
 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 שלומי -כפר ורדים  -פסוטה  -מעיליא  -מטה אשר  -מעלה יוסף  -תפן  -בית ג'ן  -מזרעה  -חורפיש  -עכו  -מעלות תרשיחא 

 www.wegalil.org, אתר: eshkol@wegalil.org.il, דוא"ל 04-9576207, טלפון 1עיריית מעלות תרשיחא רחוב בן גוריון 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 6/17פומבי  מכרז

 

 

 

 איכות הסביבהבתחום ניהול שירותי 

 גליל המערביעבור אשכול 

 ורשויות אשכול הגליל המערבי

 

 

 

 

 2017אוקטובר 

mailto:eshkol@wegalil.org.il


 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 שלומי -כפר ורדים  -פסוטה  -מעיליא  -מטה אשר  -מעלה יוסף  -תפן  -בית ג'ן  -מזרעה  -חורפיש  -עכו  -מעלות תרשיחא 

 www.wegalil.org, אתר: eshkol@wegalil.org.il, דוא"ל 04-9576207, טלפון 1עיריית מעלות תרשיחא רחוב בן גוריון 

 17/60פומבי מכרז ב להצעהך זה יצורף כאשר הוא חתום מסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

 ?מה עלות המכרז .1

 מסמכי המכרז ניתנים ללא עלות.

 

 מציע חייב להיות תאגיד או שיכול להיות עוסק מורשה בעל כל האישורים הנדרשים?ההאם  .2

או יחיד  המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין"לתנאים הכללים קובע:  5.1סעיף 

 ".הרשום בישראל

 

 האם מציע יכול להיות עמותה )מלכ"ר(? .3

 כן.

 

 מה היקף העבודה בחודש? .4

העבודה תהיה יומיומית מול האשכול ורשויות האשכול בזמינות גבוהה. על מנהל הפרויקט 

להיות נוכח בשטח באופן שיכול לבצע את משימותיו והתחייבויותיו במפורט במסמכי 

 בסמוך למסמכי המכרז. המפורסם באתר האינטרנט של האשכול 1המכרז, ובנספח מס' 

 

האם ניתן לבצע את העבודות באמצעות הקצאת עובדים שאינם עומדים בתנאי הסף הנדרשים  .5

 ממנהל הפרויקט, וזאת כאשר מנהל הפרויקט יספק את הגיבוי הנדרש לעובדים אלו?

האשכול מראש לתכנית העבודה העבודה תתבצע ע"י מנהל הפרויקט בלבד. ניתן, באישור 

 החודשית, כי עבודות מסוימות יבוצעו ע"י עובדיו של הזוכה במכרז.

 

להוראות והתנאים הכלליים כי על המזמין ליידע את  15.2-ו 6.3מבוקש להוסיף בסעיפים  .6

ימים לפחות בצירוף הודעת  7בות בהודעה מראש ובכתב רהמציע בדבר כוונתו לחלט את הע

 החילוט.

 ימים מראש, ללא צירוף הודעת החילוט. 3האשכול יודיע על כוונת החילוט 

 

לחוזה הייעוץ כי על המזמין ליידע את המנהל בהודעה  14-ו 5.9מבוקש להוסיף לסעיפים  .7

 ימים לפני כוונת הקיזוז, בצירוף הודעת הקיזוז. 7מראש ובכתב 

החודשית סכום שהוא שווה ערך למזמין זכות לקזז מהתמורה ": 5.9נוסח חדש של סעיף 

, וזאת לאחר לעבודות או פעולות שהמנהל לא ביצע שהיו רשומות בתכנית העבודה המאושרת

 "ימים מראש. 3שהודיע למנהל על כוונתו זו 
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לקזז סכומים עודפים אלו  יםזכא יוהו/או רשויות המזמין י מזמיןה": 14נוסח חדש של סעיף 

עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י מין ו/או רשויות המזמין מנהל מהמזכנגד כל סכום שיגיע ל

 ."ימים מראש 3זו  על כוונתם, וזאת לאחר שהודיעו למנהל החלטת ערכאה שיפוטית

 

יירשם כך: "המנהל יהיה רשאי להביא חוזה זה לידי סיום לחוזה הייעוץ  7מבוקש שסעיף  .8

ו המזמין ביצע הפרה יסודית של החוזה )לרבות עקב אי תשלום תמורה במועד(, בבכל מקרה 

יום, והמזמין לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה  30ובלבד שנתן למזמין הודעה מוקדמת של 

