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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1/2018ק"ק מס'    קול קורא

 המערבית לעירכניסה להקמת פסל סביבתי ב
 431, על ציר מודיעין מכבים רעות

 

 נאים כללים להשתתפות ת
 

 ע כללידימ .1

להקמת ם להגיש הצעת אומניםמינה זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
 431, על ציר מודיעין מכבים רעות כניסה המערבית לעירפסל סביבתי ב

 :המידות הבאות לא יעלה עלוגודלו של הפסל  כניסה לעירנושא הפסל צריך לאפיין  .1.2

 מטר 3רוחב: 

 מטר 5גובה: 

והמהווה חלק ההתקשרות א' להסכם כנספח המסומן ועל גבי תכנית מדידה המסומן באתר הפסל המוצע יוקם 
 בלתי נפרד הימנו )להלן: "האתר"(. 

הצבת הפסל וביסוסו. ככל שהפסל  ל העבודות הנדרשות לשםכהאמן שהצעתו לפסל תבחר ידרש לבצע את  .1.3
יכלול חיבור לחשמל ותאורה מובהר כי חיבור הפסל למערכת החשמל ואספקה והתקנת התאורה הינה 

   באחריות מלאה של האומן בעוד שהאחריות לאספקת נק' החיבור לאתר תהא של החברה.  

אינה בגדר מכרז הינה פנייה לאומנים לביצוע עבודת אומנות ועל כן  זופניה מובהר ומודגש  במפורש כי  .1.4
ת עירייחברה ו/או פומבי או הליך  מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של ה

 להתקשרות. מודיעין מכבים רעות 

שייחתם  כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, האמן שהצעתו תבחר על ידי ההתקשרות עם  .1.1
  לכך שוועדת הפיסול העירונית בחרה בהצעת האומן. , לאחר ובכפוף אמןעם ה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מהות  .2

ועדת הפיסול שאומן המוצע, והתמורה הכוללת אותה תשלם החברה להפסל על עיצוב לשם  ההינפניה זו  .2.1
 בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו.  העירונית תבחר לקבל את הצעתו 

לאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת ו לכל דרישות ההסכם ונספחילשים לב אומן על ה .2.2
או /או היכרותו ו/תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ו

 ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

 תכלול:   הפסל והצבתו באתר מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע  .2.3

עבודות לרבות תשלומים לקבלני משנה, מתכננים העם אספקה וביצוע אומן כל הוצאות שיוציא ה (א)
 מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (ב)
 אספקה וביצוע עבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ביצוע הפסול מרי עזר, הדרושים לולוואי וח

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ג)
הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 

 זה.  

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (ד)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 . אומןרווחי ה (ה)

 אומן כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של ה (ו)
ועות עתה לצדדים ובין שהן לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן יד

 תיוודענה בעתיד.  

   :אופן הגשת ההצעה  .3

  .ומות המיועדים לכךקדף ובמ כללחתום על כל מסמכי הצעה בשולי אמן ל הע .3.1

כל הפרטים טכניים לשם הפסל הכוללים את הדמיה של על האמן להגיש סקיצה רעיונית של הפסל ו/או   .3.2

 .בחינת הפסל למול דרישות החברה

    את הפרטים הבאים:פנייה ' למסמכי הבלמלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח אמן על ה .3.3

  .ההתקשרותהמחיר אותו הוא מבקש בגין הקמת פיסול הפסל והצבתו באתר כמפורט בהסכם  (א)

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברהנויים לעיל רשאית ההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המ .3.4

 ם מסמכיהיחד עם כל "( ההצעהלהגיש את הצעתם )להלן: "אומנים המעוניינים להגיש הצעתם לפניה זו,  .3.1
 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי ענדרשים בפניה זו ה

 פניה. מס' הלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה.  (ב)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוכחות נציג חברה תוכנס לתיבת המכרזים של הו, במסירה אישיתתוגש  סגורה, המעטפה (ג)

 4המעיין שברח'  2חברה בניין ליגד במשרדי ה  11:00 בשעה  17.6.2018  א יאוחר מיוםלחברה ה

 .מודיעין מכבים רעות 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלאומן על ה (ד)

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .3.6

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

   באתרוסיור  פגישת הבהרות .4

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור מקדים אשר יכלול יערך  10:30 שעהב  11.6.18שני  ביום .4.1

 חובה.  אינההשתתפות בפגישה כאמור מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .4.2

-מודיעין ( 1קומה  –)אגף שמאל  2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .4.3
   .רעות -מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .4.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

    הבהרות ושינויים .1

 הפניהרשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .1.1
. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו בהודעה ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים פניה בלתי נפרד מתנאי ה
      .ובהוצאת הודעה באתר החברה ידם-על

"( על פי שיקול המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " חברההכמו כן  .1.2
   דעתה.

