוח המופעל על ידי  13.5.4

, וכי אין בו כדי לשחרר החברה ביצוע הפרויקט אינו אלא אמצעי ביקורת לטובת 

 מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. הקבלןאת 

 אישורים 13.6

, לא החברה יבות את אישורה של מחי ,עבודות, אשר לפי המוגדר בהסכם זה 13.6.1

תבוצענה או לא תיחשבנה כאילו בוצעו, לפי העניין, אלא לאחר קבלת האישור 

  כאמור.

על פי הסכם זה יהיה תקף רק אם ניתן  , ע"י מורשי חתימתה,החברה אישור  13.6.2

 בכתב. 

 התחזוקהתקופת  13.7

על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם  13.7.1

בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ההסכם ואשר התחזוקה שהתגלו תוך תקופת 

לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם להסכם, או שלא 

או תוצאה משימוש בחומרים פגומים  החברהבהתאם להוראות המפקח ו/או 

 מביצוע לקוי. או 

הקבלן יהא חייב לתקן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור או לבצעם מחדש מיד,  13.7.2

ו/או המפקח ולשביעות רצונם, וזאת תוך פרק זמן  החברההכול לפי דרישת 

 קצוב כפי שייקבע על ידי המפקח 

 החברהלא תיקן הקבלן את הפגם ו/או הליקוי תוך פרק הזמן הנ"ל, רשאית  13.7.3

ן בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר לבצע את התיקו

, לרבות בדרך את עלות התיקון וכל ההוצאות אשר הוציאה בקשר לכך לחברה

לא תעשה שימוש  החברה. של קיזוז מכספי התמורה ו/או חילוט ערבויות

  ימים מראש. 10 בסמכותה זו טרם הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן

 



 

ויפעל על פי הוראותיהם  החברההקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי  13.8

והנחיותיהם. בכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם 

בכתב, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז  החברהוליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי 

נדרש הקבלן לתקן פגם ו/או ליקוי ו/או לבצע שינוי כאמור  שההסכם זה הינו נספח לו.

בסעיף זה, ואולם בבדיקה חוזרת נתגלה כי לא תוקן הליקוי או הפגם ו/או לא בוצע 

ימים מרגע שקיבל הקבלן הודעה בכתב על הליקוי ו/או השינוי  3תוך ב השינוי הדרוש,

וזאת בלא לפגוע בכל סעד שעומד את עלות ביקור הנציג,  לחברהישלם הקבלן הדרוש 

 .לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין כנגד הקבלן לחברה

החברה עבודות, ידווח הקבלן למפקח על סיומן. העבודות תיבדקנה על ידי העם השלמת  13.9

, באמצעות המפקח ו/או נציג אחר מטעמן. לצורך כך יערך באתרים סיור בנוכחות נציג 

   לן, ויירשם פרוטוקול מסירה., המנהל, המפקח ונציג הקבהחברה 

 הקבלן יהא חייב לתקן כל ליקוי ופגם האמור בפרוטוקול המסירה, בתיאום עם המפקח, 13.10

במועד שייקבע בפרוטוקול המסירה, עד לקבלת אישור המפקח בכתב לביצוע התיקון 

 לשביעות רצונו. 

מותו ו/או עם גמר ביצוע העבודות, ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקד 13.11

לשלמותו ו/או לתקינותו, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מביצוע העבודות, ובכלל זה 

יתקן כל נזק אשר נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר 

 באתר ובסביבתו, לפי הנחיית המפקח.

 - חתומות (AS MADEתוכניות מצב קיים ) לחברהעם סיום העבודות, ימסור הקבלן  13.12

 .) כחלק מתיק המסירה למתקן ( של כל העבודות שביצע.

 

 :הציוד ואספקתו .15

בהתאם  ,מטיב מעולהבחומרים על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות  14.1

ים לביצוע העבודות יממתאלהתחייבויותיו בהסכם ובמכרז )לרבות במסגרת תנאי הסף(, 

והחומרים יהיה זכאי לבדוק את הציוד  החברהמימון על ידי בנק בישראל. נציג  וברי

 .יצור של הקבלן או באתר העבודותבמקום הי

הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא 14.2

 , להוראות ההסכם והמכרזוהתאמתם לתקנים המתאימיםורכיבי המערכת החומרים 

 . החברהדי נציגי י-ולנוהג ההנדסי הטוב ביותר כפי שנדרש על

 חשבון הקבלן.-העלויות של כל הבדיקות הנדרשות יהיו על 14.3

חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד -הקבלן מתחייב להוביל על 14.4

ובכמויות מספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע העבודות, מלבד 

 אם הוסכם בכתב אחרת.

 

 

 



 

 :מעביד –העסקת עובדים/אי קיום יחסי עובד  .16

הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ידו במתקן, ושיעבדו במתחם, הם עובדיו שלו  15.1

, והוא לבדו ישא החברה כי הוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי בלבד,  ואו של מי מטעמ

חוזה זה ו/או על פי  , לרבות מכח העבודות, נשואבכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם

כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( והצווים והתקנות שמכוחו. הקבלן 

יקבלו  -מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בימים ובשעות שבהם לא מותרת עבודה 

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

וראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם לה 15.2

 במסמכי המכרז.

הקבלן מתחייב, כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, לצורך  15.3

 ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

הקבלן מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין  15.4

לחברה  כדי ליצור בין נותן השירותים או מי שמועסק על ידו בהסכם או בתנאי מתנאיו,

 , או מי מטעמה, יחסי עובד ומעביד. 

הקבלן מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה,  15.5

זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 

למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, 

ידו במלואם -עליו בלבד וישולמו על הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו

 לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה.  החברהו -ובמועדם 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מהימנים ובעלי ניסיון, ידע ומומחיות בדרגה גבוהה,  15.6

על פי חוזה זה, ובהתאם למטרות  החברהלשם מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי 

עובדים המיומנים והמוסמכים לעבודה בגובה,  –בעבודה בגובה , וככל שמדובר הרשאה

 .בהתאם לכל דין ו/או לתקנים ישראלים מתאימים

כמו כן מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו  15.7

למען הסר ספק, הקבלן יהיה מסוגל  ונציגיה. החברהכאמור בחוזה זה, ולשביעות רצון 

 , אשר יאושרו על ידה.החברה וותים במקביל, בהתאם לדרישתה של צ 3להעסיק 

הקבלן מתחייב מפורשות, כי בכל מקרה שיועלו ע"י עובדי הקבלן טענה, תביעה ו/או  15.8

בהוראת הקשורה ו/או נציגיה ו/או כל מי שפועל מטעמה,  החברהדרישה כלשהם כנגד 

מעביד בין  –יין קיום יחסי עובד לרבות טענות בענסעיף זה לעיל ו/או בחוזה זה ובקיומו, 

את הקבלן ישפה לאלתר לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מהמועסקים על ידו,  החברה

ו/וא מי מטעמה, בגין כל הוצאות שייגרמו לה, ובמלוא סכום הוצאות אלה, בגין  החברה

  ., וזאת לרבות הוצאות משפטיותעפ"י דרישתה הראשונהאותה טענה ו/או תביעה.וזאת 

אינה צד להסכמים אלו  החברהובנוסף האחריות של הקבלן בלבד כלפי קבלני המשנה  15.9

ואין לה כל אחריות בגין כל עבודה שסופקה על ידי קבלן משנה של הקבלן. בכל מקרה 

בגין  החברהישפה הקבלן את  החברהשל תביעה ו/או דרישה כלשהי של קבלן משנה כנגד 

 כל סכום שידרש ו/או תחוייב בו.



 

 

 :אחריות לנזיקין .17

לחברה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם החברה הקבלן ה אחראי כלפי  .17.1

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדי הקבלן 

ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הנובע ו/או 

ו/או למערכות ו/או כתוצאה מפגם ו/או ליקוי במערכות ו/או כתוצאה קשור לעבודות 

 ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו.

הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי  .17.2

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

צרים ו/או חוסר ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במו

ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים.  חברההתאמתם לדרישות ה

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות 

הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים על פי חוזה זה. אחריותו של 

 שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.

 , רכוש ו/או ציודם למתקנילבמנים ו/או הקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו  .17.3

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

א מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, הנמצאים תחת השגחת הקבלן, והו

 כאמור, ללא דיחוי.

הקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא  .17.4

בשימושו או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים, ובכלל 

דרשים לביצוע השירותים זאת למערכות, לחלקים, לרכיבים, לאביזרים ולחומרים הנ

 והוא פוטר את המזמינה מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור.

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או החברה הקבלן אחראי כלפי  .17.5

ובכלל זאת  שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם

והוא  עבודותולחומרים הנדרשים לביצוע ה למערכות, לחלקים, לרכיבים, לאביזרים

 מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור. חברהפוטר את ה

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור החברה הקבלן פוטר בזאת את  .17.6

כום ימים על כל ס 7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע לקבלן החברה שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 על תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל החברה  .17.7

כלשהו בגין מעשה או על ידי צד שלישי  החברהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת  לחברהמחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

 



 

והקבלן החברה הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד  ,הוגשה תביעה כלשהי .17.8

התפשר לחלק או לשלם תביעה ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, ל

 . החברהכזאת ללא אישור מראש ובכתב של 

 

  על ידי הקבלן: ביטוח .18

ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  הקמהה לתקופתאחריותו של הקבלן כאמור לעיל  להבטחת .18.1

מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת 

נה וההקמה, שסיומה באישור החברה על השלמת התקנת כל המתקנים לשביעות רצ

של החברה בכתב וכן הצגת אישור קיום ביטוחים לתקופות הבדק והתחזוקה )לפי 

ם להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא המאוחר( ביטוחים מתאימי

, ט'נספח יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

אישור קיום ביטוחים לתקופת המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 "(. ההקמה

הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  .18.2

כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. 