כאמור. למען הסר ספק אין בחוזה זה כדי לגרוע מזכויותיו של נותן השירותים על פי חוק 

 ."1970-(, תשל"אהחוזים )תרופות בשל הפרת חוזה

"המנהל יהיה רשאי להביא חוזה זה לידי סיום בכל : 7.11מצורף לחוזה הייעוץ ס"ק חדש 

 30תמורה במועד, ובלבד שנתן למזמין הודעה מוקדמת של לא שילם את המקרה בו המזמין 

יום, והמזמין לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. למען הסר ספק אין בחוזה זה כדי 

-מזכויותיו של נותן השירותים על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אלגרוע 

1970". 

 

המנהל לא ייחשב כמי שהפר את החוזה או שלא "סקה חדשה: פ 7.9מבוקש להוסיף לסעיף  .9

קיים את תנאי מתנאיו והכלל זה לא יהיה אחראי בגין עיכוב בלוחות הזמנים, אם הסיבה 

להפרת החוזה או לאי קיום התנאי או לעיכוב נובעת ממעשה או מחדל של המזמין ו/או של 

ליון; "כוח עליון" מי מטעמו, או כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המנהל, לרבהות כוח ע

לצרכי חוזה זה משמעו שריפה, התפוצצות, פיצוץ, אסון טבע, שביתה, השבתה, מלחמה, מצב 

חירום ביטחוניף גיוס מילואים נרחב, הוראות ו/או צוו הפסקת עבודה מטעם רשויות, 

החלטות שיפוטיות מכל סוג שהוא )שאינן נובעות ממעשה או מחדל רשלניים או זדון או 

זה זה ו/או כל סיבה אחרת חקוקה של המנהל או מי מטעמו( ו/או כל סיבה אחרת מהפרת חו

שאינה בהשפעת ו/או בשליטתו של המנהל ו/או מי מטעמו ו/או אשר הינה בשליטת המזמין 

 ו/או כל מי מטעמו ושא מנעו בפועל את קיום ההתחייבות."

 בנסיבות ההסכם לא ניתן להוסיף סעיף זה.

 

 ימים. 45-ל 15-את מספר הימים מבשורה האחורנה ייעוץ מבוקש לשנות לחוזה ה 7.10בסעיף  .10

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י המנהל, ": 7.10נוסח חדש של ס"ק 

יום ממועד מתן הודעה למנהל, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה  15וההפרה לא תוקנה תוך 

יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק המנהל לאלתר בהודעה בכתב למנהל. האמור לעיל 

ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים למנהל ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות המנהל, 

ידי -יום ממתן ההודעה למנהל, על 45ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 המזמין.
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יהיה מחויב במתן הודעה מראש ובכתב  ץ כך שהמזמיןולחוזה הייע 8.7מבוקש לתקן את סעיף  .11

יום לפחות, בצירוף נימוקים סבירים, אם ברצונו לדרוש את השעייתו של מי מעובדי  30של 

 המנהל.

 חודשים. 6לא ניתן לשנות סעיף זה, ולו מהסיבה שהחוזה הינו לתקופה של 

 

מבוקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לכל דין";  –לחוזה הייעוץ  10.3סעיף  .12

אחרי המילה "נזק" בשורה הראשונה את המילה "ישיר"; למחוק את המילים: "מיד עם 

דרישתם הראשונה לעשות כן" שבשורה התשיעית לסעיף, ובמקומן לכתוב "בכפוף לאמור 

 לעיל".

ישיר לכל אובדן, פגיעה, נזק  אחראי יהיה המנהל"בכפוף לכל דין  – 10.3 "קסחדש של נוסח 

או הפסד )להלן: "נזק"( שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או 

נשוא הסכם זה,  , תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הניהוללו הינו אחראי ע"פ דין במחדל

מזמין ללרבות לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ו/או מי מטעמו אם חיוב  יהיה חייב לפצות את המזמין המנהל. ולפועלים מטעמו של המזמין

דין חלוט של בית משפט, ובתנאי -של המזמין ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

שניתנה למנהל הודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מהמנהל להתגונן 

בעקבות לכל אדם או גוף שהוא אם ייגרם  -על כל נזק שייגרם  תביעה כאמורבשמם כנגד 

 ם, מיד עם דרישתו/או מי מטעמו , והוא מתחייב לשפות את המזמיןאיזה מהמעשים הנ"ל

בקשר לנזק וכן על כל  ו/או מי מטעמו המזמין מוהראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששיל

בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע  ונשא ו/או מי מטעמו ההוצאות שהמזמין

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד ו/או מי מטעמו מזכויות המזמין 

 "אחרים.

