
 

 

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 58-000171-7עמותה רשומה מס' 

 

 –לשדרוג תאורת שני מגרשי כדורגל בבית הנבחרות שפיים  הזמנה להגשת הצעות
 3/18מס' הזמנה 

 פרק א': הוראות כלליות
 

"( מזמינה  בזאת הגשת הצעות ההתאחדות)להלן: "ההתאחדות לכדורגל בישראל  .1
ת הנבחרות בשפיים לקבלת שירותי קבלן חשמל לשדרוג תאורת מגרשי הכדורגל בבי

 "(. ההזמנה)" יונספחהסכם ההתקשרות ו, ונספחיה לפי תנאי ההצעה
 

יבצע את שדרוג תאורת המגרשים, בהתאם להזמנה זו ובחוזה כזוכה, שיבחר המציע  .2
 הזוכה לבין ההתאחדות.שיחתם בין 

 
המציע יפעל בהתאם לדרישות המפורטות המופיעות בנספחים של הזמנה זו )לרבות  .3

 (.ונספחיו המצורףההסכם 
 

 הגדרות
 

יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת  –" משתתף" .4
 הצעות. 

 
רכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי שיחשב כל מי  -"מציע" .5

 תנאי הזמנה זו. 
 

 מציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך. ה -"זוכה" .6
 

 מסמכי ההזמנה
 

 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים את "ההזמנה": .7
 

 ה;מסמך ז –הוראות ותנאי ההזמנה  .א
 ,;להזמנה נספח א' -המציע  טופס הצעת .ב
 ;נספח ב' להזמנה -ערבות בנקאית .ג
 ;הנספח ג' להזמנ -כתב כמויות .ד
 ;ספח ד' להזמנהנ -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .ה
 ;' להזמנההנספח  -הסכם התקשרות ונספחיו .ו
 ;' להסכםאנספח  -ערבות ביצוע .ז
 ;הסכםל -'בנספח  -ערבות בדק .ח
 ;' להסכםגנספח  -אישורי קיום ביטוחים .ט
 ' להסכם;דנספח  –מפרט טכני  .י

לבקשת  PDFבקבצי גם יועברו נספח ה' להסכם )התכניות  -כניותת .יא
 ;משתתף/מציע לפי כתובת הדוא"ל שימסור במעמד רכישת ההזמנה(

כל מסמך או תוספת או הבהרה להזמנה שיוצאו במהלך הליכי ההזמנה  .יב
 מההזמנה;ויהוו חלק בלתי נפרד 



 

 

המפרט הכללי לעבודות בנייה על כל פרקיו ולרבות אלו המפורטים  .יג
אופני  משרדית, כולל-להלן, במהדורתם האחרונה של הוועדה הבין

 המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלה:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דת בהשתתפות משרדית המיוח-כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין .8
משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות וניתן להשיגם באתר 

 האינטרנט של משרד הביטחון.

, בין שהם מצורפים ובין שאינם ההזמנה כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי  .9
 מצורפים.

ההתאחדות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או לשנות את המסמכים  .10
הנ"ל. המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים, 

 כאמור.
 

 הסברים והבהרות
 

שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או ₪  2,000תמורת סכום של  .11
 .עותקים קשיחים של הזמנה זוף שני משתת

 
היה וימצא משתתף במסמכי ההזמנה סתירה, שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה לו  .12

ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב 
ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות. תשובות או הבהרות  14להתאחדות, לפחות 

ידת הצורך בכתב לכל המשתתפים ו/או המציעים האחרים בהזמנה, כאשר תשלחנה במ
על כל משתתף לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהם. יודגש, כי רק תשובות, 
הבהרות, או החלטות שתשלחנה בכתב לכל המשתתפים תחייבנה את ההתאחדות. אין 

 פה למשתתפים בהזמנה. ההתאחדות אחראית לכל  פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל
 

בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי  .13
 ההתאחדות.

 
כל שינוי, השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות  .14

לגביהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 
 לולים לגרום לפסילת ההצעה.אחרת ע

     
הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה, רשאית ההתאחדות שלא  .15

 לדון בה כלל.
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 מוקדמות

 2015-מתקני חשמל

 עבודות צביעה

 מערכות גילוי וכיבוי אש



 

 

 
פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים.  .16

אינם והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה,  1992 -מובהר כי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב
חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" 

 הדבר נעשה למען הנוחיות בלבד. 
 

ו/או לא  חלקהאו ו/ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה כולה,  .17
לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט.
 

תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לחתום על החוזה לא תהיה אם  .18
למשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

 שהוא, למעט החזרת הערבות הבנקאית.
 

ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו  .19
 זו.הצעה בהליך נשוא הזמנה 

 
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם  .20

 בתל אביב. כיםהמשפט המוסמ תיעם הזוכה/ים תהא של ב
 

 סיור קבלנים 
 

ולהוות כלי ההזמנה בכוונת ההתאחדות לערוך סיור קבלנים, שמטרתו ליתן רקע כללי על  .21
עזר שיסייע ללבן שאלות אשר יתעוררו מטעם המשתתפים/מציעים. מוצהר ומובהר כי 
דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את ההתאחדות, לא יהוו מצג כל שהוא ואין 

. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את ההזמנהבהם כדי לסתור את מסמכי 
 .הסכמתו לתנאי זה

 
בסיור הקבלנים הינה חובה למציעים. מובהר כי הצעתו של מציע שלא ישתתף  השתתפות .22

 ב"סיור הקבלנים" תפסל על הסף.
 

בבית הנבחרות  12:00בשעה  3.5.2018זולת אם יקבע אחרת, סיור הקבלנים יערך ביום  .23
 בשפיים. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. 

 
 הם מראש, בכתב, ולהעביר אותן להתאחדות באמצעותהמציעים מתבקשים להכין שאלותי .24

 ההצעה.ימים לפני הגשה  14עד  kikia@football.org.ilדוא"ל 
 

 הגשת ההצעות
 

 
בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה,  .25

ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי  ו/או המציעים לרבות דרישות החלות על המשתתפים
ההזמנה, על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה 

 בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה.
 

כשהיא מלאה וכאשר  , לרבות הערבות ויתר האישורים והמסמכים,יגיש הצעתו המשתתף .26
כל מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש 

, רמת גן, במסירה ידנית, לא יאוחר מיום 299בהתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 
. ההצעה תוגש במעטפה סגורה, וכנגדה יינתן על ידי ההתאחדות אישור 14:00עד  ,24.5.2018

 לנה הצעות שתשלחנה בדואר.לא תתקב קבלה.



 

 

 
ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל שלב,  .27

 לפי שיקול דעתה.
 

לאחר מועד ההגשה, כאמור, יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר  .28
 תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

 
ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע  פתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציג .29

 בתקנון ההתאחדות.
 

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות  .30
 שנמצאו בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.

 
תוגש בשני  עותקים, חתומה  ההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו( .31

 בשולי כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.
 

אחד משני העותקים הנ"ל יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת עו"ד עם  .32
 אישור נאמן למקור.

 
 תנאי סף:

 
 270, בענף 1969 -בנאיות תשכ"ט המציע רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה  .33

ומעלה  4-)חשמל( בסיווג א' 160ף ומעלה, בענ 4-)תאורת חוץ כבישים ורחובות( בסיווג א'
 צרף אישור תקף על רישום כאמור.לומעלה. יש  1-)הנחת קווי תקשורת( בסיווג א' 240ובענף 

 
הגשת הצעות )שבע( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון ל 7 -המציע השלים ומסר ב .34

בסטנדרט ליגת העל עפ"י דרישות  אחדבמגרש כדורגל  לפחותלהזמנה זו, עבודות תאורה 
ההתאחדות לכדורגל בישראל, הכוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, פנסי מטל 

 .בודות ואביזרים נלוויםהלייד, לוחות חשמל, כבלים, חפירות וע
 

סעיף זה. מובהר כי הניסיון שנדרש הינו  יש לצרף אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי .35
של  התאגיד המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה כזו או אחרת 

 בגוף המגיש.
 