ידי מבטחי הקבלן לחברה במועדים הינה תנאי עיקרי -מסירת האישור חתום על

הפרת ההסכם. הקבלן ישוב בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין 

, וזאת תקופת העבודותוימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל 

 ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה.

ועל פי כל דין ההפעלה והתחזוקה להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל לתקופת  .18.3

קיים על חשבונו לכול ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ול

וכל עוד יש כלפיו אחריות על פי דין ביטוחים  ההפעלה והתחזוקהאורך תקופת 

מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

, המהווה חלק בלתי  י' נספחוהתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.ההפעלה והתחזוקהשור קיום ביטוחים לתקופת אינפרד מהסכם זה )להלן: "

ים לפני מסירת העבודות או  30יום לפני תום תקופת ההקמה ו/או  30הקבלן ימציא  .18.4

המוקדם מבין המועדים את טופס האישור על קיום ביטוחים לתקופת הבדק  –חלקן 

והתחזוקה חתום כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת 

וחים הנזכרים לעיל. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביט

הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 מהחברה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  .18.5

על התאמת הביטוחים ולא יטילו ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהחברה 

עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על



 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין  -ביטוח כלי רכב .18.6

מפני כל חבות שחובה  או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות

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

)ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים 

למען הסר ספק מוסכם ₪.  600,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

ח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים כי המונ

 נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך 

-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה. ₪ 2,000,000

 תכלול, ט'  בנספח"כל הסיכונים" עבודות קבלניות הכלולה  פוליסתמתחייב כי  הקבלן .18.7

 .להלן ההרחבות את

 רכוש ולכל, סמוך לרכוש, בו פועל הקבלן אשר החברה לרכוש לנזקים אחריות .18.7.3

 לסכומים'. מעל א פרק במסגרת המבוטח רכוש למעט החברה של אחר

 כמפורט, עובדים עליו ורכוש סמוך רכוש של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים

 לא כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל האחריות גבול אולם', א בפרק

 '.ב פרק פי על האחריות גבול על יעלה

 נזקים. בגין ומטעמו בשמו הפועל וכל הקבלן עובדי כלפי החברה אחריות .18.7.4

 כלפי הקבלן של התחייבויותיו ביצוע עם בקשר או/ו במהלך להם שיגרמו

 החברה

 על יעלו לא הקבלניות העבודות בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי .18.7.5

 :להלן המפורטים הסכומים

   רכוש –פרק א' 

 .₪ 250,000 על תעלה שלאובלבד  הפרויקטמערך  5%עד 

 כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט

 .אלה סיכונים לגבי

 צד ג' –פרק ב' 

הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן למעט ₪  50,000

 ₪. 200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 

 לאירוע.₪  20,000  חבות מעבידים –פרק ג' 

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביתר הפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .18.8

 . ₪ 100,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 :לכלול את הסעיפים הבאים הקבלן מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .18.9

 .בכפוף לאחריות צולבת הקבלן ו/או החברה –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .18.9.3

יפה נוף ו/או עיריית חיפה ו/או תאגידים "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי:  .18.9.4

 ו/או עובדים של הנ"ל. בנות חברותו/או עירוניים 



 

בגין ו/או בקשר עם  חברהכלפי צד שלישי מורחב לשפות את ה ביטוח אחריות .18.9.5

 מעשה או מחדל של הקבלן ומי מטעמו.

היה ותוטל עליה אחריות  חברהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את ה .18.9.6

כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 הקבלן.

 השירותים עם בקשר או/ו בגין החברה מורחב לשפות את המוצר חבות ביטוח .18.9.7

 .העבודות עם בקשר המוצרים או/ו

 הפרת עם בקשר או/ו בגין החברה מורחב לשפות את מקצועית אחריות ביטוח .18.9.8

 .העבודות עם בקשר מטעמו ומי הקבלן של מקצועית חובה

 המוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל יהיה ניתן

 משותפים אחריות בגבולות

 לא רטרואקטיבי תאריך יכללו – המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח

 .ההתקשרות התחלת ממועד יאוחר

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .18.9.9

 .בזדון

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .18.9.10

במלוא השיפוי המגיע לפי  ההמזכה אות חברה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף .18.9.11

 הקבלן של הביטוח חברת מצד הןתנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחי

זכות תביעה ממבטחי  הקבלן של הביטוח לחברתו/או מי מטעמו מבלי שתהיה 

לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

על טענה של ביטוח  יוותרווחברת הביטוח  הקבלן, ולמען הסר ספק 1981 –

 כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  .18.9.12

 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 חברהלהמציא את פוליסות הביטוח ל מהקבלןרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  חברהה .18.10

להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או מתחייב היה ויתבקש  והקבלן

 .חברהתיקון ו/או התאמה שתדרוש ה

שבו  כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי במפורש, כי רכוש המזמין .18.11

ביטוח העבודות, בפרק א' לפועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם 

 .ייחשב כרכוש צד שלישי

אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  הקבלן לבדו .18.12

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  .18.13

הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, 

ו חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אשר יגרמו להפחתה מלאה א



 

אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים 

 שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  .18.14

מור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות בכלליות האמור, לש

הביטוח. ולדרישת החברה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

 הצורך.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה, יהיה הקבלן  .18.15

החברה על כל אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  .18.16

 חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .18.17

מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב  העבודות נשוא הסכם זה או חלק

הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם 

עריכת  יזה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף ביטוח זה ובאישור

  .ביטוחי הקבלן 

הפרה יסודית של הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה ואישורי  נספח .18.18

  ההסכם.

 

  :ת לקיום ההסכםיוערבו .19
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ימציא הקבלן לחברה בתוך שבעה ימים  .19.1

מיום שקיבל את הודעת החברה בדבר זכייתו במכרז ערבות בנקאית אוטונומית 

וצמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת 

)להלן:  כולל מע"מ ,₪ ובמילים ארבע מאות אלף ,₪ 400,000הצעות למכרז, בסך של 

חודשים ממועד קבלת הודעה על  36יהא  המסגרתתוקף ערבות "(. המסגרת ערבות"

לאריך החודשים נוספים בכל פעם ככל שתחליט המזמינה  12-זכיה במכרז, ויוארך ב

 את ההתקשרות עם הקבלן. 

מנת עבודה בכל אתר ואתר, ימי עבודה ממועד קבלת הז 7בנוסף, יפקיד הקבלן בתוך  .19.2

)חמישה אחוזים( מהיקף העבודות, ביחס לשווי המתקנים בהתאם  5%בהיקף של 

"(. תוקף כל ערבות משלימה יהיה לתקופה ערבות משלימה" להצעתו במכרז, )להלן:

 חודשים ממועד קבלת הזמנת עבודה. 12של 

ערבות חות ")ערבות המסגרת והערבויות המשלימות יכונו להלן יחדיו לשם הנו .19.3

 "(.הביצוע

ה, לרבות הוצאתה, ממנו/או הנובעות  הביצוע ערבותהפקת כל ההוצאות הכרוכות ב .19.4

 תחולנה במלואן על הקבלן ותשולמנה על ידיו.  -הארכת תוקפה, גבייתה ו/או חידושה 



 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם. מבלי לפגוע  .19.5

 לעיל, תשמש הערבות להבטה ולכיסוי של:בכלליות האמור 

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם לחברה או למי  .19.6

 מטעמה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לקבלן שהחברה עלולה  .19.7

 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה. להוציא או 

החברה תהא זכאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר  .19.8

פעמים, אשר יגיע לה מהקבלן עפ"י הסכם זה, הן ע"י מימוש הערבות הנ"ל ו/או מימוש 

כל ערבות אחרת שנתן הקבלן לחברה עפ"י הסכם זה, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, 

כל מקרה בו החברה תידרש לשלם לכל צד ג' שהוא סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל ב

של הקבלן, ו/או ייגרם לה נזק כלשהו או הוצאה כלשהי כתוצאה מכל מעשה ו/או 

 מחדל של הקבלן. 

ימים את סך  21נגבתה הערבות, כולה או מקצתה, יהא חייב הקבלן להשלים תוך  .19.9

 לעיל.  19.1-19.2סעיפים קטנים בהערבות כך שתהא בשיעור הקבוע 

מובהר כי הערבות אינה פוטרת את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  .19.10

החברה על פי הסכם זה ובהתאם לכל דין ומימוש הערבות, כולה או חלקה, על ידי 

החברה, לא יפגע בזכות החברה לתבוע פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לה עקב אי קיום 

 ות הקבלן על פי ההסכם ו/או כל סעד אחר על פי דין.התחייב

במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק  הביצוע החברה תהא רשאית לחלט את ערבות .19.11

ו/או למידת הנזק שייגרם ותהפוך לקניינה המוחלט של החברה מבלי שתהיה לקבלן 

תיה של זכות לבוא בטענות כפי החברה בשל כך ומבלי שהדבר יפגע ו/או יגרע מזכויו

 החברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין בגין הפרת ההסכם.

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת הקבלן יעמיד לטובת החברה  .19.12

אשר מסר ביחס להספק המתקנים המצטבר מהיקף התמורה  1.5%בגובה של  החברה

קיבל הקבלן צו בגינם בגינם האחריות הקבלן לידי החברה וטרם הסתיימה תקופת 

והיא תהיה בתוקף למשך תקופת , המפורט בנספח יב', ובנוסח התחלת עבודה

אחריותו של הקבלן לפי כתב הערבות כאמור, תבטיח את  .התחזוקה של כל המתקנים

את כן ו ,ויתר התחייבויותיו לאחר מסירת המערכת/ות להסכם זה , נספח ו'האחריות

לממש את האופציה להתקשרות בהסכם  חברהה', ככל שתחליט זאחריותו לפי נספח 

את לקבלן מובהר בזאת שהחברה תמסור בחזרה  .התחזוקה ולתקופת התחזוקה בלבד

הערבות המשלימה בסיום תקופת הבדק של כל מתקן ואת ערבות המסגרת בסיום 

 תקופת המסגרת רק בכפוף להעמדת ערבות הטיב כאמור בסעיף זה. 