בהודעה  ישיבת ההבהרות משתתפי תובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .1.3
     ידם.-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .1.4

    בחינת ההצעה .6

ההצעות יבחנו על ידי ועדת הפיסול העירוני אשר תשקול במסגרת שיקוליה את נראות הפסל כאמור   .6.1
 המוצע, מידותיו, התאמתו לרוח העיר מודיעין מכבים רעות והתאמתו לשמש כפסל כניסה לעיר, ומחירו. 

. המשמעות הינה כי בשל מחירהלרבות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה חברה ה .6.2
 .המחיר הנמוך ביותרהחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת 

על ההצעה, האומנים שהגישו ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, משא ומתן עם -או מי שיוסמך על החברה, .6.3
 .םמנת לשפר את הצעת
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

    :ההסכם .7

פיסול לאחר  ובמידה וועדת הקבלת הצעתו כתב, על אומן שהצעתו התקבלה הודעה בלמסור ת חברהה .7.1
    . את הצעתולקבל תאשר העירונית 

. למען קבלת ההודעהמובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר  .7.2
 משלוח המכתב.     מימים  3הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

או לא ימציא לחברה אחד מן דות העבומציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .7.3
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
ל דעתה הבלעדי והמציע יהיה לאחר והכל לפי שיקועבודות ותעביר את ביצוע הוהיא הוראות ההסכם 

 מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

 בעלות על מסמכי הפנייה     .8

מסמכי פנייה זו הינם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועברים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין  .8.1
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

בכפוף להוראות כל דין, העירייה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים  .8.2
הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי העירייה על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת 

 לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי נשוא פנייה זו.   

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .8.3

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ, מיכל ענבר פרפרי         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-במודיעיןשנערך ונחתם  

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין
 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        
  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 
 

פסל סביבתי במקום  431, על ציר מודיעין מכבים רעות כניסה המערבית לעירוהחברה מעוניינת להקים ב והואיל:
א' להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו כנספח המסומן על גבי תכנית מדידה מצב קיים שהמסומנת 

 )להלן: "האתר"(. 

 והחברה ביצע פניה פומבית לאומנים לקבלת הצעות לביצוע הקמה של הפסל ; והואיל:

ל ביצוע פיסול הפסל והקמתו עאת  אמןלמסור לו הצעתווהחברה החליטה לקבל את הגיש הצעתו האמן ו :והואיל
 "( ;העבודות)להלן: " סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכם זה

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1
 זה.

   הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.כותרות  .1.2

   הצהרות והתחייבויות האמן. .3

בהיקף, יצירה והקמה של הפסל   סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהאמן מצהיר  .3.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,ברמה, בשיטה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  כל הבדיקות הנחוצות, האמן מצהיר כי בדק את .3.2

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,
 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה  בקשר עם כך.

 העבודותהמשאבים לאספקת המערכות וביצוע האמן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד ו .3.3
 כאמור בהסכם זה.  

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:האמן מצהיר  .3.4

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
    .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  אמןהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי האישור מ (ג)

עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 
  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

תוקפו של  כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופתהאמן מתחייב  (ד)
 .םלפי דרישת - חברה ו/או הקבלןהסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני ה

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, האמן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.6
 אספקה והתקנת הפסל  ע"פ הסכם זה.  