 לעיל. 22המציע השתתף בסיור הקבלנים שנערך כאמור בסעיף  .36
 

 
 :להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים

 
 שותפות(.תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה או  .37

 
אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים  .38

 -על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
1976. 
 

 אישור על ניכוי מס במקור. .39
 



 

 

ומפרט את שמות אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע  .40
 המנהלים, בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.

 

רה  לפי חוק עסקאות גופים ציבורים בעניין הרשעה בעבירה לפי חוק צההמציע הגיש ה .41
-, לאחר ה1991-בטחת תנאים מוגנים(, התשנ"א הן ויכד אסור העסקה  שליא) עובדים זרים

ף כנספח ד' להזמנה , המצור1987 -התשמ"ז  המינימוםשכר  קוח,ולפי  2002באוקטובר  31
 זו.

 
 צעה הה

 
 

לא מע"מ, בשני עותקים של חוברת מסמכי ראלי בלבד לישבע במטש ים תוגירעת המחהצ .42
 ההזמנה בכתב הכמויות המצורף להזמנה. 

 
 ש לבצעשיצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות ביחסות ליירים מתחיעות המהצ .43

 ההזמנה. כי מסמ ל פי כלע
 

ת גוהסתיי או. כל שינוי בכתב הכמויות המצורף להזמנה יר מחהצעת  לאציע למהמבה על חו .44
 צעה. ת ההללפסי םוגרול לעל הבהצע אוההזמנה י בתנא

 

 ואשבודה נהעצוע יבבות ככרוהוא שהצאות מכל מין וסוג הוו את הללעה יכצהבירים חמה .45
חיר עבר לממ סףלום נותשמציע לא יהא זכאי לכל החוזה, ט בפורתאם למהזמנה זו בה

 ע בהצעתו. קבשי
 

 ערבות בנקאית
 

 , צמודה למדד המחירים לצרכןלהצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .46
בנוסח  מאה ועשרים אלף שקלים חדשים(₪ )  120,000לטובת ההתאחדות בסכום בסך של 

 . להזמנה זוב'  המצורף כנספח
 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 90זו תעמוד בתוקפה למשך  ערבות .47
  

היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת  .48
החוזה עמו וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, 

 עד למועד חתימת החוזה. 
 

ך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות, כאמור מציע שהצעתו נתקבלה ולא יארי .49
לעיל ו/או לא יחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך, רשאית ההתאחדות לחלט את 

נוספים. כמו כן, תהיה  סכום הערבות שנמסרה לטובתה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים
 התאחדות רשאית לבטל את זכייתו.

 
 שיקולי ההתאחדות

 
אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההתאחדות ההתאחדות  .50

רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה בתנאים, לבקש לערוך פניות נוספות לקבלת 
הם, לא לבחור שהצעות, להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או מציעים כל



 

 

וך פיצול ההתקשרות בין מציעים שונים, בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות ת
לבחור רק בחלק מהצעה כלשהי, לרבות הצעתנו, ולקבל כל החלטה אחרת, הכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה. 
 

בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון, בין היתר )אך לא רק( , כשרו של מציע, ניסיונו,  .51
ת, עלויות, טיב העבודה, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי יכולתו הארגונית והכלכלי
 שההתאחדות תמצא לנכון.

 
 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

 
ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים, או עם אחדים מהם, שהצעותיהם  .52

 תמצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה.
 
 

מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך המשא מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או  .53
ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך הוא רשאי להוסיף, להבהיר 

 ולשפר את הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.
 

במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים, כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר  .54
 יתעד את עיקרי הדברים.

 
 וכה וחתימת ההסכםהחלטה על הז

 
ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך למציעים. הודעה כאמור תחייב את  .55

ההתאחדות רק אם תישלח למציעים שהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם 
 ההתאחדות.

 
' להזמנה, בתוספת הפרטים ההזוכה יחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח המצ"ב כנספח  .56

  וכו'(, בהתאם להצעת הזוכה וזאת אחדות )שם הזוכהיוספו על ידי ההת הרלוונטיים אשר
 ימים מהיום שיומצא לו החוזה על ידי ההתאחדות. 7תוך 
 

עם החתימה על החוזה, וכתנאי לחתימתו, יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את  .57
 המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה.

 
על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, הדבר שקול להפרתו.  מציע שיזכה בהצעה ולא יחתום .58

במקרה כזה תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו של המציע, ולחלט את הערבות 
שצורפה על ידי המציע להצעתו, כולה או חלקה, כל זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע 

 כתוצאה מההפרה.מזכותה של ההתאחדות להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לה 
 

 פרק ב': מהות ההזמנה
 

נשוא הזמנה זו הינו ביצוע שדרוג התאורה בשני מגרשי כדורגל בבית הנבחרות בשפיים  .59
 "(.העבודה)להלן: "

 
תנאיה ואופן  ,מבלי לגרוע מהאמור בפרטי ובתנאי החוזה שיחתם עם הזוכה, תאור העבודה .60

 חלק בלתי נפרד מהחוזה והזמנה זו,ומהווים ביצועה, שידרשו מהזוכה )להלן: "הקבלן"(
וכתב הכמויות המצורף ' להסכם בהזמנה, ד מפורטים במפרט הטכני המצורף כנספח

 .ג' להזמנה זו כנספח
 



 

 

מובהר כי במהלך תקופת ההסכם שתיחתם עם הזוכה, תמשיך להתקיים פעילות מלאה ו/או  .61
שיועבר על ידי הזוכה חלקית בבית הנבחרות ובמתקניו, וזאת בהתאמה ללוח הזמנים 

 .ושיאושר על ידי ההתאחדות לביצוע העבודות ופירוט מועדי ההתקנה לאחר הזכייה
 
 

 תמורה
 
בתמורה לביצוע העבודה יקבל הזוכה מההתאחדות את התשלומים בהתאם ללוח הזמנים  .62

 להלן:
 50% -והגשת חשבון סופי קבלת אישור המהנדס לסיום העבודותימים מיום  30בתוך  .א

 מהתמורה.
 .מהתמורה 50% -קבלת אישור  המהנדסמיום ימים  90 .ב

 
בהצעה ועל בסיס  בהתאם לכתב הכמויות שפורט החישוב התמורה שישולם לזוכה יהי .63

ההצעה שהוגשה על ידי הזוכה ו/או על פי כל הסכמה שתושג עם הזוכה במו"מ לאחר הגשת 
ההצעה כאשר מודגש בזאת כי ההתאחדות תהא רשאית לבחור בכל מקרה את 

 האלטרנטיבה הנוחה לה, על פי שיקול דעתה. 
 

 בטחונות
 
 ערבות ביצוע 

 
ימציא הקבלן הזוכה להתאחדות עם חתימת להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה,  .64

, בסך של , צמודה למדד מחירי הצרכןבלתי מותנת אוטונומית החוזה ערבות בנקאית
)מאה וחמישים אלף שקלים חדשים(. הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך כל  150,000₪

תקופת ההסכם ועד לאחר שנה מיום החתימה על ההסכם. ההתאחדות תהא רשאית 
 ערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.להחליף את ה

 
ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, בכל מקרה בו יפר הזוכה  .65

 התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות, איחורים וכו'.
 