לא מחויבת להודיע מראש לקבלן על כוונתה לממש ו/או להפעיל את ערבות  החברה .19.13

למעט האמור לעיל, חילוט ערבות הביצוע ו/או ערבות הטיב על ידי הביצוע או הטיב. 

ימים מראש בגין ההפרה, והוא  3תבוצע רק לאחר שתינתן לקבלן התראה של  החברה

 .ן את ההפרהלא תיק



 

ת הביצוע וערבות הטיב באות בנוסף לכל זכות ו/או כאמור מכוח ערבו החברהזכויות  .19.14

 סעד אחרים העומדים לה כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או כל דין.

החזרת ערבויות הביצוע תהיה מותנית גם בחתימת הקבלן על אישור העדר תביעות  .19.15

 .'גבנספח יכמצוין 

למרות כל האמור בהסכם זה ובנספחיו מובהר בזאת כי מלוא הערבויות מכל סוג שהוא  .19.16

לצורך הבטחת  החברהבהתאם להסכם זה ישמשו את  חברהלאשר הקבלן ימציא 

תהא  החברה ,מבלי למעטו ,ובין היתר ,מלוא חיוביו של הקבלן כלפיה ללא סייגים

תר מסוים על מנת להבטיח רשאית להשתמש בערבות בנקאית אשר סופקה בקשר עם א

 את ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בקשר עם אתר אחר.

תהיה רשאית לשנות את נוסח  החברהבלא לפגוע בכלליות האמור לעניין זה בהסכם,  .19.17

הערבויות הבנקאיות, נספחים י"א וי"ב לעיל, וכן את נוסחו של כתב העדר התביעות, 

הלוואה ו/או ליווי לצורך  לחברהשיעניק  נספח י"ג לעיל, וזאת בהתאם לדרישת הבנק,

הקבלן יפעל בהתאם לכל שינוי ככל שיהיה כזה, מימון הקמת המערכות, נשוא המכרז, 

 .ו/או תיקון, כאמור, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך

 

 :ההחוז סיום .20
 

מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח דין או מכוח החוזה, מוסכם בזה, כי בכל אחד  .20.1

לאלתר חוזה זה לאחר מתן הודעה  לסייםרשאית  החברהמהמקרים הבאים תהא 

ימים שתימסר לקבלן, ותהא רשאית לחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה  7בכתב של 

ולעכב לשם כך כל מוצר ו/או ציוד המצוי אצלה, ולהשתמש בתמורתם  בנדוןשיגרמו לה 

ו אחר, או מהקבלן לפי חוזה זה א לחברהלכיסוי כל סכום המגיע או העשוי להגיע 

 הדרוש להשלמת העבודות.

על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל  לחברהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית  .20.2

 החברהבכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה  אף כל הוראה אחרת בהסכם זה,

רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה בכתב לקבלן. ניתנה הודעה כאמור, 

שעות לאחר  96יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לקבלן,  7שתימסר הודעת ביטול לקבלן, או 

 כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר. לפי

כשהקבלן פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו  .20.2.3

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או 

קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו 

רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו החלטה על פי

פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 

נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 .1983 –הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 



 

נכסי הקבלן או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  עלזמני או קבוע  הוטל עיקול .20.2.4

לפועל לגבי נכסיו, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה 

 יום ממועד ביצועם. 30או לא הוסרו לחלוטין תוך 

ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה  7במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך  .20.2.5

 מביצוע חוזה זה., או אם הסתלק החברה של 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך  .20.2.6

ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות 

לפי לוח הזמנים שנקבע, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן 

ההתחייבויות המוטלות עליו על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן 

ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי  3על פי חוזה זה ואינו מציית תוך 

בהודעה שנמסרה לספק בכתב, להוראה בכתב להתחיל או להמשיך  החברה

בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או 

 לקיים התחייבות.

לדעת כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה נוכחה  החברהכש .20.2.7

 בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה  .20.2.8

יום מיום שהקבלן יידרש לעשות כן  10 הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך

ה שנמסרה לקבלן עבהוד החברהידי או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על 

 בכתב.

אם תגרם לקבלן נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל  .20.2.9

"בעלי החברה  –ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו. )ובמקרה של תאגיד 

 ו/או מנהליה"(.

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  .20.2.10

 מראש ובכתב. החברההסכמת בביצוע העבודות בלי 

הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן, או אדם אחר בשמו, נתן  החברהכשיש בידי  .20.2.11

או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

 הוכחות שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. החברהכשיש בידי  .20.2.12

ו/או אינו מספק את העבודות  החברהגרועים לדעת הקבלן מספק מוצרים  .20.2.13

 הדרושות עפ"י חוזה זה ו/או בהזמנות העבודה שהועברו לו .

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך  .20.2.14

 זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים  .20.2.15

מניותיו ו/או מנהליו והוגש כנגדו/ם כתב אישום או שהקבלן/ מי מטעמו 

 נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או מתן שוחד או בכל מעשה מרמה.



 

התברר, כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה  .20.2.16

היה בה  החברהלדעת  איננה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר

 כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן.

, )על סעיפי 18, 17, 14 ,9, 8 ,7, 5, 3, 2כשהקבלן הפר הוראה מהוראות סעיפים  .20.2.17

המשנה( המהווים סעיפים יסודיים ועיקריים בחוזה זה, כמשמעותם בחוק 

 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

החוזה בבחינת רשימה סגורה ואין במנייתם  סיוםכעילות אין המקרים המנויים לעיל  .20.3

בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים  החברהכדי לגרוע מזכות הביטול של 

הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין ועל פי חוק החוזים ) תרופות 

בות או חלק ממנה, ועל פי הדין, ולרבות מימוש הער 1970 -בשל הפרת חוזה ( תשל"א

זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים:  החברהומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה 

לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי 

 ההסכם לקבלן אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.

עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, בזכויותיה על פי החוזה, לרבות  החברהלא יראו בשימוש  .20.4

הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה  החברהכביטול החוזה על ידה, אלא אם 

 חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  החברההשתמשה  .20.5

ל כבחוזה וביטלה את החוזה/ הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לקבלן 

טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים/ הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור 

 פגיעה במוניטין/ אובדן רווחים.

חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים עקב  החברהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  .20.6

הבאת ההסכם לקיצו, מלבד התמורה שתגיע לקבלן בגין העבודות שביצע בפועל, עד 

, תוך קיזוז כלל הנזקים שנגרמו לחברה מחמת הפרת התחייבויותיו מועד סיום ההסכם

הפרת חובות כלשהן החלות עליו  של הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או התרשלותו ו/או

 לפי כל דין, לרבות במידה ומדובר בנזקים שבאומדנא ואינם קצובים. 

לעשות כל אחת מהפעולות  החברההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית  .20.7

 המפורטות להלן, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין:

ביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן על פי לממש את הערבות שניתנה כערובה ל .20.7.3

 חוזה זה.

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם על  .20.7.4

תקורה  בתוספתהקבלן בהוצאות הכרוכות בכך  פי חוזה זה ולחייב את

 .10%בשיעור 

  :פיצויים מוסכמים .21

הסכם זה ו/או על פי כל מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי  .21.1

ומבלי שיהיה בכך כדי להוות הסכמה לחריגה מלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם  דין,

על מתקן מוסכם בזה כי במקרה בו לא יסיים הקבלן את ביצוע מלוא העבודה  זה,



 

פיצויים  חברהלעיל, ישלם הוא ל 7.9כאמור בסעיף  בצו התחלת עבודהבמועד הנקוב 

מהיום השלישי ,ש"ח בגין כל יום של איחור 2,500מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 . , אלא אם נקבע במפורש אחרתמועד הסיום בפועלל לאיחור ועד

 הסכםלשורשו של  תהיורד, הקבלן התחייבות יסודית מהתחייבויותיוהפר אם כמו כן,  .21.2

הפרה יסודית של  ."(יסודית הפרה)להלן: " או על פי הדין הוראות ההסכםפי , על זה

 ₪. 400,000זכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של תהחוזה 

בנוסף, תהא החברה רשאית לגבות פיצויים מוסכמים בכל אחד מהמקרים המפורטים  .21.3

מהווים הערכה  טז'הקבלן מצהיר ומאשר כי הסכומים המפורטים בנספח  טז'נספח ב

יגרם ליפה נוף בכל אחד מהמקרים המפורטים שם וכי אלו נקבעו יזהירה של הנזק ש

 בהתאם אליו בהסכמה.

 וכן תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה מכל סיבה החברה .21.4

 ו/או ערבות הטיב מערבות הביצוע ו/או מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן ,בכל עת שהיא

 בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה.ו/או 

ודגש, כי פיצויים מוסכמים אינם גורעים מזכותה של החברה לסעדים המגיעים לה מ .21.5

לפי החוזה ו/או לפי כל דין ו/או להטבת כלל נזקיה בפועל, לרבות במידה ומחמת 

איחור/י הקבלן החברה לא תעמוד בדרישות הרגולציה הכרוכות באישור המכסה/ 

 כדי הקבלן שיעמיד הבנקאית בערבות שימוש לעשות תוכל החברהרישיון וכיו"ב. 