על פי הסכם זה ויפעל על  והתחייבויותי האמן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל 3.7
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

האמן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את האתר בו עליו להתקין את הפסל  וסביבתו  3.8

בם של העבודות והחומרים "(, תעד את מצבו, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיאתר העבודה)להלן:"
הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה, דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים 
אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על 

 על פי הסכם זה.  והצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

ייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות האמן מתח 3.3
בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות  התקנתווההוצאות שייגרמו לו עקב יצירת הפסל ו/או 

ו/או הוצאות בקשר לרכישת החומרים עלויות היצור, הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים 
יו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל לעובד

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה 
 להלן.   

ולשביעות רצונם המלא , ברמה ואיכות מעולים ביותר ן, במועדןבמלואות מתחייב לבצע את העבודהאמן  3.10

 .הסכם זהבהתאם להוראות חברה של ה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה והקבלן עם האמן בהסכם זה נעשית אך ורק על  3.11
סמך הצהרותיו של האמן כאמור לעיל . כל ניסיון מצד האמן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע 

ית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאלתר והאמן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .4

המפורט בכתב ההצעה  החברה מזמינה בזאת מהאמן והאמן מתחייב בזה ליצור ולהקים את הפסל .4.1
כנספח המסומנת  תכנית מדידה מצב קייםעל גבי  םחוומתן המסומבאתר המסומן כנספח ב' להסכם זה, 

 .להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו א

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע האמן מתחייב  .4.2

 לביצוע העבודות:המפרטים אשר אינם מצורפים להסכם זה הדרושים  (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ  (1)

 ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (2)

  1498תקן ישראל  (3)

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.3

ולשביעות רצון החברה   םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים האמן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 קבלת צו תחילת עבודה מהחברה .  מיום חודשים )שלושה( 3תוך  ו/או המפקח 

האמן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  (ב)
מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים 

)במילים:  אלף שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, וזאת מבלי ₪  1,000וקובעים מראש בשיעור של 
 זכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.   לגרוע מ

האמן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ביצוע העבודות מחייב תיאום עם החברה ו/או מי מטעמה אשר מונה  (ג)
לצורך פיקוח )להלן: "המפקח"( וזאת על מנת לא לפגוע ו/או להפריע לפעילות האתר ו/או לעבודות 

בצעות באתר בזמן מקביל. לאור האמור מתחייב האמן להישמע להוראות קבלניות אחרות המת
המפקח בכל הנוגע לתיאום לוח הזמנים מועדי אספקה והתקנה ו/או ביצוע העבודה וקצב 

 התקדמותה.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עם גמר הקמת הפסל  באתר, על האמן  להמציא לחברה אישור מהנדס  .4.4
 הרשום ברשם המהנדסים, המעיד על תקינות ביסוס, קונסטרוקציה, ובטיחות הפסל . קונסטרוקטור

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על האמן וישולמו על כ .4.1

 ופן ביצוע עבודות  א .1

 התארגנות .1.1
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 למטרת ביצוע עבודותאמן לרשות האתר החברה תעמיד את העם קבלת היתרי הבנייה מהעירייה, 

 והאמן  יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:, הנדרשות להקמת הפסל באתר

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (א)

לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים  הסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י האמן ועל חשבונו (1)
 בשכר במידת הצורך. 

העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע  (2)
המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה 

הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית . בהן
שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, 

עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 
  האמורות.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי  (3)
לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי 

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (4)
אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק 

ומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניא
 ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י האמן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.

לערוך  אמן לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב ה (1)
אמור במקום ביצוע אותן מצאות מתקנים כיבירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

ידי המפקח או -ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצורך -לבצע חפירות גישוש עלעבודות, 
אחריות לקבלת אישורי חפירה  הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה.

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על האמן ועל 
 ו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. חשבונ

 בטיחות  .3.1

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל האמן  (א)
חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה,  יא' המהווהושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח 

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עולבצע כל עבודה 

צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות מ (ב)
נספח הבטיחות המסומן כנספח יא' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות 

 החברה ו/או המפקח לאמן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

הפסיק את עבודת האמן.לא פעל האמן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (ג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין כך.  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם האמן מתחייב  .3.2
אחראי האמן יהיה במהלכן של ביצוע העבודות הנדרשות להקמת הפסל ני אם יהיה צורך בקיום מטרד זמ

  .םהרלוונטייעל התיאומים הדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר העבודה .3.3