 ערבות בדק
 

הקבלן הזוכה ימציא להתאחדות עם סיום עבודות התאורה וקבלת אישור על כך מהמהנדס,  .66
 , צמודה למדד המחירים לצרכןבלתי מותנית לתקופת הבדקאוטונומית, ערבות בנקאית 

שקלים חדשים(. הערבות תעמוד בתוקפה בכל משך תקופת )מאה אלף ש"ח 100,000בסך של 
 הבדק. 

 
את סכום הערבות, כולה או חלקה, ככל ויתגלה ליקוי  ההתאחדות תהא רשאית לחלט .67

בתקופת הבדק שלא תוקן בהתאם לדרישת ההתאחדות, , וזאת בכפוף למתן הודעה על 
 הליקוי לקבלן ואי תיקונו במועד בהתאם לזמנים בהסכם.

 

ערבות הבדק תושב לקבלן בסיום תקופת הבדק, בתנאי שלא התגלו בתקופת הבדק ליקוים  .68
 נו, שאז יידחה מועד השבת הערבות עד לאחר תיקון הליקויים.אשר טרם תוק

 
 תקופת ההתקשרות

 



 

 

ביצוע העבודות בהתאם  להשלמתההתקשרות תכנס לתקופה עם חתימת ההסכם ועד  .69
או ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ,  75, היינו הטכני ללוחות הזמנים כמפורט במפרט 
, לפי ובהתאם לתנאי החוזה ההתאחדותלשביעות רצון עד להשלמת ביצוע העבודות 

 המאוחר.
 

במקרה של הפרה יסודית   לכדי סיום מידי את ההסכםההתאחדות תהיה רשאית להביא  .70
 של ההסכם.

 
יום  30בהודעה מראש של עם הקבלן על ביטולו של הסכם ההתאחדות תהא רשאית להודיע  .71

ו/או תביעה כנגד לקבלן מכל סיבה שהיא, ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה 
 ההתאחדות עקב כך.

 
 

אין בסיום תקופת ההתקשרות כדי לגרוע מאחריותו של הזוכה לאיכות העבודות שיבצע לפי  .72
 מסגרת תקופת הבדק והאחריות.בההזמנה וההסכם, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 טופס ההצעה -ספח א'נ
 
 

 לכבוד
 לכדורגל בישראלההתאחדות 

 גן-אצטדיון רמת
 299רח' אבא הלל סילבר 

 גן-רמת
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

לשדרוג תאורת שני מגרשי כדורגל בבית הנבחרות להזמנה הצעה הנדון: 
  שפיים

 
 אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

 
 בהם..  קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם, הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור 1

 הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהוא חתום על ידינו.      
 
 .  הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן:2
 

 תושבי ישראל. .א
 

 .1976 -אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב
 

פקודת מס הכנסה מצ"ב אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי  .ג
 וחוק מס ערך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.

 
 כנדרש בתנאי ההזמנה.₪  120,000 רצ"ב ערבות בנקאית בסך של .ד

 
 -אנו רשומים כקבלן רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  .3

)חשמל(  160 ומעלה, בענף 4-)תאורת חוץ כבישים ורחובות( בסיווג א' 270, בענף 1969
צרף אישור לומעלה. יש  1-)הנחת קווי תקשורת( בסיווג א' 240ף ומעלה ובענ 4-בסיווג א'

 תקף על רישום כאמור.
 
)שבע( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  7 -השלמנו ומסרנו ב .4

בסטנדרט ליגת העל עפ"י דרישות  אחד,במגרש כדורגל לפחות להזמנה זו, עבודות תאורה 
ההתאחדות לכדורגל בישראל, הכוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, פנסי מטל 
הלייד, לוחות חשמל, כבלים, חפירות ועבודות ואביזרים נלווים,. יש לצרף אסמכתאות 

 המעידות על עמידה בתנאי סעיף זה.
 
 ההתאחדות.השתתפנו בסיור הקבלנים שנערך על ידי  .5
 
חוזה זה, קראנו בהזמנה/אנו מצהירים בזה כי ברשותנו נמצאים המפרטים הנזכרים  .6

והבנו את תוכנם וקיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת ומתחייבים לבצע את 
 עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 



 

 

 נו.הצהרה זו מהווה נספח להזמנה/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממ .7
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 חתימת המציע+ חותמת   _____________

 

 שם וכתובת מלאים          _____________

 

 _____________       טלפון

 דוא"ל______________________________

 

 
  

 
        ________________ 
 תאריך                     

 
 
 

________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה  אני הח"מ רו"ח/עו"ד 
 ________________ מחייבת את המציע בהצעה זו.

 
 
 

_____________________ 
 חתימת רו"ח/עו"ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 הזמנה ערבות -ב נספח
 
                            לכבוד 

 תאריך__________

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591רמת גן. ת.ד.  אצטדיון, 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 נ.,ג.א.

 מס' _____________ אוטונומית ובלתי מותנית הנדון: ערבות בנקאית

כל תשלום "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם למבקשה" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

"( קרןכום הס" -)להלן  קלים חדשים(ש)_________ ש"ח _________ סכום עד לסכום של 

הצעת שתדרשו מאת המבקש בקשר עם "(  סכום הערבותבצירוף הפרשי הצמדה )להלן: "

וזאת  לביצוע עבודות שדרוג תאורה במגרש כדורגל בבית הנבחרות בשפייםלהזמנה המבקש 

 בתנאים שיפורטו להלן:

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,   .2

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך מפעם 

הכול כאמור  -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

תדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה וזאת מבלי ש -בדרישתכם

סכום הערבות כולו או שהיא, מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את 

מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל 

תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו 

 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע  המחירים לצרכןהאמור לעיל יהא צמוד למדד הסכום  .3

בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני 

 מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.

נגד המבקש ו/או לפנות מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים  .4

בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות 

 על ידינו.



 

 

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .6

 תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה .7

 להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

     
 בנק  ____________                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 כתב כמויות -נספח ג'

 

 
 

מחיר  כמות  יחידה  תאור  סעיף
 יחידה

 סה"כ

 מערכת חשמל 08פרק  

כבלים צנרת, תעלות  08.01תת פרק 
 וכבלים

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08.01.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.01.080 

, כל המחירים כוללים אספקה
 ואחריות . , בדק, התקנההובלה

 
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי 

 08בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
 .הזמנה זווהמפרט המיוחד ל

 
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני 
ציוד והסברים מפורטים יותר , ראה 

המצורף פירוט במפרט הטכני 
 .וז להזמנה

 
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי 

 ולא ציוד אחר. וז הזמנההמצויין ב
 

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל כבל 
סעיף  08משיכה תקני לפי מפרט 

 . לפי פרט .08026
 

שרשור׳ סוג "קוברה" י סצינור פי.וי.
מ"מ כולל מופות  50דו שכבתי קוטר 

 חודיות לצנרת זו.יי
 

כל הסעיפים כוללים  הערה:
, התקנה בצנרת אספקה, הרכבה

הנמדדת בסעיף אחר ו/או ישירות 
באדמה, חיבור חשמלי של הכבלים 
בשני הקצוות והשאר כמפורט 

 .08-במפרט הטכני וב
 

תעלת פח מגולבן עם מכסה בעובי 
 "ימ"מ כולל מכסה הנסגר ע 1.5

ברגים מותקן ומחוזק לקיר הבנין 
מ"מ לפי פרט כולל  200/100תעלה 

 מעלות 45הפינות בזוית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.00 

  

  צנרת, תעלות, כבלים וכבלים 08.01כ סה" 



 

 

 חפירות ובריכות 08.02תת פרק  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.02.070 

 חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, 
מילוי החפירה החזרת השטח 
לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא 

 כולל צינור.