 

למחוק את המילים: "מיד עם דרישתם הראשונה לעשות  –לחוזה הייעוץ  10.4מבוקש בסעיף  .13

שיפוי בסעיף זה בהוספת הפסקה: שלישית לסעיף; מבוקש לסייג את חובת הכן" שבשורה ה

"זכותו של המזמין לשיפוי לפי סעיף זה מותנית בכך שכל התנאים המפורטים להלן התקיימו: 

ו/או דרישה כאמור מידי צד שלישי כלשהו  ן תביעההמזמי)א( בסמוך למועד בו נתקבלה בידי 

או באמצעות מי אפשר למנהל ליטול בעצמו ו/ המזמיןע על כך מידית למנהל; )ב( יהוא הוד

מטעמו ועל חשבונו את ההגנה ו/או הטיפול המלאים והבלעדיים בתביעה ו/או בדרישה 

)ג( תשלום השיפוי על ידי המנהל, יעשה רק לאחר החלטת רשות מוסמכת שאינה -כאמור; ו

 ניתנת לעיכוב ביצוע."

בשמן. לא מכיוון שהשירותים ניתנים גם לרשויות האשכול, אין האשכול יכול להתחייב 

 ניתן לתקן סעיף זה כפי שבוקש.
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מבוקש להוסיף בתחילת הסעיף את המילים "בכפוף לכל דין";  –לחוזה הייעוץ  10.5סעיף  .14

יר" לאחר המילה "נזק" בשורה הראשונה לסעיף; מבוקש שמבוקש להוסיף את המילה "י

 למחוק את המילים "או בעקיפין" שבשורה הראשונה והשנייה לסעיף.

 לתקן כמבוקש. לא ניתן

 

מובהר בזאת כי : "למען הסר ספק, לחוזה הייעוץ 10.7מבוקש להוסיף ס"ק חדש אחרי ס"ק  .15

המנהל לא יישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי כלפי המזמין. בכל מקרה אחריותו 

המצטברת של המנהל לשיפוי ו/או פיצוי בגין כל נזק, לא תעלה על סך כל התמורה המגיעה 

 ן המכרז."למנהל בגי

 לא ניתן לתקן כמבוקש.

 

לחוזה הייעוץ לאחר המילה "ייקבע" שבשורה הראשונה בסעיף  12.2מבוקש להוסיף לסעיף  .16

 את המילים "על ידי רשות מוסמכת".

יום מהמועד בו  30או רשויות המזמין תוך /ו מזמיןישיב ל המנהל": 12.2נוסח חדש של ס"ק 

או רשויות /ו המזמיןעובד שכיר של  ומטעמו היה או הינ מיכי על ידי רשות מוסמכת ייקבע 

או רשויות המזמין במשך כל /ו המזמיןהמזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל מ

 ."כעובד שכיר ויתה משולמת ליהתקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שה

 

את לחוזה הייעוץ לאחר המילה "ממנה" שבשורה החמישית  13מבוקש להוסיף בסעיף  .17

המילים: "והכל בכפוף להחלטה של רשות מוסמכת שאינה ניתנת לעיכוב ביצוע בהליך בו 

 נתנה למנהל הזדמנות סבירה להתגונן."

המזמין את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המנהל לשפות ": 13נוסח חדש של סעיף 

הגיש את  לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי יחויבכל סכום בו ו/או רשויות המזמין בגין 

ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד  כעובדלמזמין ו/או רשויות המזמין  ושירותי

או רשויות המזמין בגין כל הוצאה, /ו המזמיןפצה את ילביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן 

או במי מטעמו /ו ואו תביעה להכרה ב/ולרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה 

כל  .והכל בכפוף להחלטה של רשות מוסמכת או הוצאה הנובעת ממנה/ו המזמין יכעובד

ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית י ,הא חייב בהשבתו כאמור לעילהמנהל יסכום עודף ש

 צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו

 למזמין ו/או רשויות המזמין."