את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהאמן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

את כל מנו ויסלק מהאתר את הקבלן ינקה ביצוע עבודות הנדרשות להקמת הפסל, מיד עם גמר  (ב)
 ולמטרת םנקי ומתאיוא כשההפסל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה וימסור את 

 לשביעות רצונו של המפקח. ו

 תיאום  .1.2

האמן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם הקבלן החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים  (א)
 המפורטים להלן:  

 מחלקת ההנדסה של העירייה (1)

 במידת הצורך. – ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (2)

 מחלקת גנים ונוף. (3)

 מחלקת אחזקת כבישים ומדרכות.   (4)

 רעות. -מכבים-הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין (1)

 ליקויים ופגמים בטיב העבודות ו/או בפסל  לרבות הציוד המותקן .1.3

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד ו/או במתקן המותקן  (א)
 הםעליים ו/או הפגמים ליקויהכל לתקן בתוך זמן סביר במהלך ביצוע העבודות, מתחייב האמן 

, מובהר בזאת כי זמן בכתבחברה ובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגמים ידווח לו על ידי ה
 שעות.    48סביר לצורך סעיף זה הינם 

החברה  תהא רשאית לבטל את ההסכם עם האמן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
ל ההסכם עם האמן על ידי החברה  בנסיבות אלו, יהיה העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוט

האמן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה  בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל 
 תמורה בגין בטלות ההסכם. 

 ציוד חומרים ומלאכה .1.4

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לביצוע האמן  (א)
 .הסכם זה ונספחיובהתאם להעבודות בקצב הדרוש להשלמת ביצוע עבודות ההתקנה 

 .אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם עבודות מתחייב שלא ישתמש בביצוע ההאמן  (ב)
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם מתחייב לספק את כל  הכלים, כהאמן  (ג)

או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. עלות ביצוע אתר העבודה ב
או מטעמו ובין אם  האמן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי האמן הבדיקות לדגימות תחול על 

   .האו מטעמ חברה  יבוצעו על ידי ה

לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע ת רשאיחברה התהיה בגין הבדיקות מה שילברה חהיה וה
  בכל דרך אחרת. האמןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן  לאמן

    ח אדםוכ .1.1

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק האמן י (ב)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  אחר הכרוך בכך.אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר 

 . "(כח אדם)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם האמן  (ג)

שיון או י, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זהתוך המועד הנקוב לכך בהעבודות ביצוע 
  להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי הענין.האמן דין, חייב היתר לפי כל 

האמן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל  (ד)
ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת 

 אל.  אחרת להעסיקם בישר

  השלמה, בדק ותיקונים .6

  תעודת השלמה לעבודה .6.1

העבודות תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח האמן יודיע על כך  - הןאו חלק מ העבודותו הושלמ (א)
יום מיום שהחל בה. מצא  7את הבדיקה תוך  םישלי ימים מיום קבלת ההודעה. המפקח 7תוך 

תעודת השלמה אמן תן לי - וומשביע רצונהסכם זה ונספחיו בתנאי  ותעומדהעבודות המפקח את 
חייב לבצעם תוך  רשימת תיקונים הדרושים לדעתו ואמןאמן עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור ל

תעודת  התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לאמן
שיבצע וישלים,  האמןכתב מהשלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות ב

 לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. 

ת אם וכמושלמ נהלענין תקופת הבדק, תחשבהאמן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויות העבודות (ב)
 . הושלם הםוכל הקשור אליכל העבודות הנדרשות להקמת הפסל  יתמלאו 

 בדק ותיקוניםאחריות ותקופת ה .6.2

האמן את אחריות היצרן שלו עם תום ביצוע כלל העבודות הנדרשות להתקנת הפסל, יגיש  (א)
בפסל  ו/או העבודות שנדרשו להתקנת הפסל , שביצע  נזק או קלקולשנה אחריות על כל המבטיחה 

אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה  האמן 
חייב לתקן או לבנות מחדש האמן מת .או בחומרים שסיפקבציוד ו תלויה באמן, אחרת הקשורה א

, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור את הפסל
חודשים מתום תקופת הבדק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור  3 -לא יאוחר מ תימסר לאמן