סעיף  08ביצוע לפי מפרט 
08014,08015. 

למעבדה  לרבות תשלום -מילוי 
 מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

 

כולל ריפוד וכיסוי חול,  המחיר
מילוי החפירה החזרת השטח 
לקדמותו וסילוק עודפי אדמה,לא 

 כולל צינור.

, 08015סעיף  08ביצוע לפי מפרט 
08014 

חפירה וחציבה של תעלת חשמל 
ס"מ,  80-60באדמה, ברוחב של 

ס"מ נטו עם סרט  90ובעומק של עד 
סימון פלסטי צהוב עם שילוט 

פי.וי.סי. בעברית וערבית ופלטות 
צהובות של "עינבר חמדיה". על 

 הפלטות יהיה סימון כבל חשמל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מטר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

  

  תפירות ובריכות 08.02סה"כ  
למגרש  תאורה גופי 08.03תת פרק  

 כדורגל וכיוונם
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות: 

על המציע לפני כתיבת המחירים  (1
בפרק זה לקרוא בעיון רב במפרט 
הטכני, לרבות את מפרטי פנסי הלד 

, וכן על המאושרים במפרט הטכני
ספק גופי התאורה לספק חישובי 
תאורה הכוללים טבלת סינוור 

מפרט  יעל פ יומניעת סינוור אור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.040 

 .יבהבאיכות הס
( לא תתקבלנה כל טענות מצד 2

שלא קרא את המפרט קבלן חשמל 
 הטכני.

מאושרים הפנסים שרשומים  (3
 הטכני. במפרט

וון גופי התאורה בלילה בשני יכ (4
הכדורגל יבוצע לאחר הרכבת  מגרשי

הפנסים כמפורט במפרט הטכני. לא 
נתן לקבלן תוספת כספית בגין תי

כוון הפנסים ובצוע מדידות של 
התאורה ומחיר כוון עוצמת 

ובצוע המדידות כלול  ,הפנסים
מחירי היחידה של הסעיפים ב

כתב הכמויות. כוון  השונים בכל
 יהיה עם ספק הפנסיםהפנסים 

בעזרת טלסקופ אורגינלי שיורכב על 
הפנסים ושיסופק עם הפנסים. 
הקבלן יספק למתכנן תוכנית של 

 5X5עוצמות התאורה ברבועים של 
 .מטר

 

הרכבה והתקנה וחיבור אספקה, 
חשמלי של פנס לד לתאורת מגרש 
הכדורגל. מכלול הפנס עשוי מיציקת 
אלומיניום עם כיסוי זכוכית בדרגת 

. המכלול יהיה מורכב  IP66אטימה 
מסגרת אחת  מודולים על 3-2-מ

שתאפשר הארה בדרגות תאורה 
שונות. כל מודול יכלול דרייבר 
עצמאי. הספק כולל של המכלול 

ואט. תפוקה  1400עד  1300בין יהיה 
לומן. גוון  130,000אורית מינימלית 

 70קלוין. מסירת צבע  4000אור 
CRI.לפי המפורט במפרט הטכני , 

באישור המפקח בלבד  אופציה
אספקה, הרכבה -מראש ובכתב

והתקנה של נורה מסוג מטל הלייד 
W2000  דו קטבית בתפוקה של

 לומן. עם אורך חיים משופר 230,000
 "פיליפס" או תוצרת "אוסרם" או

" או VENTUREאו " ""סילבניה
ש"ע. הנורה תסופק אך ורק על ידי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ספק גופי התאורה )לא יאושר 
לרכוש את הנורה מספק אחר 
בישראל או בחו"ל( כך שתהייה 
אחריות מלאה של ספק גופי 

 התאורה לפנס והנורה.

 
 

 יח'

 
 

10.00 

  גופי תאורה למגרש כדורגל וכוונם 08.03סה"כ  
כבלי חשמל  08.04תת פרק  

התאורה למגרש  עמודיוהארקות ב
 הכדורגל

    

08.04.010 
 
 
 
 
 
 

08.04.020 

אספקה התקנה והרכבה וחיבור 
ממ"ר בין  N2XY 4*3חשמלי כבל 

לוח החלוקה שבתחתית העמוד ועד 
לציוד ההדלקה/דרייבר שיותקן 

בחלק האחורי של המרפסת ועד לגוף 
 תאורה בראש העמוד

 פנסאספקה הרכבה והתקנה לכל 
, IP65תאורה אנטיגרונים אטומים 

לרבות צינורות שרשוריים גמישים 
פי פלסטיק ביציאות מתכתיים מצו

הכבלים מחוץ לתעלות הכבלים 
שמותקנות על המרפסת. קומפלט 

מ"מ אורך  23לפנס מכל סוג בקוטר 
מטר כדוגמת הצנרת  4-5ממוצע 

והאביזרים המסופקים ע"׳ חברת 
יצר מ 7658808-09אלקם טלפון 
 בגרמניה או ש"ע

 
 
 
 

 מטר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קומפ'

 
 
 
 

1375.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92.00 

  

התאורה למגרש  עמודיכבלי חשמל והארקות ב 08.04סה"כ  
 הכדורגל

 

תוספת ציוד בלוחות  08.05תת פרק  
 הקיים( תוך הלוח)בחשמל 

    

אספקה, הרכבה, חווט, והתקנה  08.05.010
בלוח חשמל קיים )במקום מא״ז 
שפורק בסעיף אחר( מא״ז כנ״ל אך 

 Kאמפר דגם  1*25עד 

 
 
 

 יח'

 
 
 

72.00 

  

  (בתוך הלוח הקייםתוספת ציוד בלוחות חשמל ) 08.05סה״כ  
העברת ביקורת  08.06תת פרק  

 מהנדס בודק לחשמל
    

   1.00 יח' העברת בקורת מהנדס בודק לחשמל 08.06.010
  העברת בקורת מהנדס בודק לחשמל 08.06סה״כ  
פרוק פנסים  08.07תת פרק  

 מחדש של הפנסים שפורקו התקנהו
    

08.07.010 
 
 
 
 

ווט  ,0002פרוק פנס קיים ודולק 
מעמוד  מטל הלייד + ציוד הדלקה

התאורה. הפנס הדולק כולל ציוד 
ח מפקההדלקה יועבר לפי הנחיות ה

ו/או למחסן ההתאחדות לכדורגל 

 
 
 
 

 'יח

 
 
 
 

52.00 

  



 

 

 
 
 

08.07.020 
 
 
 
 

08.07.030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.07.040 

מחדש בעמודי התאורה  ן יותק
 במגרש המזרחי

 
רים פול מגש אביז-מא״ז דו פרוק

בבסיס עמוד התאורה. כולל ניתוק 
החווט למא״ז ומוכן להתקנת 

 .םזיימא״זים חדשים חד פ
 

ווט מטל  2,000התקנה של פנס 
הלייד + ציוד הדלקה )שפורקו סעיף 

 קודם( בעמוד התאורה. 
הסעיף כולל: פרוק הזכוכית, ניקוי 
הזכוכית והרפלקטור בחומרים 

להוריד את הלכלוך מתאימים כדי 
והמליחות והחזרת המצב לקדמותו. 