 והקבלן, הקבלן מאיחור כתוצאה שאבדה הכנסה כל ולהשיב נזקיה עלות את לממן

 .שמומשה הערבות תחת חלופית בנקאית ערבות להעמיד מתחייב

 

 :נוספות עבודות .22

היה ואישרה החברה כי לצורך ביצוע עבודות הקבלן באתר מסוים, יש צורך בביצוע  .22.1

עבודות איטום או עבודה/ות נלוית/ות אחרות שאינה/ן חלק מחובות הקבלן על פי חוזה 

זה, יבצע הקבלן עבור החברה כל עבודה ו/או פעולה ו/או מחויבות שתדרוש ממנו 

ום, כקבלן משנה מטעם הקבלן , לטובת החברה, לרבות אך לא רק, העסקת קבלן איט

"(. "עבודות נלוותביצוע עבודות איטום על הגגות לפני תחילת הקמת המתקנים )להלן: 

ככל שיתבקש הקבלן לביצוע עבודות נוספות כאמור לעיל, הדבר יעשה באחריותו 

וניהולו המלא של הקבלן תחת הסכם זה, וכנגד תשלום נוסף בגובה העלות שתאושר 

,ובכל מקרה לא יותר מהסכומים המירביים המופיעים במחירון דקל לבניה  בהזמנה

, ע"פ 10%ותשתיות, במהדורה המפורסמת במועד הגשת הצעת הקבלן, בהפחתה של 

כתב כמויות שיאושר מראש על ידי החברה. בהיעדר סעיפים מתאימים או דומים 

ככל  ח לשעת עבודה. ש" 150במחירון דקל, תתומחרנה עבודות נלוות על פי עלות של 

ויידרשו בדיקות מעבדה לטובת אישור עבודות האיטום, התשלום לבדיקות אלו ייעשה 

 ישירות על ידי החברה.

על העבודות הכלולות בהסכם החברה רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות נוספות  .22.2

ם, שאינן קשורות בביצוע עבודות תכנון, הקמה וחיבור של מתקנים על גגות קיימיזה, 



 

לרבות ביצוע קירוי של מגרשים, הקמת קונסטרוקציות גגות, ושאינן עבודות נלוות, 

 "(.נוספת עבודהוכיו"ב )להלן: "

לחברה הצעת מחיר בגין כל עבודה נוספת שתידרש ממנו,  יהיה רשאי להגישהקבלן  .22.3

בהתבסס על מחירון דקל לבניה ותשתיות, ובהיעדר סעיפים רלבנטיים במחירון, על 

. בנוסף יגיש הקבלן לוח 12%בסיס ניתוח מחיר שיכלול רווח קבלני שלא יעלה על 

 זמנים רעיוני לביצוע העבודה הנוספת.

ויתר הנושאים הרלבנטיים המחיר ולוח הזמנים  ככל והצדדים יגיעו להסכמה על .22.4

לביצוע העבודה הנוספת, תוציא החברה לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע העבודה 

 הנוספת. 

  הוראות הסכם זה תחולנה על העבודה הנוספת בשינויים המחויבים. .22.5

 כללי .23

אה של כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הור .23.1

חוזה זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

 ידי הצדדים.

ת בכתב יוהסכמות והתחייבו ,הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .23.2

 ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.

 האמור בחוזה זה.לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם  .23.3

או נציגיה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא  החברההסכמה כלשהיא מצד  .23.4

תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל 

 ו/או נציגיה בזכויות המסורות לו עפ"י חוזה זה. החברהמקרה בו לא השתמשה 

להמחות ו/או לשעבד לצד ג', לרבות לתאגיד ו/או מי מטעמה תהיה זכאית  החברה .23.5

בנקאי, ולרבות כנגד קבלת מימון כנגד המחאה ו/או שעבוד, את זכויותיה ו/או 

חובותיה, כולן או מקצתן, לפי חוזה זה על כל נספחיו, לרבות, אך לא רק, הסכם 

התחזוקה, אחריות הקבלן וכתבי האחריות של יצרנים וספקים בגין המערכת, כאמור, 

 את ללא קבלת הסכמה מהקבלן, ובלבד שזכויות הקבלן לפי חוזה זה לא ייפגעו.וז

מוסכם בין הצדדים כי סמכות השיפוט המקומית בגין כל הליך משפטי שיוגש ע"י מי  .23.6

, לרבות תביעות נזיקיות, כספיות מהצדדים בנוגע להסכם זה ובגין ההתקשרות ביניהם

אף בית משפט המצוי ולא ל בלבד פהחיתהא לבית המשפט המוסמך במחוז  - ואחרות

 מחוזות האחרים. ב

 :תחולת חוק החוזים .24

  .1970 -על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 :כתובות הצדדים .25

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה 

שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה 

במקרה של  שליח. "יעת מסירתה עיד בהמשלוח או מ ימי עסקים 5לידיעת הצד השני כעבור 



 

שיגור הודעה בפקסימיליה ו/או דוא"ל תיחשב ההודעה כמתקבלת בעת שיינתן אישור קבלת 

 ההודעה. 

 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 וחתימת המורשים חותמת החברה –  החברה

 

 

 חותמת קבלן וחתימת המורשים –הקבלן 

 

 

 

 

 

 

  



 

  רשימת נספחי ההסכם:

 פורסמה במסמכי הפנייה לקבלת הצעות(אשר רשימה ) האתרים רשימת  –נספח א' להסכם 

 ומועד החיבור לחח"י לכל אתר

 נוסח הזמנת עבודה  –נספח ב' להסכם 

 צו התחלת עבודה   –נספח ג' להסכם 

 כתב הצעה והתחייבות  –נספח ד' להסכם 

 נספח טכני   –נספח ה' להסכם 

 כתב אחריות הקבלן   –נספח ו' להסכם 

 הסכם תחזוקה  –נספח ז' להסכם 

 לציוד העיקריתעודות האחריות   –נספח ח' להסכם 

 )עבודות( אישור עריכת ביטוחי הקבלן  -נספח ט' להסכם 

 אישור עריכת ביטוחי קבע על ידי הקבלן  -נספח י' להסכם 

 ערבות ביצוע  -נספח יא' להסכם 

 ערבות טיב  –נספח יב' להסכם 

 דר תביעותהע  -נספח יג' להסכם 

 נספח בטיחות   –נספח יד' להסכם 

 נספח אבטחת איכות   –נספח טו' להסכם 

  נספח פיצויים מוסכמים –נספח טז' להסכם 



 

 רשימת האתרים –נספח א' להסכם 

 מובהר בזאת כי הרשימה מהווה הערכה בלבד 

 רשימה סופית תיקבע בהתאם לאילוצים ולמנגנון קביעת הקבלן הזוכה

 

 נאות פרס .1

 חופית .2

 חוגים .3

 אל מונתבי .4

 רעות .5

 יבנה .6

 יזרעאליה .7

 נופים .8

 טשרניחובסקי .9

 רוממה .10

 הרצל .11

 שקד .12

 עין הים .13

 אל כרמה .14

 גוריון .15

 עלייה  .16

 אלון .17

 אינשטיין .18

 אחווה  .19

 תל חי .20

 אילנות .21



 

  נוסח הזמנת עבודה – נספח ב' להסכם

 

 ____________ תאריך

 לכבוד:

_____________________ 

_____________________ 

 

 הזמנת עבודה בהתאם להסכם מיום ____ )להלן:" ההסכם"( הנדון:

 

על פי ההסכם לעבודות תכנון אנו מתכבדים להורות לכם להחל בביצוע התחייבויותיכם  .1

שבנדון בקשר עם האתר/האתרים אשר פרטיהם מופיעים במכתב זה להלן 

 "(.האתר/אתרים"

 :להלן פרטי האתרים והפרטים הרלוונטיים .2

 

 

, ככל שיינתן, צו התחלת עבודה בקשר עם האתר/אתרים החברה עד למועד בו יינתן על ידי  .3

את ממצאי הסקר, ולקבל   לחברהולהגיש ראשוני התכנון הו הסקר אתה מחויב לבצע את

אינך אולם  ,הרלוונטייםאת כל ההיתרים ו/או האישורים להקמת המתקן מכל הגורמים 

בקשר עם  ,לבצע הזמנת חומרים ומערכותאו /להתחיל בביצוע עבודות כלשהן ורשאי 

 ללא קבלת צו התחלת עבודה כאמור. ,האתר

וכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה אתה תחויב לספק  החברה מיד עם קבלת הודעה לכך מ .4

 .ערבות בנקאית כמתואר בהסכם  לחברה

 

 בכבוד רב,   

 

       ____________________ 

מס' 

 סידורי
 טלפון שם מנהל  כתובת האתר האתרשם 

1     

2     



 

 לת עבודהיצו תח –נספח ג' להסכם 

 ____________ תאריך

 לכבוד:

_____________________ 

 

 ___ )להלן:" ההסכם"(______מיום ____ בודה לאתר בהתאם להסכםע תחילתצו  הנדון:

התחייבויותיכם על אנו מתכבדים להורות לכם בזאת והחל מתאריך מכתב זה להמשיך בביצוע  .1

פי ההסכם שבנדון בקשר עם האתר/האתרים אשר פרטיהם מופיעים במכתב זה להלן 

 )האתר/אתרים( ולהחל בביצוע העבודות באתר/אתרים עצמם.

 .החברה מועד ביצוע התחלת העבודה הינו מיידי בתאום ואישור מנהל הפרויקט מטעם  .2

 רשימת האתר/אתרים וכתובתן הינן כדלקמן: .3

 

 

 ביצוע העבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה וכן על פי כל דין. .4

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי בלא לפגוע בכל הוראות ההסכם והמכרז,  .5

 על פי החוקים והתקנות.הבטיחות בעת ביצוע העבודות, הנדרשים על פי ההסכם ובנוסף 

 ._________________ - המזמין מטעםפרטי מנהל הפרויקט  .6

אין לחרוג מהיקף זה  עפ"י רשימה רצ"ב. )ועבור כל אתר ואתר( הינו העבודההכספי של יקף הה .7

לא תשולם כל תוספת לקבלן אלא אם קיבלה את אישור מנהל  .בלבד אלא באישור המזמין

 ובכתב .מראש  החברההפרוייקט מטעם 

הינכם נדרשים לסיים את העבודות באתר, כולל חיבורו לרשת החשמל לא יאוחר מיום  .8

_______. 

 

 חתימת הקבלן: ____________________ .9

 

 בכבוד רב,   

 

מס' 

 וריסיד
 טלפון  מנהל כתובת האתר שם האתר

1     

2     

3     



 

 כתב הצעה והתחייבות –נספח ד' להסכם 

  

 ]יצורף להסכם ממסמכי ההצעה של הקבלן במכרז[

 

 



 

 מפרט טכני –נספח ה' להסכם 

  

 בנפרד[]מצורף 

 



 

 הקבלןכתב אחריות  -ו' נספח 

 

 להסכם בדבר הקמת מתקן סולארי שנעשה ביום 'ו כנספח"( מצורף כתב האחריותכתב אחריות זה )"

"(. זולת אם נאמר במפורש אחרת בכתב אחריות ההסכם)" בשנת _________ ___ לחודש ______

 זה, תהיה למושגים הנזכרים להלן המשמעות שנקבעה להם לפי ההסכם. 