 

למכרז מבוקשת הבהרה האם מנהל הפרויקט נדרש לבצע את עבודתו  10.2ביחס לסעיף  .18

במשרדי האשכול? מבוקשת הבהרה לגבי הערכה של היקף אחוזי המשרה החודשי שהאשכול 

 מעוניין להפעילו.
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השירותים ינתנו בכל מקום בהם נדרש, לרבות במשרדי האשכול, רשויות האשכול, בשטח 

 .רשויות האשכול ובאתרי טיפול בפסולת

 .4ראו תשובה לשאלה 

 

למכרז מבוקש להוסיף בסוף הסעיף הבהרה כי המציע לא יחל כל עבודה מטעם  11לסעיף  .19

 ללא אישור מוקדם מטעם המזמין לקבלת המימון מטעם משרד הפנים. מזמיןה

 המיון לביצוע העבודות נשוא המכרז בידי האשכול.

 

רשויות האשכול מחויבות עפ"י  לחוזה הייעוץ האם כלל 2.2מבוקשת הבהרה ביחס לסעיף  .20

תנאי ההתאגדות להשתתף במכרזים בעלי תועלת כלכלית נמוכה עבור רשויות מסוימות 

 כישות נפרדת.

 לא.

 

מבוקשת הבהרה האם יש גורמים נוספים  –לחוזה הייעוץ  8.8מובקשת הבהרה ביחס לסעיף  .21

 בפרויקט שעל המציע לספק לצרכי ביצוע תכולת העבודה.

 ברורה.השאלה אינה 

 

מבוקשת הבהרה האם מנהל הפרויקט ידרש לבצע שקילה  –לנספח א' לחוזה הייעוץ  2.3סעיף  .22

 וביקרות בשטח בעצמו.

 במידה והפיקוח והביקורת מחייבות זאת.

 

מבוקש להוריד את הדרישה שבסעיף זה, מכיוון שמנהל  –לנספח א' לחוזה הייעוץ  4.4סעיף  .23

 הפרויקט אינו מוגדר כממונה בטיחות.

. עבודה זו הינה חלק ממכלול השירותים שעל מנהל הפרויקט לתת במסגרת הבקשה נדחית

 החוזה.

 

מבוקש למחוק את המילים "ולכל שנת ביטוח אחת"  –לאישור על עריכת ביטוח  4סעיף  .24

 עיף, ולהוסיף את המילים "ולתקופת ביטוח".שבפסקה השלישית לס

 מסמך זה.בסוף  –ו נוסח אישור קיום ביטוחים מתוקן רא

 

מבוקש למחוק את המילה "כל" שבשורה הראשוה לסעיף,  –לאישור על עריכת ביטוח  5סעיף  .25

וכן להוסיף אחרי המילים "טעות או השמטה" את המילים "בתום לב"; נבקש להוסיף בסוף 

לסעיף את המילים " אך לא תכוסה חבות המזמין כלפי היועץ."; נבקש להוסיף  הפסקה השניה

בשורה התשיעית לסעיף לאחר המילים "מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה" את 

 המילים "או מרמה".
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 ראו נוסח אישור קיום ביטוחים עם התיקונים המאושרים.

 

 

וף הפסקה את המילים "למעט כלפי מי מבוקש להוסיף בס –לאישור על עריכת ביטוח  6סעיף  .26

שגרם לנזק בזדון"; מבוקש למחוק את הפסקה האחרונה לסעיף ובמקומה להוסיף את 

הפסקה: "אישורנו כפוף לתנאים ולהתסייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא 

 שונו על פי האמור באישור זה."

 ראו נוסח אישור קיום ביטוחים מתוקן.

 

 

 מה מועד תוקף ערבות המשתתף? –נוסח ערבות המשתתף  1לתנאים הכלליים ונספח  6.1סעיף  .27

31.01.18. 

 

 לתנאים הכלליים. 1מבוקש לצרף את תכנית העבודה הנזכרת כנספח   .28

 נמצאת באתר האינטרנט של האשכול בסמוך למסמכי המכרז.

 

 העבודה שתקוזז. ץ אינו מידתי, ונשאל כיצד נקבע ערךולחוזה הייע 5.9נטען כי סעיף  .29

סעיף זה קושר בין התחייבות המנהל לבצע את העבודות להן התחייב בתכנית העבודה 

לכן, על המנהל להוכיח לאשכול כי ביצע את העבודות החודשית, ולתמורה החודשית. 