,  התאחדותכמו כן, לפי החלטת ה
, הלפי התקציב שיעמוד לרשות

החלפת הנורה בנורה חדשה )מופיע 
בסעיף אחר(. התקנת הפנס על 
המרפסת וחיבור כבלי ההזנה בין 
הלוח, ציוד ההדלקה, והפנס בצינור 
כמפורט במפרט הטכני ולפי הקיים 

 .טחהיום בש
 

התאחדות מראש באישור ה-אופציה
ניקוי פנס בעמודי -בכתב בלבדו

התאורה הקיימים שכוללים פנסים 
ווט מטל הלייד , ניקוי  2000

הזכוכית בחומרים מתאימים כדי 
להוריד את הלכלוך והמליחות וכן , 

לפי  ההתאחדותלפי החלטת 
, החלפת ההתקציב שיעמוד לרשות

 עלות הנורההנורה בנורה חדשה )
 (.4008.03.בסעיף  המופיע

 
 
 
 
 
 

 יח'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יח'

 
 
 
 
 
 

52.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.00 
  פרוק פנסים והתקנה מחדש פנסים מפרוק 08.07סה״כ  
     מערכת חשמל 08 ריכוז פרק 
צנרת, תעלות כבלים,  08.01תת פרק  

 וכבלים 
 חפירות ובריכות 08.02תת פרק 

פנסי תאורה למגרש  08.03תת פרק 
 כדורגל וכוונם
כבלי חשמל  08.04תת פרק 

והארקות בעמודי התאורה למגרש 
 08.05הכדורגל תת פרק 

תוספת ציוד בלוחות חשמל )במקום 
 הקיים(

העברת בקורת  08.06תת פרק 
 מהנדס בודק לחשמל 

    



 

 

פרוק פנסים +  08.07תת פרק 
  התקנה מחדש פנסים מפרוק

  סה"כ כללי  
  מע"מ 17%  
  סה"כ כולל מע"מ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 תצהיר -נספח ד'

 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר

 

_________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

המציע( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם  –אני נציג ___________ )להלן 
 -המציע כי

 

, 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בסעיף עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו  .1

ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין 2או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  החוק( המציע -להלן

וק עובדים זרים )איסור העסקה עבירה לפי ח -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה

, 1987-י חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפ 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 

 או

 

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 
וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי ח -)עבירה לעניין זה

לאחר יום  , שנעברה1987-ק שכר מינימום, התשמ"זחואו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א
 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002

 :  _________  _________   הבאים בתאריכים שהורשעתי בזאת מצהיר הריני

 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 

שהורשע בעברות הנ"ל במשך שנה אחת מיום לא תתקשר עם המציע ההתאחדות  דוע לי י .2

במשך שלוש  -פסק דין חלוט, המרשיע אותו כאמור, ובאם הורשע יותר מפעם אחת שניתן

 שנים מיום שהורשע לאחרונה.

 שם מלא _________________ חתימה וחותמת __________________ 

 

 תאריך _____________



 

 

 
 
 

 אישור

 

___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום 
שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________ 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים /
 ם עליה בפני.בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחת

 

  חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 הסכם-ה'נספח 

 הסכם

 שנערך ונחתם ברמת גן ביום ____ בחודש ____ שנת ______

 
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל ב י ן:

 58-0001717עמותה רשומה מס'  

 , רמת גן299הלל  מרחוב אבא 

 ",ההתאחדות" -להלן  

 מצד אחד

 

 ___________ ת.ז.__________________ י ן: וב

 ___________ ת.ז.__________________ 

 ______________________________ -מ 

 "הקבלן" -להלן  

 

 מצד שני

 

עבודות שדרוג לתאורת שירותי קבלן חשמל לביצוע וההתאחדות בקשה לקבל הצעות  הואיל:
 מגרשי הכדורגל בבית הנבחרות בשפיים לפי תנאי ההצעה, הסכם ההתקשרות והנספחים

 ;"(העבודות)להלן: "
 

 ;והקבלן הזוכה הוא__________ שהגיש הצעתו לביצוע העבודות והואיל:
 

וההתאחדות קיבלה את הצעת הקבלן כעצה הזוכה והחליטה להתקשר עמו לביצוע  והואיל:
 ;העבודות ובתנאים לפי  הסכם זה

 
 

 :אי לכך הוצהר, הותנה ההסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 מבוא .1



 

 

 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .1.1

 
 ' להסכם.אנספח  -ערבות ביצוע .א
 הסכם.ל -'בנספח  -ערבות בדק .ב
 ' להסכם.גנספח  -אישורי קיום ביטוחים .ג
 נספח ד' להסכם. –טכני מפרט  .ד
 נספח ה' להסכם. -תוכניות .ה

 
 

 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ואינם חלק מההסכם. .1.2
 

 הצהרות הקבלן .2
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:      
 

הוא בעל הכישורים, הניסיון והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות, ומבלי לגרוע  .2.1
 לרבות, הציוד וכח אדם מקצועי ומיומן.מכלליות האמור, 

 
ברשותו וברשות עובדיו ומי מטעמו כל הרישיונות והאישורים הדרושים על פי דין  .2.2

 ובהסכם זה. , במפרטיםלצורך ביצוע העבודות המפורטים והנדרשים בהזמנה
 

יש לו הכשר משפטי והיכולת, לרבות היכולות הכספית והאמצעים לעמוד בכל  .2.3
 הקשורות בהסכם זה.התחייבויותיו 

 
 
 התחייבות הקבלן .3

   
 הקבלן מתחייב כלהלן:      

 
להמציא אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי  .3.1

חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות 
 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו

 
מס במקור שהוצא על ידי פקיד שומה, עם צוין סוג העיסוק להמציא אישור ניכוי  .3.2

 ושיעור המס שיש לנכות.
 

לבצע את השירות במסירות ובנאמנות, על פי דרישות ההתאחדות ולהישמע  .3.3
 להוראות ההתאחדות  והמהנדס/מפקח/מתכנן מטעמה.

 

על הקבלן לשמור במשך כל תקופת ההסכם ובזמן האחריות על העבודות על אישור  .3.4
 -שהקבלן רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט תקף 
 160ף ומעלה, בענ 4-)תאורת חוץ כבישים ורחובות( בסיווג א' 270, בענף 1969

 ומעלה.  1-)הנחת קווי תקשורת( בסיווג א' 240ומעלה ובענף  4-)חשמל( בסיווג א'
 



 

 

מלאה ו/או חלקית בבית  מובהר כי במהלך תקופת ההסכם תמשיך להתקיים פעילות .3.5
הנבחרות ובמתקניו. הפעילות תתקיים בהתאם לגנט לוחות הזמנים לביצוע 

 העבודות ומועדי ההתקנה.
 

ימים מיום החתימה על  10להעביר את הגנט לאישור המהנדס וההתאחדות  תוך  .3.6
ההסכם ולקבוע אותו כך שהפגיעה בפעילות במתקנים במהלך תקופת ההסכם 

 וביצוע העבודות תהא מינימלית. 
 

הסכם ונספחיו, לרבות המפרט ל, הזמנהכמפורט ובהתאם ללבצע את העבודות  .3.7
 .והמפרטים ותוכניות החשמל שנמסרו לקבלן, כתב הכמויות הטכני

 
 התמורה .4

 
תמורת ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן, לשביעות רצונה של  .4.1

ההתאחדות, עפ"י הסכם זה, תשלם ההתאחדות לקבלן תמורה בסך כולל של 
 .)_________שקלים חדשים(_______________ ₪ 

 
 את התמורה תשלם ההתאחדות לפי לוח הזמנים ובשיעורים כדלקמן: .4.2

 
 -והגשת חשבון סופי המהנדס לסיום העבודות קבלת אישורימים מיום  30בתוך  .א

 מהתמורה. 50%
 .התמורהמ 50% -קבלת אישור המהנדסמיום ימים  90 .ב

 
ויותאמו  17%כל המחירים המפורטים בהסכם זה לעיל כוללים מע"מ בשיעור של  .4.3

 לשינוי בשיעור המע"מ, ככל שיהיה בעתיד.
 