שהמתקן ורכיביו יהיה ללא כל פגם שמקורו בתכנון, יצור,  ,הקבלן מעניק בזאת אחריות לכך .1

חומרים ו/או עבודה, והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה להלן. הקבלן אחראי כלפי המזמין 

כולל את מערכת  לכך שהחומרים והרכיבים אשר נעשה בהם שימוש לצורך הקמת המתקן

ר קודם לכן, והם כולם מן הטיב הם חדשים, לא נעשה בהם כל שימוש אח השטיפה האוטומטית

. אחריות הקבלן לפי כתב התחייבות זה וביתר מסמכי המכרז והאיכות כפי שנקבע במפרט

כוללת התחייבות לתקן או להחליף את החומרים הפגומים כמו גם את העבודה הדרושה לצורך 

בכפוף  כהגדרתה להלן, והכל ,ביצוע התיקונים או ההחלפות האמורות במשך כל תקופת הבדק

 לתנאי כתב אחריות זה לעיל ולהלן.

תקופת ( חודשים לאחר מכן )"60)שישים במהלך התקופה שראשיתה במועד המסירה, וסיומה  .2

 במתקן. , כל קלקול ו/או פגם,"(, הקבלן יתקן, על חשבונווהתחזוקה האחריות

 :האחריותלעיל, תהיה תקופת  2על אף האמור בסעיף  .3

)במקביל לאחריות יצרן, בכפוף להוראות  שנים 10 – (Inverters)לעניין התקנת ממירים  •

 ;להסכם ההתקשרות( 10.10סעיף 

 ;)במקביל לאחריות היצרן( שנים 25–לעניין תקינות הפאנלים הסולאריים  •

 שנים ) במקביל לאחריות היצרן( 10 –לעניין תקינות הקונסטרוקציה  •

 שנים ) במקביל לאחריות היצרן(. 10 –לעניין מערכת השטיפה  •

 משמעו תיקון: 2"תיקון על חשבון הקבלן" כאמור בסעיף  .4

כל ( שתוצאתו תהיה התאמה של הרכיב הרלבנטי לאמור במפרט בכפוף לכך שכ1) 

שהתיקון יהיה כרוך בהחלפת רכיב כלשהו, הקבלן יחליף רכיב כאמור ברכיבים תקינים 

 התואמים את האמור במפרט וחדשים, 

( ימים 10)עשרה ( שיושלם, בין באתר ו/או באתר תיקונים שייבחר על ידי הקבלן, בתוך 2)

ממועד בו נמסר לקבלן דיווח, בהתאם להוראות כתב אחריות זה, על התקלה הרלבנטית, 

אשר הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בו לרבות: עלות רכיבים חלופיים, עבודה, ( 3)

  שינוע הלוך וחזור מן האתר ואליו.

 ים.ן, כאמור, כולל גם החלפה של פאנלים ו/או של ממירולמען הסר ספק, תיק

ביצע הקבלן תיקון לפי כתב אחריות זה, יהיה הקבלן אחראי לתקינות עבודת התיקון עד למועד  .5

 שבו פוקעת תקופת הבדק.



 

בכפוף להוראות ההסכם, יראו את הקבלן כאילו המחה למזמין, במועד מסירת המתקן, כל  .6

המתקן  זכות הקיימת לקבלן לפי כל כתב אחריות שקיבל הקבלן מכל יצרן של רכיב מרכיבי

, לרבות הקבלן בכל הנוגע למתקן, רכיביו ופעילותם התקינה ו שלוזאת מבלי לגרוע מאחריות

 .בגין רכיבים, שאת זכויותיו לפי כתבי האחריות בנוגע אליהם המחה למזמין, כאמור

התחייבויות הקבלן לפי כתב אחריות זה מותנות בכך שהמזמין ידווח לקבלן, בכתב, אודות כל  .7

נדרשת פעולת המזמין לפי כתב זה, וזאת בתוך פרק זמן סביר מהמועד בו נודע  נסיבות שבהן

( ימים לאחר שנודע 7ה )כאמור, ובכל מקרה לא יאוחר משבעלמזמין לראשונה על הנסיבות 

 למזמין על קיומן של נסיבות כאמור.

לת מיום קב ימי עבודה 5-החלפת פאנלים, בהתאם לאחריותו של הקבלן, תבוצע לא יאוחר מ .8

 לעיל. 7ההודעה, כאמור בסעיף 

שיוכיח ובלבד  ,על אף כל האמור בכתב זה לעיל ו/או להלן, לא יהיה הקבלן חייב לבצע תיקון .9

 כתוצאה של אחד מאלה: תיקון נדרש ה כי

במתקן על ידי כל אדם )לרבות המזמין ו/או קבלן חלופי( שאינו הקבלן ו/או אדם  חבלה •

הפועל מטעם הקבלן; ובלבד שפעולה כאמור לא נבעה ממעשה או מחדל של הקבלן או 

 ;מנע על ידי הקבלןייכולה הייתה לה

הצפה, ברד, אש, פעילות חומרים כימיים, עשן, מליחות, גשם חומצי )זולת כאלה שהקבלן  •

שה בהם שימוש במעמדו כקבלן תחזוקה ותפעול( אשר לא נבעו כתוצאה ממעשה או ע

 מחדל של הקבלן;

שאינו נובע מהתקנה , חבלה, או נזק מכני )לרבות, אך לא רק: מתיחה, חתך, גזירה או שבר( •

לקויה של המתקן על ידי הקבלן; כוח עליון, כהגדרתו בהסכם ובפרט, מבלי לגרוע מכלליות 

מונח "כוח עליון": נזקים בלתי צפויים הנובעים ממזג אויר קיצוני או ההגדרה של ה

 רעידות אדמה;

 פעולות טרור, התפרעות, פעולות איבה, מהומות או מלחמה. •

  



 

  הסכם תחזוקה –מיום _________  נספח ז' להסכם

 הסכם תחזוקה מיום ____________ 

 

 -ב י ן  -

 " או "המזמין"( החברה)להלן: " 

 

 מצד אחד

  -לבין-

 ________________________ שם הקבלן   

 ח.פ. _____________________________

 _________________________ __כתובת ______

 

: 

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני              

 

לצריכה עצמית והקבלן התקשרו בהסכם להקמת מתקנים לייצור חשמל  החברהו הואיל:

אשר הסכם  ,בהסכםכמפורט  אסדרהבמסגרת ( PVוולטאית ) -בטכנולוגיה פוטו

 "(. ההסכם)להלן: " כמפורט בהסכםמבנים בבאתרים ו ,פח לותחזוקה זה הינו נס

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 הגדרות: 1

מלוא המערכות אשר סופקו ו/או הותקנו על ידי הקבלן בהתאם להסכם ובין היתר  -"מתקנים"

ריים, ממירים, ציוד חשמלי אקונסטרוקציות, מערכות סולאריות הכוללות פאנלים סול

ואביזרים שונים אשר הותקנו על ידי הקבלן, לרבות תוכנות ו/או התקנים אשר נועדו לתפעל ו/או 

 להתקין את המערכת. 

 מי שייצר את המוצרים השונים המרכיבים את המתקנים. -"יצרן"

 כיבים את המערכות. הרכיבים המר -"מוצרים"

ותקופות הארכה   לחברההמתקנים מסירת חודשים מיום  60תקופה של  –"תקופת התחזוקה" 

 החברהחודשים כל אחת, כמפורט בהסכם תחזוקה זה, ובלבד ש 12תקופות בנות  5נוספות לעד 

 הודיעה לקבלן על החלטתה להאריך את שירותי התחזוקה, נשוא הסכם זה.

 

 

 

 



 

 ותיקונים:שירות  2

מתקן בעבור המזמין בדרך ב טפלבמהלך תקופת התחזוקה מתחייב הקבלן להפעיל ול 2.1

שתבטיח את עמידתו של המזמין, בקשר עם המתקן, בדרישות כל דין, דרישת הרשויות 

 וחברת החשמל לישראל וכן על מנת להבטיח את פעולתו המיטבית של המתקן. 

למערכת במהלך תקופת הקבלן  שלהגישה  -גישה למערכת בתקופת התחזוקה  2.2

 . או מבנה הציבור, לפי הענין אום מלא עם אב הבית של בית הספרהתחזוקה תהיה בת

הקבלן מתחייב לתכנן ולבצע את כל פעולותיו במתקן בתאום מראש וכפי שיקבע ע"י  2.3

 .החברה 

טיפול תקופתי במערכות המכאניות ומערכות החשמל,  לחברההקבלן מתחייב לספק  2.4

לו  Iובנספח הכל כמפורט בהסכם תחזוקה זה  ,בתקלות וקריאות שירותטיפול 

המצורף להסכם זה. כל השירותים והתחזוקה יינתנו לפי דרישות יצרני המערכות ולפי 

חברת החשמל ולפי כל דין. ביקור באתר לצורך מתן שירותי תחזוקה יהיו  דרישות

 להסכם תחזוקה זה: 'Iבנספח לפחות פעם ברבעון במהלכם תיעשה מעבר למפורט 

 בדיקה כוללת של כל רכיבי המערכת, לרבות תקינות החיבורים וטיפול תקופתי.  •

 ידי חשמלאי מוסמך וטיפול תקופתי.-בדיקה של המערכת על •

להלן, עלות העבודה וההובלה הכרוכה בתיקון ו/או החלפה של  6בנוסף, ובכפוף לסעיף  2.5

יפעיל את האחריות  ,אשר ככל שיידרש ,ידי הקבלן-רכיב מרכיבי המערכת תכוסה על

 .  לחברהלמערכות אשר הוא סיפק 

למען הסר ספק, אין באמור בהסכם זה, כדי לפגוע באחריותו של הקבלן לתקינותם  2.6

 'ונספח בהתאם להוראות ההסכם ולכתב האחריות, ו/או של הממירים של הפאנלים 

  .להסכם

בכל עת בה תידרש ,בפעולה מרחוק  ,הקבלן יפעיל את מערכת השטיפה האוטומטית 2.7

 שטיפת הפנלים וזאת בכדי לוודא עמידה ביעדי התפוקה להם התחייב. 