   ביתר הוראות הסכם זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נזק האמן לתקן מיד ועל חשבונו כל למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות על  (ב)
 .שהם הנזק נגרם מונדליזים ו/או כוח עליוןאו ציוד פגום, פרט למקרים מתקן להחליף כל ו/או 

יחזק את חברה, בסוף תקופת האחריות יערוך האמן בדיקה סופית של הפסל בנוכחות נציג ה (ג)
 והפסל יימסר לחברה  כאשר הינו בעל היתר בהתאם לכל דין.  תקנים ויחליף ציוד לקויבמ הברגים

המפקח והיועצים החברה,  על ידי םחתואישור  לאמןהמפקח , ימסור אחריותבתום תקופת ה (ד)
הסכם זה בהתאם ל מהוהושל הוצעהתקנת הפסל  בהמפרשת כי  -)להלן: "תעודת סיום החוזה"( 

ולשביעות הסכם זה ונספחיו הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם ל , וכי כל עבודותונספחיו
   .חברההמלא של הה רצונ

אשר סכם זה מהתחייבות הנובעת מה האמןאינה פוטרת את  מסירת תעודת סיום החוזה לאמן (ה)
  מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 התמורה   .7

האמן לשם יצירה והקמה של הפסל  וביצוע עבודות ההתקנה כפי הנדרש תמורת ביצוע מלוא התחייבויות  .7.1

כמפורט בכתב ההצעה המסומן ₪ על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם החברה לאמן סך של ________ 
"(, בתוספת מע"מ על פי התמורה לאמןכנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "

 שיעורו בדין.

 התמורה לאמן, כנגד חשבונית מס שהאמן ימציא לחברה, כמפורט להלן:   החברה תשלם את  .7.2

התמורה לאמן,  30% -ימים לאחר החתימה על הסכם זה תשלם החברה סך השווה ל 10תוך  –שלב ראשון 
 בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין. 

, תשלם החברה  סך ימים לאחר גמר ביצוע פיסול הפסל ואישור הפסל על ידי המפקח  10תוך  –שלב שני 

 מסך התמורה לאמן בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין. 30% –השווה ל 

ימים לאחר הצבת הפסל וקבלת היתרים הנדרשים על פי דין, תשלם החברה סך  10תוך –שלב שלישי 
 מסך התמורה לאמן בתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין. 30% –השווה ל 

 ימים לאחר תום שנת הבדק. 10ה תוך יתרת התשלום תשלם החבר –שלב רביעי 

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לאמן, בתמורה לביצוע  .7.3
 העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על האמן וישולמו על  .7.4
 ו קבלן עצמאי.    ידו מעצם היות

 מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה לאמן מותנית בביצוע השלמת הפסל  באתר.   .7.1

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום  .7.6
אשר יגיע לאמן על פי הסכם זה כל סכום בין שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע ושחובת 

מור לעיל, תשלומו חלה על האמן, או בין אם בגין הפעלת הסנקציות הקיימות על פי הסכם זה. למרות הא
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לאמן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

 ימים ממתן ההודעה.  

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .8

ובד עאמן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .8.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר האמן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי האמן /של עובדי ו תהיה מעסיקתםלא חברה כי ה מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .8.2
   ן בלבד.והם יהיו עובדיו של האמ

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/האמן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .8.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  שהוא,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג  לביטוח לאומי,

, 1963-ג"תשכ פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,
תשלומים , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  ליות מכל וסוג שהוא,וכל תשלומים והטבות סוציא והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

  חריות וביטוחא .3

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לנזקים, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולרכוש הציבורי כמפורט בהסכם המקורי  .3.1
לרבות דרישות הביטוח  מובהר בזאת כי האמן יהיה אחראי לנזקים, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולרכוש 

 ואו על ידי עובדיכתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי האמן  ו/הציבורי ו/או לצד שלשי 
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של האמן ו/או  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי

 ו.ו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ועובדי

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מאחריות האמן כמפורט לעיל, לעיל מבלי לגרוע  .3.2
)המוקדם מבין שני המועדים אתר ב תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהולערוך לפני אמן מתחייב ה