 
 בטחונות .5

 
 ערבות ביצוע 

 
של הזוכה, ימציא הזוכה להתאחדות עם חתימת להבטחת קיום התחייבויותיו  .5.1

בסך צמודה למדד המחירים לצרכן בלתי מותנת,  אוטונומית החוזה ערבות בנקאית,
שקלים חדשים(. הערבות תעמוד בתוקפה בכל מאה וחמישים אלף ) 150,000₪של 

משך כל תקופת ההסכם ועד לשנה מיום החתימה על ההסכם. ההתאחדות תהא 
 הערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. רשאית להחליף את

 
ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, בכל מקרה בו יפר  .5.2

הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות, 
 איחורים וכו'.

 
מים ערבות י 7במקרה של מימוש הערבות או חלקה יעביר הקבלן להתאחדות תוך  .5.3

 חדשה על מלוא הסכום המפורט לעיל.
 

 ערבות בדק



 

 

 
וקבלת אישור על כך מהמהנדס,  העבודות הקבלן ימציא להתאחדות עם סיום  .5.4

 , צמודה למדד המחירים לצרכן, עבורבלתי מותניתאוטונומית ערבות בנקאית 
שקלים חדשים(. הערבות תעמוד מאה אלף ) ₪  100,000תקופת הבדק בסך של 

 בתוקפה בכל משך תקופת הבדק. 
ההתאחדות תהא רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, ככל ויתגלה  .5.5

ליקוי בתקופת הבדק שלא תוקן בהתאם לדרישת ההתאחדות, , וזאת בכפוף למתן 
 הודעה על הליקוי לקבלן ואי תיקונו במועד בהתאם לזמנים בהסכם.

 
דק תושב לקבלן בסיום תקופת הבדק, בתנאי שלא התגלו בתקופת הבדק ערבות הב .5.6

ליקוים אשר טרם תוקנו, שאז יידחה מועד השבת הערבות עד לאחר תיקון 
 הליקויים.

 
 

 תקופת ההתקשרות .6
 
 

העבודות בהתאם השלמת ההתקשרות תכנס לתקופה עם חתימת ההסכם ועד תום  .6.1
ו/או עד להשלמת ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה ,  75ללוחות הזמנים , היינו 

 )"תקופת ההסכם"(. לשביעות רצון ההתאחדות, לפי המאוחרביצוע העבודות 
 

ההתאחדות תהיה רשאית להביא הסכם זה לכדי סיום מידי במקרה של הפרה  .6.2
 יסודית של ההסכם.

 

בסעיף זה לעיל, תעמוד להתאחדות הזכות להודיע על ביטולו מבלי לגרוע מהאמור  .6.3
יום לקבלן מכל סיבה שהיא, ולא תהיה לקבלן  30של הסכם זה בהודעה מראש של 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות עקב כך.
 

מובהר, כי אין בסיום תקופת ההסכם כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לאיכות  .6.4
לפי ההסכם, גם לאחר תום תקופת ההסכם ובמסגרת תקופת הבדק העבודות שיבצע 

 והאחריות שימשיכו לחול גם לאחר תום ההסכם.
 

 
 אחריות וביטוח .7
 

הקבלן יישא באחריות על פי דין ו/או על פי הסכם זה לכל נזק  ו/או אבדן ו/או הפסד  .7.1
שייגרם להתאחדות או לצד שלישי כלשהו לרבות עקב מעשה או מחדל, של הקבלן 
או של מי מעובדיו, או מי מטעמו או מי בעבורו במסגרת פעילותם על פי הסכם זה. 

י על פי כל דין לרבות מכל מעשה ו/או הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעד
מחדל שלו ו/או עובדיו ו/או של מי מטעמו ו/או בעבורו הקשורים ו/או הנובעים 
ב/ממתן השירותים  ו/או העבודות ו/או ההתקנות ו/או השגת המטרות על פי הסכם 
זה, והקבלן יישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה הנובעים ו/או 

. בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או הקשורים מכך
 לחיוב כספי כלשהו שהקבלן אחראי עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה. 

 



 

 

הקבלן מתחייב להמציא להתאחדות אישור קיום ביטוח  עבודות קבלניות וכן אישור  .7.2
שנים מתום  3ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית לתקופה של לפחות קיום 

או האחריות המאוחר מבינהם המכסה את אחריותו עפ"י כל דין לכל   תקופת הבדק
אובדן ו/או נזק  ן/אן הפסד שייגרם בקשר ו/או עקב ו/או תוך כדי ביצוע העבודות 
ומתן השירותים. מתוקף כך הקבלן יהא אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, 

או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר 
מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם להתאחדות ו/או לצד שלישי כלשהו ולכל מי 
שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו כתוצאה 
מהפרת התחייבויות הקבלן כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או כלפי צד שלישי 

שה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, נותני ו/או ממע
 שירות משניים ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם.

 

מיום תחילת ביצוע העבודות ועד למתן אישור סיום העבודות וכן בתקופת הבדק  .7.3
כהגדרתם של כל אלה להלן יהא הקבלן אחראי בלעדי לשמירה ולהשגחה על 

ות ציוד, חומרים, כלי עבודה, ציוד מכני או הנדסי ,ציוד נשיאה או העבודות לרב
הרמה, רכוש כלשהוא שהובא לצורך ביצוע העבודה, מבנים ארעיים שהוקמו ו/או 
יוקמו בקשר לביצוען. בכל מקרה של נזק לעבודות, כתוצאה מכל סיבה שהיא לרבות 

חשבונו בהקדם  ממעשה ו/או מחדל של הקבלן יהא על הקבלן לתקן את הנזק על
האפשרי באופן שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש 

 ומתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.
 

למען הסר ספק, מובהר כי הוראות סעיף זה  תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי  .7.4
י שבוצעו על ידו ו/או על ידי מ ובדקהקבלן תוך כדי או עקב ביצוע עבודות תיקון 

אישור המהנדס ו/או בתקופת האחריות אף לאחר מתן  הבדקמטעמו בתקופת 
 לסיום העבודות.

 

על הקבלן לדאוג למסירת הודעה מיידית להתאחדות בכל מקרה בו נודע לו על אבדן  .7.5
 או  נזק  כלשהו שארע בקשר עם  הסכם זה.

 

יא הקבלן משחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה שה .7.6
בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או 
עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי 
כלשהו ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמה לרבות עובדיה ו/או לעובדי הקבלן ו/או 

 ראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מילנותני שירותים משניים וכן לכל מי שהקבלן אח
שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת שתבוצע על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו 
בקשר עם מילוי התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה, בין אם נגרמו באקראי, בין 
אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן, בין אם היו תוצאה של פעולה או 

 אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. מחדל ובין 
 

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם  .7.7
דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד 
וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין 

נס או תשלום חובה שייפסק כנגד ההתאחדות ו/או מי מטעמה, לרבות הוצאות, ק
מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן, והקבלן מתחייב לשלם כל סכום כאמור, 



 

 

התאחדות וכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו  של מטעמהבמקום ההתאחדות/ מי 
להתאחדות  ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות 

ה ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו ו/או מי מטעמה יידעו את הקבלן  על כל דריש
 להתגונן מפניה. 

 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות  .7.8
ו/או מי מטעמה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה, לאחראים, או כדי 
 לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או

 נזק כנ"ל. 
 