 

  :ניטור המערכת 3

הקבלן ינטר, באופן רציף, את ביצועי המתקן, מדי יום, החל בשעת הזריחה וכלה בשעת  3.1

 15השקיעה. הניטור ורישומי תוצאותיו ישקפו, על בסיס ממוצעים של מקטעי זמן בני 

דקות כל אחד, את הביצועים בפועל של המתקן. הקבלן ישמור רישומים מלאים של 

 פי בקשתו.  תוצאות הניטור ויציגם בפני המזמין על

שעות מן המועד  6בתוך זמן סביר ובכל מקרה בתוך לא יאוחר מ למזמין, הקבלן ידווח  3.2

 בו נודע לו, על כל תקלה בהתאם להוראות הסכם זה. 

הקבלן יודיע למזמין, על כל אירוע שבו ביצועי המתקן הסולארי נפלו בשיעור שאינו  3.3

וזאת בהקדם האפשרי ובכל  אחוזים לעומת המטרה באותו זמן רלבנטי, 5 -פחות מ

שעות מהמועד בו נודע לקבלן לראשונה על האירוע  5מקרה בתוך לא יותר מאשר 

 האמור. 



 

לעיל, על כל אירוע הדורש  3.2הקבלן יודיע למזמין באופן ובמתכונת האמורים בסעיף  3.4

ביצוע פעולה, בין מרחוק ו/או באתר המתקן הסולארי, לשם עמידת ביצועי המתקן 

שעות לאחר  12 -הסולארי במטרות, ויסיים את ביצוע הפעולה כאמור לא יאוחר מ

 המועד בו נודע לקבלן לראשונה על הצורך בפעולה כאמור

של כל חודש קלנדארי,  10 לא יאוחר מהיום ההקבלן יעביר למזמין באמצעות דוא"ל,  3.5

דו"ח המתייחס לחודש הקלנדרי הקודם, והכולל דיאגראמה של תפוקת המתקן 

הסולארי על בסיס יומי, ופירוט, על בסיס מצטבר יומי, של יחס התפוקה בפועל לעומת 

 .וונטית המטרה הרל

כל רבעון ילת בתח 10הקבלן יעביר למזמין באמצעות דוא"ל, לא יאוחר מהיום ה  3.6

קלנדארי, דו"ח המתייחס לרבעון הקלנדארי הקודם והמפרט את כל האירועים 

שדווחו וטופלו על ידי הקבלן כאמור בסעיפים לעיל, סיבותיהם ככל שאלה ניתנות 

לזיהוי באופן סביר על ידי הקבלן, והפעולות שבוצעו על ידי הקבלן על מנת לטפל בהם, 

 ככל שהיו כאלה. 

 

 יאה:היענות לקר 4

 , כמפורט להלן:המזמיןמתחייב להיענות לקריאת הקבלן 

 10% -בגין תקלה חמורה, אשר משביתה את המערכת או מפחיתה את תפוקת המערכת ב 4.1

 מהמועד 10:00עד השעה העסקים הסמוך ליום ההודעה לקבלן, קר יום ובעד ל –או יותר 

  .עסקים(, למעט שבת וחג )יום שישי יחשב ליום שבו נקרא לעשות כן

ועד ימי עסקים  5תוך ב, אשר אינה מפחיתה את תפוקת המערכת, גין תקלה רגילהב 4.2

 .מהיום שבו נקרא לעשות כן החמישישל היום  10:00השעה 

בגין כל איחור בהיענות לקריאה ותיקון הפגם, שלא נובע כתוצאה מכח עליון או ממעשה  4.3

ישלם הקבלן למזמין תשלום בגין קן או מהקטנת הצריכה מהמתאו מחדל של המזמין, 

  "(:נוסחת אובדן הכנסות"תקופת האיחור בהתאם לנוסחה שלהלן )להלן: 

TAPY E = 

 כאשר:

• Y אובדן הקרדיט =. 

• P .התעריף בגין ייצור חשמל על ידי המתקן בתקופת האיחור = 

• EA=  המערכת הסולארית כמות החשמל החודשית הממוצעת המיוצרת על ידי

בהתאם להספק המינימאלי החודשי כהגדרתו ובתפוקה מלאה,  התקינ כשהיא

 בהסכם שהסכם תחזוקה זה הינו נספח לו. 

• T במונחי חודש( קרדיט= תקופת אובדן ה(. 

 

 

 



 

 סייגים לחוזה התחזוקה: 5

 שנגרמו ,אובדן או נזק למוצריםיחולו במקרים של  לאהשירותים המפורטים בכתב תחזוקה זה 

 כתוצאה מהגורמים הבאים: (נבעו או הוחמרו)

 מלחמה, מעשה איבה, חבלה, מעשה טרור. •

בין שבאתר המתקן ובין שבאתרים  כוח עליון )כגון: אש, שטפון, רעידת אדמה וכו'(אירועי  •

 סמוכים לו באופן שיש באירועים אלו על מנת להשפיע על תפוקת המתקן

 גניבה, חבלה, פגיעה או שבר בזדון או במקרה. •

לקויה ו/או תחזוקה שלא נגרמו עקב התקנה  , שהוכחתקלות או הפרעות ברשת החשמל •

 לקויה של המערכת ע"י הקבלן.

 

 :סיום ההסכם 6

הסכם זה יסתיים בתום תקופת התחזוקה כהגדרתה על פי החוזה העיקרי, ביחס לכל  6.1

 מתקן. 

לממש את האופציה, ביחס לכלל המתקנים או לחלקם, תמסור על כך  החברהבקשה  6.2

 ימים טרם תום תוקפו של ההסכם ו/או תקופת האופציה הקודמת.  60הודעה עד 

ההסכם, ימציא הקבלן ערבויות  לממש את האופציה להארכת תוקפו של החברהבחרה  6.3

ואישורי קיום ביטוחים ו/או יאריך את תוקפם כנדרש לעמידה בכל תנאי החוזה 

 חודשים לאחר תום תקופת האופציה. 3העיקרי וחוזה זה בתוקף עד 

 

 אחריות: 7

הקבלן יהא אחראי, על פי דין ו/או לפי הוראות הסכם ההתקשרות, לרבות נספח ז' זה, לכל נזק 

ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לגורם אחר כלשהו  למזמיןלכל נזק לרכוש שייגרמו  גוף ו/או

וכן לכל נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו שייגרמו תוך כדי מתן שירותי התחזוקה והוא 

בגין כל נזק ו/או תביעה שייגרמו לה בשל  החברהיערוך ביטוח מתאים לכיסוי האמור וישפה את 

 כך.

 

 שונות: 8

הקבלן יתקין ויהיה אחראי על תוכנית ניטור המאפשרת בקרה על נתוני המערכת  8.1

 להסכם זה. כנספח ה'מרחוק ועפ"י מפרט ניטור ובקרה הכלול במפרט הטכני המצ"ב 

ביעדי  הוכחת עמידהתפוקה רציפים בקוט"ש ובש"ח לצורך  המערכת תציג נתוני

 התפוקה שנקבעו.

על הסכם תחזוקה זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ובית המשפט המוסמך לכל דבר  8.2

 בלבד.  במחוז מרכז והואועניין הקשור בהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך 

הקבלן ידאג להמציא את נספח י' לחוזה ) אישור ביטוחי הקבע של הקבלן ( מדי תקופה  8.3

כשהם חתומים סות המצויינות באישור, יום לפני תפוגת הפולי 14וכל הפחות ותקופה, 

 . ע"י מבטחיו ואינם מסוייגים



 

אין באמור בחוזה תחזוקה זה כדי לגרוע ו/או למעט בכל דרך למען הסר ספק,  8.4

 האחריות שניתנה על פיו. , לרבותותהתקשרהסכם ה "פמהתחייבויות הקבלן ע

תקופת , ככל שלא תבוצע התקשרות עם הקבלן, בנוגע לבתום תקופת ההתקשרות 8.5

 לקבלן התחזוקה החדש לכל מערכת, ,יבצע הקבלן העברה וחפיפה מושלמת התחזוקה,

ובו יתעד את  מזמיןהקבלן יגיש תיק מפורט ל .החברה , בהתאם לבחירת למזמיןאו 

המערכת ודוח מצג פיזי  תפוקותמצב מסחרי ,)דוח מצבה הנוכחי של המערכת 

מהותי כלשהו  מעודכנות במידה ובוצע שינוי AS MADEימסור תוכניות ו ותחזוקתי(

 .במערכת

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

___________________________   ________________ 

 הקבלן                           החברה



 

 -להסכם התחזוקה Iנספח 

 וולטאיות ו למערכות פוט מפרט תחזוקה ושרות

 

 :תחזוקת הפנלים .1

הם ימיר מבינהפנלים עפ"י הוראות היצרן או עפ"י המפורט להלן והמח יש לבצע את תחזוקת

 עפ"י קביעת המזמין(: -ובמקרה של ספק )

 

 :הפנלים נקיון .2

לוודא כי הפנלים נשטפו  באחריות הקבלן להפעיל את מערכת השטיפה האוטומטית בהפעלה מרחוק,

להם התחייב. הפעלת המערכת ובתדירות הנדרשת בכדי שהקבלן יוכל לעמוד ביעדי התפוקה  כולם,

 השטיפה תהא בהתאם להוראות היצרן .