מנת להיות זכאי לתמורה החודשית. תכנית -המפורטות בתכנית העבודה החודשית, על

 שומות באחוזים מכלל תכנית העבודה החודשית.העבודה החודשית תכלול ת

 את תכנית העבודה וחלוקת התשומות בהתאם לשיקול דעתו.האשכול יתקן או יאשר 

  קיזוז ערך העבודות שלא בוצעו יהיה לפי המפורט בתכנית העבודה.

 

נטען כי מועד התשלום המפורטים בנספח ב' לחוזה הייעוץ אינו חוקי, מאחר והעסק מתנהל  .30

 יס מזומן.על בס

לוחות זמנים ותנאי תשלום:  –לנספח ב' לחוזה הייעוץ  2להלן נוסח מתוקן של סעיף 

עבור  ןיום לאחר סוף החודש בו מסר המנהל למזמין חשבו 30התשלום החודשי ישולם "

 ., וכנגד חשבונית מס"החודש הקודם

 

 האם תכנית העבודה שתוגש במסגרת ההצעה תהיה גלויה לאחרים? .31

 המכרז של הזוכה יהיו גלויים לכלל הציבור.רק מסמכי 
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מה הרכב ועדת המכרזים? האם כוללת אנשי מקצוע בתחום הפסולת? מה אמות המידה  .32

הניקוד, הסבר ומשמעויות  תלבחינת המקצועיות? אמינות? מבקשים לקבל שיקולים להענק

 של אמות המידה של הניקוד לעניין מספר העובדים.

הרכב ועדת המכרזים: ראש המועצה המקומית כפר ורדים, ראש המועצה המקומית 

 מעיליא, ומנכ"לית האשכול.

 לועדת המכרזים מייעצים יועצים מתחום איכות הסביבה והמשפט.

 .10%, ואמינות 50%-מקצועיות תשונה ל

 מקצועיות תבחן לפי הפרמטרים להלן:

באחוזים משקל מירבי  אופן בדיקה  רכיב

של הציון  100%-מ

 הכולל

 ועדת המכרזיםהתרשמות   המציע ניסיון

מנסיון המציע בהתאם 

מסמכים שיוצגו  להמלצות/

 במסגרת ההצעה.

המלצות/  להצעתו יצרף המציע

, ממליצים לקוחות רשימת

 וטלפונים קשר אנשי המפרטת

 .עמם קשר ליצירת

 לפי, רשאי היהי האשכול

 לפנות, הבלעדי ודעת שיקול

 או כולם, אלה לממליצים

 אחרים לגורמים וכן, חלקם

, מהמציע שירותים שקיבלו

 אודות פרטים קבלת לשם

 ושביעות שקיבלו השירות

 . ממנו רצונם

 לפי, רשאי יהא האשכול

 שלא, הבלעדי דעתו שיקול

 חוות אשר, מציע עם להתקשר

 לגביו שליליות יהיו עליו הדעת

15 
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 אשר השירותים טיב לגבי או/ו

 בעבר. ידו על ניתנו

הניסיון יבחן ע"פ הפרמטרים 

מבחינת תקופה  -הבאים היקף 

)מעבר לנדרש בתנאי הסף( וכן 

מספר מזמינים עבורם בוצע 

השירות, סוג הניסיון, שביעות 

 רצון המזמין.

  

 עם מקצועית עבודה

 השירות מקבלי

 ועדת המכרזיםהתרשמות 

משירותים המסופקים ע"י 

 המציע. 

להציג על המציע 

 .תכנית עבודה

10 

עם מנהל  ראיון

הפרויקט מטעם 

, והתרשמות המציע

מהמסמכים שצורפו 

 להוכחת ניסיונו.

 תהתרשמות ועד

מניסיון  מכרזיםה

 מנהל הפרויקט. 

15 

, זיקה לו שיש ציעמ

ומתן שירותים  ניסיון

 גליל המערביב

מציע בעל זיקה וניסיון 

במתן בהפעלת 

שירותים בגליל 

יקבל ניקוד  המערבי

ברכיב זה, בשים לב 

 להיקף השירות/זיקה  

5 

 

 

מה היקף המשרה המצופה? מה יהיו השיקולים, התנאים ולוח הזמנים להארכת ההתקשרות,  .33

 פרט למגבלות תקציב?