ההתאחדות תודיע לספק על כל דרישה או תביעה שהוגשה לה או נגדה לאחר  .7.9
תעבירה  -שדרישה או תביעה כזאת תגיע אליה. היתה הדרישה או התביעה בכתב 

. הוגשה תביעה נגד ההתאחדות והקבלן ביחד ו/או לחוד, הקבלן לקבלןההתאחדות 
ת ללא אישורה של ההתאחדות לא יהא רשאי להסיר, לחלק או לשלם תביעה כזא

 בכתב ומראש.
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, יבצע האמצעים למניעת נזק או אובדן  .7.10
לרבות נקיטת  ביצוע העבודותאו הפסד לכל אדם או לרכוש, או להתאחדות  במהלך 

כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי כל דין ידאג לסביבת עבודה בטוחה 
, ויעביר לעובדיו וכל מי שמטעמו, מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש, תדריכי ומוגנת

 וכנסי בטיחות וגהות בעבודה.
 

 :ביטוחי הקבלן .7.11
  

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל  .7.11.1
דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או העמדת אתר העבודה 

יהם, תהיינה בידיו פוליסות המוקדם מבינ -לצורך ביצוע העבודות  לרשותו
ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם 

 ההתאחדות ו/או מי מטעמו, והכל כמפורט להלן:
 

 :ביטוח עבודות קבלניות  .א

 

 פרק ביטוח רכוש הקבלן  (1
 

כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, משרדי הקבלן ותכולתם, – ביטוח רכוש הקבלן
לציוד עבודה, כלי עבודה, כלי עזר, מבני עזר, מחסנים ותכולתם, שירותים זמניים, משרדי 
תכנון, פיקוח וכיוצא בזה ולכל רכוש וציוד אחר המשמש לעבודות ושאינו מהווה חלק 

, בין היתר וללא כל הגבלה, ביטוח כל בלתי נפרד מהעבודות המבוטחות. ביטוח זה יכלול
הסיכונים, צמ"ה למנופים, עגורנים, מכשירי הרמה, וביטוח רכוש לשאר הציוד שיבוטח 
בפוליסת בטוח רכוש סיכוני אש מורחב הכוללת לפחות כיסוי לאש, התפוצצות, ברק, 

סופה, ברד, נזקי מים ונוזלים אחרים, עשן, התנגשות, שיטפון, נזקי טבע לרבות סערה ו



 

 

רעידת אדמה, גניבה, שביתות, פרעות, מהומות, נזק בזדון, נזקי כלי טייס ונזקי בום על 
קולי, פריצה ושוד של הרכוש המפורט לעיל. כלי עבודה, ציוד שהובא לאתר ואינו חלק 

 מסכום ביטוח הפרויקט, לרבות מבניים ארעיים, משרדי הקבלן ותכולתם. 
 

 :יותביטוח כל הסיכונים עבודות קבלנ (2
 
        

ח העבודות, החומרים, הציוד : ביטו1פרק  -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 2.1
ערך כינון את כל  המבטח במלוא -והמכונות והכל בהתאם לעניין נשוא ההסכם  

העבודות, החומרים, המכונות והציוד נשוא ההסכם בכל תקופת ביצוע העבודות ועד 
העבודות במלואן, בפני כל הסיכונים שמקובל לבטח  אישור המהנדס על סיוםקבלת 

בביטוח מסוג זה, לרבות נזקי פריצה וגניבה במלוא ערך הפרוייקט, רעידת אדמה 
בסכום מלא נזקי טבע, נזקי פרעות מהומות שביתות שבר זכוכית ונזק בזדון. 

 הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר הסרת תמיכות, הרעדה וכו'.
 

לול גם כל החומרים והפריטים שסופקו על ידי ההתאחדות ככל סכום הביטוח יכ
ויסופקו  ו/או מי מטעמה וכן שכר עבודה, דמי הובלה, מכסים, בלו, מיסים והיטלים 

 אחרים.

 ערך העבודות יעודכן מעת לעת בצמידות למדד המחירים לצרכן.    

 הפוליסה מורחבת לכסות:

וציוד קל, תכולה וציוד משרדי  מבני עזר, לרבות משרדים ומחסנים, מתקנים 2.1.1
$ על בסיס נזק  50,000במידה שמובא לאתר העבודות, בסכום שלא יפחת מסך 

 ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
 

נזק לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים למתקן/למבנה הקיים שעבודות  2.1.2
$ על בסיס נזק ראשון  250,000מבוצעות בו  בסכום שלא יפחת מסך,שדרוגה

 כפוף לביטוח חסר.שאינו 
 

שיפוי בגין הוצאות לפינוי הריסות, פיקוח, תכנון, יועצים ומומחים אחרים  2.1.3
 $. 20,000בסכום שלא יפחת מסך 

 

 נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים. 2.1.4
 

נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים על בסיס נזק  2.1.5
 100,000 -ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר עד לסך גובה העבודות ולא יותר מ

 .$ 
 

הרחבה לרכוש מחוץ לחצרים, חוקי עזר, רכוש רשויות ציבוריות והוצאות  2.1.6
על בסיס נזק ראשון $,  25,000 -מיוחדות עד לסך גובה העבודות ולא יותר מ

 שאינו כפוף לביטוח חסר.
 



 

 

עבור כל ההוצאות הסבירות שהוציא הקבלן, או  כיסויהפוליסה כוללת  2.1.7
שהתחייב עליהן, למטרות מניעת נזק או הקטנתו, בין אם נמנע הנזק ובין אם 

 .1981 -לאו, בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
 

ביטוח  -אחריות כלפי צד שלישי : ביטוח 2רק פ -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  2.2
אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן בגין חבות על פי כל דין בגבול 

 $ )שלושה מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת בטוח. 3,000,000אחריות של 
 

לעיל כלפי ההתאחדות ועובדיה, לרבות ביטוח צד שלישי יכסה את חבות הקבלן כאמור 
רכושה, את חבות ההתאחדות  בגין אחריותה השילוחית לרבות בגין מעשי ו/או מחדלי 
 הקבלן, את חבות הקבלן כלפי כל צד שלישי אחר ובגין ו/או עקב אובדן ו/או הפסד ו/או

ין נזק שייגרם להם לרבות לגופם ו/או לרכושם עקב ו/או בקשר עם פעילות כלשהי ב
במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא הסכם זה. הביטוח יכלול סעיף אחריות 
צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף 
משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד 

על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו 
ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי 
כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות בפוליסה. דינה של שותפות 

 הכוללות כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.

ובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן למען הסר ספק, רכוש ההתאחדות וע
ואשר בגינם אין הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי על פי החוק, ייחשבו כצד שלישי. 
הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות של הביטוח הלאומי נגדה )אם 

 תהיינה(.

ב אש, הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עק
התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, 

 החלשת משען, שביתה והשבתה ותביעות תחלוף )שיבוב( של המוסד לביטוח לאומי.

הכסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע 
 העבודה.

רכב, למעט חבות בת שיפוי על פי חוק נפגעי הכיסוי כולל חבות עקב שימוש בכלי 
תאונות דרכים וחבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לבטוח כלי רכב )עד לגבול 
האחריות הנקוב בה(. סה"כ גבול אחריות המבטח בגין חובה זו לא יעלה על סך 

 $ לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח. 100,000

ות, מתקנים וכבלים תת קרקעיים או לעבודות אי התנאת הכיסוי לגבי נזק לצינור
 פיתוח אחרות.

בגין חובות  -ביטוח חבות מעבידים  :3רק פ -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  2.3
הקבלן על פי פקודת הנזיקין וחוק מוצרים פגומים כלפי כל העובדים ו/או המועסקים 

$ )מיליון וחמש  1,500,000, בגבול אחריות, ואשר לא יפחת מסך של ומטעמועל ידו 
$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( למקרה  5,000,000 –מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו 

 ותקופת ביטוח שנתית. 