יצוע עבודות התקנת הפסל , ביטוחים המלא של ב ןועד לסיומביצוע העבודות הנ"ל( ולמשך כל תקופת 
והמהווה להסכם זה  כנספח ג'המסומן  טופס האישור על קיום ביטוח עבודות קבלניותבהתאם למפורט ב

ואחריות  חבות המוצר, עבודות קבלניותטופס האישור על קיום ביטוח ימנו )להלן:"החלק בלתי נפרד 
המצאת טופס האישור על קיום ביטוח הנדרשים לצורך הסכם זה. לל את כל התנאים וכ"(, אשר מקצועית

 .בתרופות בגין הפרת הסכםחברה עבודות קבלניות מהווה תנאי יסודי בהסכם, אשר הפרתו תזכה את ה

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 9.1-9.2פים סעי .3.3
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  יסודית של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .10

היה תבכל עת בה  תרשאיחברה היה הת, הסכם המקוריו/או בהסכם זה למרות כל דבר אחר האמור ב .10.1
, הסכם זה, לבטל את הסכם זה הפר את התחייבויותיו על פיהאמן המוחלט כי  העל פי שיקול דעת הסבור

 . אמןוזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן ול
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חברה תשלם לאמן את החלק היחסי באבן הדרך לתשלום עד למועד הפסקת ההסכם זה, יבוטל 
  ההתקשרות כאמור לעיל. 

זכאי האמן לא יהיה חברה על ידי הסכם זה ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי ממועד ביטול הלמען הסר  .10.2
מעבר לתמורה ששולמה על ידה עד מועד ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי חברה לדרוש מה

 ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר הוצאות כלשהם.הפסקת ההתקשרות 

   שנהעברת ההסכם ו/או העסקת קבלני מה .11

 אמן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים .ה .11.1

    י:ללכ .12

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .12.1

 תקדים למקרה אחר.  

לראות בכך הקלה או  השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, איןא ל .12.2

למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין
 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .12.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ ו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלמצג ו/או הסכמה קודמים שנעש

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .12.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם אמפעולה מצד החברה  לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .12.1

 כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה . 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה  בהתאם להוראות  .12.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה  תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

 וראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. לה זכאי האמן בהתאם לה

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .12.7

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .12.8
 כדבר דואר רשום. 

שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל .12.3
 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

  חברהה                           אמןה            
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכי חתימות דלעיל  אמןאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה
 לכל דבר ועניין. אמןמחייבות את ה

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' בנספח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 _____מס'  קול קורא הצעת משתתף בטופס 

 

 ול קורא קעיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח

וכי הנני  ,פנייה כמפורט במסמכי ה 431, על ציר מודיעין מכבים רעות כניסה המערבית לעירלהקמת פסל סביבתי ב ___מס'  

 מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

יצירה בגין  (שקלים חדשים ____________________)במילים: _________ ₪   ______________הנני מציע 

 והקמה של הפסל  וביצוע עבודות ההתקנה כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו

_________   ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

              __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

 

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'נספח ג 

 אישור על קיום ביטוחים              

 תאריך __________

 לכבוד
 "(החברהבע"מ )להלן: " החברה הכלכלית מודיעין

 , בניין ליגד4רחוב המעיין 
 7177872 מודיעין מכבים רעות

 א.ג.נ.,

 ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

 __________________ חוזה מיום ________________ : על פי קול קורא מס'

 431להקמת פסל סביבתי בכניסה המערבית לעיר מודיעין מכבים רעות, על ציר  : לביצוע עבודות
 )להלן: "העבודות" ו/או "החוזה"(, עבור החברה.

 _______________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

 __________חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום  ______אנו 

"( על שם הקבלן  את פוליסות תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום 

 הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 קבלניות. _________ ועד ליום _________ מיום תקופת הביטוח  

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

האמן ו/או הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו של האומן ו/או  שם המבוטח: 
למעט מפקח העבודות מטעמה של החברה )החברה ו/או מנהל ו/או 

 (. אחריותם המקצועית של המנהל ו/או המפקח מטעמה של החברה

"ביט  –מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הינו על פי נוסח הפוליסה הידוע כ  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 מהדורה ______".