 לעיל. 4ראה תשובה 
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לאשכול שיקול דעת בלעדי ומכל סיבה שהיא להחליט אם להאריך או לא את ההסכם עם 

 המנהל.

 

לאירוע ₪ מיליון  1-הינו בלתי סביר. מבוקש להסתפק ב₪ מיליון  4היקף הביטוח של  .34

מיליון  4אינו פרופרצינאלי. ביטוח אחריות מקצועית ₪ מיליון  20ולמקרה. ביטוח מעבידים 

 ₪.מיליון  1-גבוה מדי, ומבוקש להסתפק ב₪ 

 הבקשה נדחית. מדובר בגבולות אחריות המבוקשים.

 

 מה מועד תוקף ערבות המשתתף? –והתנאים הכלליים  להוראות 6סעיף  .35

31.01.18. 

 

מבוקשת הבהרה לעניין תקופת ההתקשרות עובר  –להוראות ולתנאים הכללים  3.8סעיף  .36

 לחצי שנה.

 לעיל. 33ראה תשובה 

 

 מבוקשת הבהרה ביחס לוח זמני העבודה )ימים ושעות(. –להוראות ולתנאים הכללים  3סעיף  .37

 לעיל. 4ראה תשובה 
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 אישור על עריכת ביטוח

 

 ("מבוטח"ה :)להלן ________________________של 

     

 לכבוד:

 בע"מ אשכול גליל מערבי

 תרשיחא-מעלות

 

 א.ג.נ.

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:__________________________ אנו הח"מ 

)להלן  הפרויקט  עבור אשכול גליל מערביאנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע 

 (."המזמין"

 

 תקופת הביטוח .1

 ___________עד תאריך ______________ מתאריך      

 

 שם המבוטח .2

 היועץ ו/או המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של היועץ. 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי  אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 4,000,000ועקב ביצוע העבודות על ידי  היועץ, כאשר גבול האחריות הינו 

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, 

הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן  שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי

 תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

המזמין  יכלל כמבוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח חבות מעבידים .4

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים  ביטוח זה יכסה את חבות היועץ על פי

, כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם 1980-פגומים, התש"ם

 בפרויקט זה.

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

 עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'. משנה ועובדיהם בביצוע

mailto:eshkol@wegalil.org.il


 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 שלומי -כפר ורדים  -פסוטה  -מעיליא  -מטה אשר  -מעלה יוסף  -תפן  -בית ג'ן  -מזרעה  -חורפיש  -עכו  -מעלות תרשיחא 

 www.wegalil.org, אתר: eshkol@wegalil.org.il, דוא"ל 04-9576207, טלפון 1עיריית מעלות תרשיחא רחוב בן גוריון 

 לתובע, לאירוע.₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעבידיהם  של 

 עובדי המבוטח בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .5

אחריות היועץ כלפי צדדים שלישיים על פי דין בגין נזק עקב מעשה רשלנות ביטוח זה יכסה את 

 היועץ. של , המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקובתום לב או מחדל, טעות או השמטה

 

ש"ח למקרה ולתקופה. המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו  4,000,000האחריות בפוליסה הינו  גבול

ים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח ו/או עבורו יכללו כמבוטח

 ., אך לא תכושה חבות המזמין כלפי היועץכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 

 ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה, אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.

 

 .יאוחר מיום תחילת הפרויקט עבור המזמין אך לא : _________תאריך רטרואקטיבי בפוליסה

 

במקרה שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במהלך תקופת הביטוח או לא יחודש   

בחברתנו מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת 

רתנו וכל אירוע עליו תמסר חודשים החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחב 6גילוי מוארכת בת 

 הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח. 

 כל זאת במקרה ולא נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.

 

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח,   

 צמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.תשלום השתתפות ע

 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

ו/או  מזמיןה המבטח על זכות השיבוב כלפי ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור .1

 , למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.ומי מטעמ

 

ולא  זמיןטוח אשר נערך ע"י המהפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל בי .2

 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקרויות עד כמה שלא שונו על  .3

 .פי האמור באישור זה
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ולפיכך לא  ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח

 יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 

 ולראיה באו על החתום    

 

 

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 

 פירוט נתוני הפוליסות

 ____________________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ____________________פוליסת חבות מעבידים מס'        

 

 ____________________פוליסת אחריות מקצועית מס'     
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