 .שנים( 5בתוקף את אחריות היצרן לאורך כל תקופת התחזוקה ) יש להחזיק .3

 אחריות יצרן מערכת השטיפה הינה חלק מתכולת תיק המסירה של המתקן . .4

  פעולות נוספות שעל הקבלן לבצע: .5

יבוצע ע"י מד מומנט עפ"י הנדרש בהוראת  יש לבדוק ברגי הידוק אחת לחצי שנה, חיזוק .א

 היצרן.

יש לבדוק חיזוק מוליכי הארקה בין פנל לפנל ובין הפנל בשורה לבין הלוח, אחת לחצי  .ב

 שנה.

 יש לבדוק חיבור רציפות הארקה אחת לחצי שנה. .ג

 

 :בדיקת המהפכים )אנוורטרים( .6

 המערכת.עפ"י הוראות היצרן לכל מרכיבי  יש לבצע הבדיקות והתחזוקה .א

 יש לבדוק חיבור הכבלים ולבצע חיזוק אחת לחצי שנה. .ב

 יש לבדוק ויזואלית אטימות המערכת. .ג

יש לנקות את ארון המהפכים ולצבוע אותו פעם בשנה לאחר ניקוי יסודי והורדת חלודה  .ד

 במידה והצטברה.

 עפ"י הוראת יצרן. –יש לבדוק הספק המהפכים  .ה

 יבורים יבוצע אחת לחצי שנה.יש לבדוק חיבור כבלי תקשורת חיזוק הח .ו

 

 :לוח חשמל .7

 יש לבדוק אחת לשנה בדיקה טרמוגרפית למתקן החשמל. .א

 יש לבצע חיזוק והידוק ברגי חיבור ועגינה אחת לשנה. .ב

 מוסמך אחת לשנה.חשמל יש להמציא אישור בודק  .ג

 (.MR10 -ואוהם מגר על כבל הזנה למונה יצור )לא יפחת מ LTיש לבדוק  .ד

 

 

 



 

 :(אוקטובר –בדיקה וביצוע עבודות נדרשות אחת לשנה ובחודשים ספטמבר )קונסטרוקציה  .8

 שקיעות וכדומה ע"י בדיקה ויזואלית. -הנושאת  קונסטרוקציההיש לבדוק תקינות  .א

 עיגון וחיבור אחת לשנה. בורגייש לחזק  .ב

 בטון.היש לבדוק חיבור בין פרופילי החיבור לפלטת  .ג

על גבי גומיות מחורצות ועל גבי יריעות  יש לבדוק שפלטות הבטון שלמות ומותקנות .ד

 ת תקינות.וביטומני

תבוצע ביקורת יסודית של תקינות הקונסטרוקציה ע"י בודק מהנדס  אחת לשנה .ה

מוסמך מטעם הקבלן אשר יבדוק את תקינות הקונסטרוקציה בהיבט קונסטרוקציה 

ולא יאוחר מ  ימים 8תוך  ..( ויעביר,'.וכו חיזוקים חלודה, ויזואליות, התחזוקתי )חוזק,

אשר יפרט את מצב המערכת  ,ח סטאטוס לקבלן ולמזמין"דו ,לאוקטובר 15

כאמור לעיל, את הליקויים שנמצאו ואת המלצתו לאופן תיקון  ,הקונסטרוקטיבית

יום מיום קבלת  30תוך  ,כהלכה ,הליקויים שהתגלו ןהליקויים. על הקבלן יהיה לתק

ח סיום תיקון הליקויים "על דו תיקון הליקויים. ח ולעדכן את המזמין לגבי סיום"הדו

מאשר המהנדס את  ,בחתימתו זו יחתום גם מהנדס הקונסטרוקציה מטעם הקבלן.

   וכי תוקנו כל הליקויים לשביעות רצונו המלאה. ,בדיקתו

 

 :(אוקטובר–פעם בשנה ובמהלך חודשים ספטמבר ) גיזום עצים .9

בטיחות בעלולים להסתיר השמש ולפגוע בתפוקת ויש לבדוק ולבצע גיזום ענפי עצים אשר 

המערכת. בתקופת התחזוקה יבוצע גיזום הענפים בפועל ע"י קבלן מוסמך ועל חשבון המזמין. 

נוכחות והשגחה מלאה של הקבלן. באפשרות  ,של קבלן הגיזום יבוצעו תחת הוראהעבודת הגיזום 

. במקרה זה התמורה לקבלן תהיה דות הגיזום יבוצעו באחריות הקבלןהמזמין להחליט שעבו

)בין קבלן הגיזום לגורמי  ובמחירון קיים החברה יע"עפ"י הצעות מחיר מקבלני גיזום המאושרים 

קבלני הגיזום יופעלו  ,במקרה זה .5%בתוספת של  ,שיגיש הקבלן לאישור המזמין כפי ,( החברה

  כקבלני משנה ע"י הקבלן ויופעלו תחת אחריותו המלאה.

 

דו"ח תחזוקה ובדיקות מפורט, הכולל  מזמיןבסוף כל בדיקה או פעילות תחזוקה יש למסור ל: הערה

. במידה מזמיןימסר בחוברת והעתק ישלח גם במייל ליממצאים, תיקונים שנעשו ושם הבודק. הדו"ח 

ח מפורט במייל בלבד. הקבלן יעדכן את "אזי יעדכן הקבלן את המזמין בדו ,ובוצעה רק שטיפת פנלים

ילות התחזוקה בתוכנת הניטור ובקרה בחתכים של מועדי הבדיקות ותכולתן. יש לאשר את פורמט פע

 . החברההדו"ח הראשון אצל 

 



 

 יסופק ע"י הקבלן  –העיקרי  ציודתעודות האחריות ל –נספח ח' להסכם 

 

 

  



 

 בתקופת העבודות –הקבלן  יאישור עריכת ביטוחט' נספח 
 ________תאריך הנפקת האישור:  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 

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

 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור

יפה נוף תחבורהתשתיות ובניה בע"מ 
ו/או עיריית חיפה ו/או תאגידים 

ו/או חברות בנות ועובדים של  עירוניים
 הנ"ל 

 שם הקבלן:
 

ו/או קבלני משנה 
 ועובדיהם

סוג העבודות / כתובת 
 ביצוע העבודות

ביצוע עבודות תכנון, 
הקמת סככות והתקנת 

מערכות סולאריות פוטו 
 וולטאיות על גבי הסככות

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודותאחר: ☒
 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

   מען , חיפה . 3ביאליק  –מען 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 

גבול האחריות / סכום ביטוח / 
 שווי העבודה

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

ויתור על תחלוף  309 ₪ ____________   ___  ביט  עבודות קבלניות 
לטובת מבקש 

 האישור 
מבקש האישור  318

 נוסף  הנו מבוטח
 נזזקי טבע 313
 רעידת אדמה 316
 ושוד פריצה 314
 מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
מוטב לתגמולי  324

מבקש  –הביטוח 
 האישור

 

  כלול     גניבה ופריצה
  מערך העבודות 20%     רכוש עליו עובדים

  מערך העבודות 20%     רכוש סמוך
  מערך העבודות 20%     פינוי הריסות

נזק עקיף מתכנון לקוי, 
עבודה לקויה, חומרים 

 לקוים

  סכום ביטוח מלא    

נזק ישיר מתכנון לקוי, 
עבודה לקויה, חומרים 

 לקוים

  העבודותמערך  10%    

יום  30כולל תקופת הרצה 
 תחזוקהובנוסף תקופת 

 ח12מורחבת בת 

  כלול    

 ביט  צד ג'
_______ 

  4,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת. 302
 ויתור על תחלוף  309
 כיסוי נזק מצמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור  318

 מבוטח נוסף
מבקש האישור  322

 מוגדר כצד ג' 
 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

האישור יחשב 
 כצד ג

אחריות בגין רעד, ויברציה, 
 הסרת תמיכות

מגבול  25%עד     
האחריות הכולל 

 בפוליסה

 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-צינורות ומתקנים תת

 קרקעיים, ונזקים עקיפים 

 100%נזקים ישירים     
נזקים עקיפים 

400,000  ₪ 

 

 ביט  אחריות מעבידים
_______ 

  20,000,000  ₪ 
 

 ויתור על תיחלוף  309
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם
 ראשוניות 328

       אחריות מקצועית
 
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 מרמה ואי יושר 325

 עובדים
עיכוב/שיהוי עקב 327

 מקרה ביטוח
 ראשוניות 328
 6תקופת גילוי  332

 ודשים.ח



 

 ________תאריך הנפקת האישור:  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים

 בנספח ג':
 מערכות פוטו וולטאיות 052                 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

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

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

  



 

 התחזוקהתקופת ל –הקבלן  יאישור עריכת ביטוח י'נספח 
 

 

  

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

יפה נוף תחבורהתשתיות ובניה 
בע"מ ו/או עיריית חיפה ו/או 

ו/או חברות  תאגידים עירוניים
 בנות ועובדים של הנ"ל

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר:☒
 

תכנון, התקנה ותחזוקת 
מערכות סולאריות פוטו 

  וולטאיות

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , חיפה 3ביאליק 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  10,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪    20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות 328

 אחריות מקצועית
 

** ניתן להציג גבול 
אחריות משותף עם 

 אחריות מקצועית

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000   ביט 
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 עובדים מרמה ואי יושר 325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח327
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 חבות המוצר
 גבול להציג ניתן** 

 עם משותף אחריות
 מקצועית אחריות

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000   ביט 
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 ראשוניות 328
 חודשים 12תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 מערכות פוטו וולטאיות  052

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

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:



 

 )ערבות מסגרת וערבות משלימה( ערבות ביצוע -נספח יא' להסכם 

 

 בנק: ________________        לכבוד

 סניף: _______________   

 מיקוד: ______________        

 ______________תאריך:         

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:

 

( "המבקשים")להלן  ח.פ____________על פי בקשת _____________________________ 

מתקנים , הקמה, הפעלה, תחזוקה ומסירה של _____ לביצוע עבודות תכנון____ מס'בנוגע להסכם 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של וולטאי(  –)פוטו  PVלייצור חשמל בטכנולוגיית 

ש"ח )________________ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  ]*[ ________________

 (."הפרשי הצמדה"מפורט להלן )להלן כמהצמדת הסך הנ"ל למדד 

 

הפרשי הצמדה מיד עם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת 

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

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 

ב כלשהו אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיו

 כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

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

 הנ"ל.