ת בקשר עם החוזה בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודו :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין 
היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות האמן ו/או 
הקבלן ו/או הבאים מטעמם אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או 

אמצעות הקבלן ו/או מי בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי האמן ב
 מטעמם, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח.

 הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן : 

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000עד לסך העבודות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הגבוה  ש"ח 150,000משווי העבודות או  10%רכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של   .3 
 .מביניהם

משווי העבודות או  10%רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות בסך של   .4 
 .הגבוה מביניהם  ש"ח 150,000

 הגבוה מביניהם. ש"ח 200,000מגובה הנזק או  10%הריסות בגבול אחריות של הוצאות פינוי   .5 

משווי העבודות או  10%הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות בסך של   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000

משווי  10%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות בסך של   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000העבודות או 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 150,000אחריות בסך של הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול   .11 

בפוליסה זו ישולמו ישירות   ’מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א 
 לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לאמן.

 פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או 
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 

 התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של האמן ו/או  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה המועסקים  הקבלן ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם

על ידם בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל רשלני 
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל 
אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  פגיעה  או נזק 

 נהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.לחברה ו/או מ

 .לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח₪( ש"ח )במילים: עשרה מיליון  10,000,000 גבולות האחריות : 

: אש,  -פרק זה אינו כפוף  להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 
חבות האמן ו/או הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

ים, מהומות, בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומ
פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או 
משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות האמן 

 כלפי עובדים שהאמן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר: 

חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  .1 
ש"ח למקרה  1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,בפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית  .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  600,000מוגבל עד לסך 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  300,000נים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של נזק תוצאתי למתק .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש החברה  למעט רכוש המבוטח בפרק  הרחבה מיוחדת: 
)העבודות( לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועלים האמן והקבלן א' 

הנמצא בשליטתם הישירה והבלעדית של האמן ו/או הקבלן, ייחשב לצורך 
 ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועלים האמן   
ח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם יחשב לצורך ביטו

 לאמור לעיל.

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  תנאי מיוחד: 
ו/או מפקח העבודות מטעמה )להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריות שתוטל 
על מי מהם למעשי ו/או מחדלי האמן ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם לרבות 

וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח קבלנים 
 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

בטוח חבות מעבידים בגין אחריותם של האמן ו/או הקבלן על פי פקודת 
 הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

, כלפי העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע 1980
העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם )במידה והאמן או 
הקבלן ייקבעו כמעבידיהם(, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה 

"( שייגרמו למי מהם מקרה ביטוחמתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : "
 תקופת הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם.במשך 

ש"ח )במילים: עשרים מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .לתקופת הביטוח

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הרחבה מיוחדת : 
של האמן ו/או הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  ומנוחה, חבותם

)היה והאמן ייקבע כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער 
 .המועסקים על פי החוק

ביטוח זה הורחב לכסות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  )א( תנאים מיוחדים: 
קבע, לעניין קרות מקרה מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה היה ונ

ביטוח  כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי 
מהעובדים המועסקים על ידי האמן ו/או הקבלן לעניין חבותם של 
האמן ו/או הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידם בקשר עם 

 .העבודות

המבטח על כל זכות תחלוף  פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר )ב( תנאים מיוחדים: 
ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 

 .התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 מקצועית. _________ ועד ליום _________ מיום תקופת הביטוח  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותם של האמן ו/או הקבלן על פי דין  הכיסוי הביטוחי: 
בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית 

לגופו שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק 
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני 
של האמן ו/או הקבלן ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין העבודות בקשר עם 
ההסכם שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או 

 למנהליה ו/או לעובדיה.

 .ש"ח )במילים: שני מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 2,000,000 גבולות האחריות: 

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין  2.1 תנאים מיוחדים: 
אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד 

לגרוע האמן ו/או הקבלן ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם וזאת מבלי 
 מביטוח חבות האמן והקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,  2.2  
איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן 
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות האמן ו/או הקבלן עקב אובדן 

למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה ₪  50,000)מוגבל לסך של מסמכים 
וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר   מסמכות שנעשתה בתום לב

 של מי מעובדי האמן ו/או הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.3  
 רטרואקטיבי מיום __________ .

חודשים, לאחר תום  6מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של כמו כן  2.4  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי האמן או הקבלן ביטוח 
חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 

 .זו

 . פוליסה מס' ____________________ חבות המוצר : .3

 מוצר. _________ ועד ליום _________ מיום תקופת הביטוח  

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות האמן ו/או הקבלן על פי חוק האחריות  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת 1980 למוצרים פגומים, התש"ם

הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על 
"(, לכל המוצרידי האמן ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם קשר עם החוזה )להלן: "

אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה ו/או מנהליה 
 /או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.ו

 .ש"ח )במילים: שני מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 2,000,000 גבולות האחריות : 

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי לגרוע מביטוח  המוצראחריות אשר תוטל על מי מהם עקב 

 .חבות האמן ו/או הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.2  
 רטרואקטיבי מיום __________ . 

חודשים, לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  3.3  
הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי האמן או הקבלן ביטוח תקופת 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה 
 .זו

מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות  תנאי מיוחד: .4
גבולות הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם המוצר 

 .אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .1
ידי החברה וכי אנו  -ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על

מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 
לחוק חוזה הביטוח  59החברה, לרבות כל טענה או זכות כאמור  בסעיף 

כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי  ולרבות 1981–התשמ"א 
 מבטחיה.

כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא  5.2  
יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר 
עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר רשום 

לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום שכאלו  )שישים( יום מראש וכי 60
לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
מטעמה אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 

 )שישים( הימים ממועד משלוח ההודעה. 60חלוף 

עובדיה ו/או הננו מאשרים כי זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או  5.3  
מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי 
ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת 
הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או 

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

אחריות לתשלום דמי הביטוח הננו מאשרים כי ידוע לנו שה 5.4  
וההשתתפות העצמית חלה על האמן או הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא 
על החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 

 מפקח העבודות מטעמה. 

הננו מאשרים בזאת כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  5.5  
המפורטות לעיל, על ידי האומן ו/או הקבלן מתנאי איזו מהפוליסות 

ו/או מי מעובדיהם ו/או מנהליהם, לא יפגעו בזכותם של החברה ו/או 
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת 

 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

המקוריות עד כמה שלא שונו  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 
 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות -( 1נספח  ג' )
 תאריך __________
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לכבוד
 "(החברהבע"מ )להלן: " מודיעיןהחברה הכלכלית 

 , בניין ליגד4רחוב המעיין 
 7177872מודיעין מכבים רעות 

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון : 

להקמת פסל סביבתי בכניסה המערבית לעיר מודיעין על פי חוזה/מכרז מס' _______  
 ביניכם לבין האמן לרבות כל עבודה נלוות בקשר עם החוזה 431מכבים רעות, על ציר 

 : "העבודות"()להלן

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד 
חפירה ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני, בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה 

ביצוע העבודות שבנדון )להלן: כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו ב
 "הציוד"(.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .1
מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על 

ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי ידנו ו/או מי מטעמנו 
 מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .2
פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על  מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי
חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי ה

העבודות מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד 
 חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  .3
מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד מטעמה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי 

שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו 
 או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

, היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו .4
בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי 
מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום 

 ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

ות לביטוח ציוד מכאני הנדסי הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .5
ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, 
במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 

 העבודות שבנדון.

צועית וחבות המוצר, הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מק .6
לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו  נספח ג'כאמור באישור עריכת ביטוחי האמן )

 אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חתימת המצהיר( 

 

 (2נספח ג' )
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

          תאריך : __________

 

 לכבוד
 "(החברהבע"מ )להלן: " החברה הכלכלית מודיעין

 , בניין ליגד4רחוב המעיין 
 7177872מודיעין מכבים רעות 

 א.ג.נ.,
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 גיצים ו/או להבות.הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  -ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו )להלן  .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  .3
מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות  10ברדיוס של הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  .4
 רים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעי

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 התלקחות חוזרת.שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות ל

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל 
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חתימת המצהיר( 

 

 