 

 במכתבנו זה :

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה  -"מדד" 

 כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

"המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

היינו _____ ______ שפורסם ביום  _____( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש החדש"

יו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש ( יה"המדד היסודי"נקודות )להלן 

 בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.



 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ., ולאחר תערך זה תהיה בטלה ומבוטלתערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל

הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב 

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

פקסימיליה, טלפקס או  דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות

 מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 .לתאגיד בנקאיהסבה , למעט ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 בכבוד רב,          

 

 בנק : _____________________          

 

 

 

 

 

 

 



 

 ערבות טיב -נספח יב' להסכם 

 

 

 

  

 בנק: ________________        לכבוד

 סניף: _______________  

 ______________מיקוד:         

 תאריך: ______________        

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:

 

( "המבקשים")להלן  ח.פ_______על פי בקשת _____________________________ 

להסכם מיום _______ לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה ומסירה של  בנוגע

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  ,וולטאי( –)פוטו  PVמתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית 

ש"ח )________________ש"ח( בתוספת  ________________ ]*[ סכום עד לסך של

"הפרשי מפורט להלן )להלן כ ,ך הנ"ל למדדהפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הס

 (.הצמדה"

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  

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

את המבקשים בתביעה בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מ

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  

רישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך ד

 הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה :

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 

 ולמחקר כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :



 

"המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

היינו _____ שפורסם ביום ______( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש החדש"

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת "המדד היסודי"_____ נקודות )להלן 

 המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 יטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לב

 , ולאחר תערך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין 

 טלפקס או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 , למעט הסבה לתאגיד בנקאיערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

   

 בנק : _____________________          

 

 
 



 

 העדר תביעותהצהרת  -נספח יג' להסכם 

 לכבוד

 

 נ.,א.ג.

 

 הצהרה והתחייבות על העדר תביעות וכתב ויתור

 

 אני הח"מ, _____________________, מצהיר ומתחייב, כי בהתייחס להסכם מיום _____, ביני

הפעלה, תחזוקה בנוגע לביצוע עבודות תכנון, רישוי, הקמה,  "(,החברה "-)להלן  בע"מ יפה נוףלבין 

ומסירה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאי לשימוש עצמי באתר/ים 

" בהתאמה(, כי קבלתי את כל החוזהו""העבודות" )להלן:  _________________________

התמורה בגין החוזה, לרבות הסכם התחזוקה, הנספח אליו, וכי אין לי ו/או למי מטעמי ו/או מכוחי כל 

, בכל הנוגע לחוזה ו/או  החברהת כספיות ו/או אחרות ו/או כל דרישות ו/או טענות כלשהן מתביעו

לעבודות ו/או לתמורה, לרבות כל תביעת נזק ו/או הוצאה, הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בחוזה ו/או 

 משוחררת מכל חובה ו/או התחייבות כלפי. החברהבעבודות ו/או בתמורה, ו

ו/או מי מטעמה על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  החברהלמען הסר ספק, אני מוותר במפורש כלפי 

 לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או נזק ו/או הוצאה בגין ובקשר עם החוזה ו/או העבודות ו/או התמורה.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

______________________ 

 חותמת חתימת הקבלן

 

 ____תאריך: _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח בטיחות  –' להסכם דנספח י

 

 :כללי .1
 הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה אתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. 1.1
הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי החברה והציבור  1.2

מנת למנוע תאונה, תקלה  כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על
 או אירוע חריג כלשהו.

 
 :חקיקה .2

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד  2.1
 לרבות:

 ( ותקנותיה.1970תש"ל  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  .א
 ותקנותיו. 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .ב
 ותקנותיו. 1954 -חוק החשמל התשי"ד  .ג
 ותקנותיו. 1953 -חוק עבודת הנוער התשי"ג  .ד
 כל דין אחר החל על עבודתו. .ה

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של החברה או של כל גוף אחר  2.2
 החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

 
 :הכרת העבודה .3

את דרכי הגישה אליו, והינו מודע  הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן
 לאופי העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.

 
 :איסור מעשה מסוכן .4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה 
 או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

 
 :השגחה על העבודה .5

הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה  5.1
 .מנהל עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י החברה,  5.2
אשר מינה כמפורט תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, 

 בתת סעיף קודם.
 

 :אתר העבודה .6
 הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. 6.1
 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות. 6.2

 
 :גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו 
פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה, ולבטיחותם 
ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח החברה, או 

 י.שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשה
 

 



 

 :עבודות בניה ובניה הנדסית .8
 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 8.1
, כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על קבלן ראשיהקבלן הינו  8.2

)עבודות עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה 
 בניה(.

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה  8.3
 לפקודת הבטיחות בעבודה. 192שבועות, כנדרש בסעיף  6הצפוי עולה על 

 
 :חפירות .9

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה  בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(  9.1
 חפירות ועבודות עפר. -ובפרט פרק ט'  1988 -התשמ"ח 

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן. 9.2
 

 :הריסות .10
הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 

 הריסות. –ובפרט פרק י'  1988 -
 
 :עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .11

על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  עבודה
 .1986 -)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

 
 :עבודה בגובה .12

הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת 
, לתקנות הבטיחות 1970 –)נוסח חדש( תש"ל  אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה

 -, לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז 1988 –בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 
 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה. 2007

 
 :עבודה במקום מוקף .13

תתבצע בהתאם לפקודת עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת, מכלים וכד'( 
עבודה במקום מוקף מתוך קובץ הוראות  -ועפ"י הוראות הבטיחות  1970 -הבטיחות בעבודה תש"ל 

 הבטיחות לעבודות ביוב שבאתר הבטיחות של החברה .
 

 :עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות .14
 החשמל.עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק  14.1
 חי. במקרה הצורך יש לנתק את הזרם.-הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח 14.2
ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל ניתוק/חיבור  14.3

מכשירי חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה 
 האחראי במקום.

בודה, שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד, יבשה, "נקייה" הקבלן יוודא טרם תחילת הע 14.4
 ממוליכים גלויים ומוארקת.

הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים  14.5
 לעניין בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(,  14.6
 שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. בין

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש  14.7
 במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

 
 



 

 :עבודה בדרכים .15
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים 

 ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.תקוה -מאת עיריית פתח
 

 :עבודה באש גלויה .16
בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או 
אש גלויה, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ, לרבות קיום אמצעי 

 וניטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.כיבוי זמינים, הרחקה 
 
 :מקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן .17

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספיק של  17.1
 עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים 

 והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך. 
הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו ו/או מי מטעמו על חשבונו בכל  17.2

הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש 
. הקבלן 1999 -, התשנ"ט בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(

יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על 
 פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית  17.3
 ר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.ולאח

 
 :ציוד מגן אישי .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, 
, ויוודא שהם משתמשים בו 1997 -כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 

י בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, כפפות, משקפי מגן, אוזניות, בהתאם לייעודם, לרבות: נעל
 מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

 
 :ציוד, מכונות, כלים, חומרים ופסולת .19

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה. 19.1
, ולקיים את התקני הבטיחות מוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה 19.2

 והמגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.
הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה, הציוד, הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה  19.3

 לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.
כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו הנדסי, -הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני 19.4

 תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה -הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני 19.5

 אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
 

 :תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .20
חייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל תאונת עבודה, הקבלן מת 20.1

 ימים ומידית במידה וגרמה חו"ח למותו. 3שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 
הקבלן מתחייב לדווח מידית לבא כוח החברה שהזמינו, על כל תאונת עבודה או מקרה  20.2

 מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.
המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם הקבלן מתחייב למסור את כל  20.3

 בא כוח החברה/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים. 

 



 

 :משמעת והטלת סנקציות .21
הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח   21.1

ודה בגין אי מילוי תנאי החברה/הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עב
 מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

הקבלן ימסור, לפי דרישת בא כח החברה/הממונה על הבטיחות, את רשימת כל             21.2
העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר 

 וד, מכונות וכלי רכב. השייך לו או להם, לרבות צי
 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת החברה. 21.3
הקבלן מסכים כי  –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  21.4

הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם החברה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז 
 בלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.מכל סכום המגיע לק

לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות  21.5
לכל יום ו/או מקרה, וסכום  ש"ח 2500רשאית החברה להטיל קנס בשווי של עד  -בנספח זה 

 זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם. 

 

 הצהרת הקבלן

 

 

 

מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו אני הח"מ 
 ועפ"י הוראות כל דין.

 

 

 

 

_______________      ________________  _____________ 

 תאריך            חתימת הקבלן       שם הקבלן

 

 

 

 

 

 



 

 נספח טו - בוטל
  



 

 קנסות ופיצוים מוסכמים רשימת –להסכם טז' נספח 

 

 

 

 # תיאור הפגם סכום הפיצוי בש"ח

 1 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/ היתר לכל יום₪  1,000

 2 היתר נדרש /ביצוע עבודה ללא אישור  לכל יום₪  2,500

 3 אי שימוש ביומן עבודה  לכל שבוע₪  1,000

עבודות בעת ביצוע אביזרי בטיחות חסרים  לכל מקרה₪  1,000

 הקמה

4 

 5 אי ציות להוראות המנהל או המפקח לכל מקרה₪  2,000

אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר  לכל יום איחור₪  1,000

 יום עבודה

6 

 7 לרכוש צד ג'אי תיקון נזק  לכל מקרה₪  5,000

 8 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות לכל מקרה₪  1,000

 