 

 

 

ם או תשל ההתאחדות  במידה ותחשב כמעסיקחבותה הפוליסה תורחב לכסות את 
 מעבידם של עובדי הקבלן ומי מטעמו.

בה, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, הפוליסה לא תכלול כל חריג בדבר עבודות בגו
 חומרים מסוכנים, קבלנים ועובדיהם וללא הגבלה בדבר העסקת נוער.

 תנאים כללים לפוליסה: :4רק פ -כל הסיכונים עבודות קבלניות  ביטוח 2.4
 

לפיו אי עמידת אחד מהמבוטחים בתנאי הפוליסה, לא יפגעו בזכותם של  סעיף 2.4.1
 שאר המבוטחים לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי פוליסה זו.

 

ן הסר ספק, חודש למע 24 -שלא תפחת מ , בדק מורחבתאחריותתקופת  2.4.2
 תקופת תחזוקה מורחבת, תכלול בין היתר כיסוי כמפורט להלן:

 

שאירע בתקופת הביטוח והתגלה  אבדן או נזק לרכוש המבוטח 2.4.2.1
 בתקופת האחריות, בדק.

 
אבדן או נזק לרכוש המבוטח ו/או חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש  2.4.2.2

הפרוייקט ו/או צד שלישי ו/או נזק גוף לעובדים שנגרמו בתקופת 
האחריות, בדק כתוצאה מאירוע מבוטח שמקורו בתקופת הביטוח 

סיבתם נעוצה בביצוע ו/או שנגרמו בתקופת האחריות, בדק וש
 העבודות בתקופת הביטוח. 

אבדן או נזק לרכוש המבוטח ו/או חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש צד  2.4.2.3
שלישי ו/או לעובדים הנובעים מביצוע עבודות האחריות, בדק 

 לעבודות.
 

 לעיל. 2.3ביטוח חבות מעבידים במשך תקופת הבדק כאמור בסעיף  2.4.2.4
 

)שיבוב( של המבטח כלפי ההתאחדות, הקבלן, סעיף ויתור על זכות תחלוף  2.4.3
קבלני המשנה, המפקח, היועצים וכל מי שיבוא במקומם או מטעמם, בני 
משפחתם וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב 

 לשפותו או הקשור לעבודות.
 

 של כל העבודות לעיל, יסתיים רק לאחר סיום מלא 2 –ו  1הכיסוי הביטוחי כאמור בסעיפים  (3
המבוטחות במועד בו נמסרו סופית או במועד בו החל שימוש פעיל בכל חלקי המתקן/המבנה 

לו נועד. למען הסר ספק, גם אם החל שימוש חלקי, תקופת הביטוח תמשך עד  למטרה
 .לאחר קבלת אישור המהנדס על סיום העבודות למסירה הסופית להתאחדות

 
אחר של הקבלן, של קבלני המשנה שלו ושל כל מי מטעמם ו/או  , עגורנים וציודמנופיםביטוח  (4

בקשר עם העבודות יבוטח בביטוח צ.מ.ה., לרבות פריצה וגניבה, רעידת אדמה  בשימושם
 ונזקי טבע כמתחייב.



 

 

 

כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל ו/או פרקי הביטוח המתוארים דלעיל יקראו  להלן  (5
 ביחד: "הביטוח".

 

יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף  הנ"ל הביטוח (6
 ההתאחדות , מנהליה עובדיה ו/או מי מטעמה. ( כנגד)שיבוב

 

הביטוח יכלול תנאי מפורש כי תגמולי הבטוח עבור נזקים ו/או אובדן לרכוש ההתאחדות  (7
במידה והפוליסה  ישולמו ישירות להתאחדות. כמו כן, הפוליסה תכלול תנאי מפורש כי

שועבדה או מושכנה לטובת גוף כלשהו, השעבוד לא יחול ולא יהיה תקף לגבי רכוש 
 ההתאחדות .

 

 שם המבוטח בביטוחי הקבלן יכלול גם את ההתאחדות  ו/או מי מטעמה. (8
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  (9
 המפורטות לעיל.

 

יטוח לא יבוטל ו/או יצומצם, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי הקבלן ובאישורו, להתאחדות הב (10
 יום מראש על כוונת הקבלן לעשות כן. 60הודעה בדואר רשום 

 

 מהווהמבטחי הקבלן יאשרו בזאת כי הביטוח הנ"ל קודם לכל ביטוח הנערך על ידכם והוא  (11
צאו עבור ההתאחדות ו/או חברותיו ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהו

 הקשורות, וכי אנו מנועים להעלות כל דרישה או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות .
 

מבטחי הקבלן יאשרו בזאת כי זכותה של ההתאחדות  ע"פ הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי  (12
לא תפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 

 המתאימים.
 

מבטחי הקבלן יאשרו בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על  (13
הקבלן, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי 

 מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות  ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 

  2014פוליסות הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח ביט  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי (14
 

 

 ב. בטוח שוטף :



 

 

ב מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחיי
הקבלן כי מסיום ביצוע העבודות  או מסיום מתן השרותים ו/או התחזוקה ו/או האחריות 

ות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו, על שם המאוחר מבינהם תהיינה בידיו פוליס
 קבלני המשנה ועל שם ההתאחדות ו/או מי מטעמו, והכל כמפורט להלן:

 

המבטח את חבות הקבלן על פי כל דין כלפי צד שלישי  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  (1
$ )שני מליון דולר ארה"ב( למקרה  2,000,000בגבולות אחריות בפוליסה בסך של 

 ולתקופת ביטוח שנתית. 

הביטוח יכסה את חבות הקבלן , בין היתר, בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד 
אחדות ועובדיה/או מי מטעמה, לרבות רכושה ו/או כל צד שלישי אחר, וכן שייגרם להת

יכסה את חבות ההתאחדות בגין אחריותה השילוחית של ההתאחדות שעלולה להיות 
מוטלת עליה לרבות אחריות ממעשי ו/או מחדלי הקבלן, והכל עקב ו/או בקשר לפעילות 

העבודות או ההתקנות  נשוא הסכם  כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו או
 זה. 

הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט 
ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי 
המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, 

יה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. חבותו הוראות
הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי 

 בפוליסה. דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.

אינם נכללים ברשימות השכר של עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן או אשר 
הקבלן, ייחשבו כצד שלישי. הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף 
)שיבוב( של הביטוח הלאומי נגדו )אם תהיינה(. רכוש ההתאחדות ו/או מי מטעמם ו/או 

  מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'. 
 

דבר חבות הנובעת עקב אש, התפוצצות, הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה ב
בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, החלשת משען, 

 זיהום תאונתי כתוצאה נזקי בגין חריג יכלול לא כאמור שביתה והשבתה. הביטוח
 הקבלן. של החוקית ומאחריותו מפעילותה

השטחים המוחזקים בקשר לביצוע הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל ו
 העבודה התחזוקה והשרות.

הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב, למעט חבות בת שיפוי 
הפוליסה תורחב לכסות חבות בגין  . כמו כן1975-על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה

$  100,000זאת עד לגבול של נזק לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב ו
 מעל המכוסה בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.



 

 

המבטח בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[  –ביטוח חבות מעבידים  (2
ל העובדים ו/או המועסקים , כלפי כ1980-ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

ודות בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה על ידו ומטעמו, במתן השירותים, התחזוקה והעב
גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל 
הקשור במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם, בגבול אחריות בפוליסה בסך של 

)חמישה מליון  5,000,000$ –$ )מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו  1,500,000
 לר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.דו

פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב 
 כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הקבלן.

הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה ומנוחה, 
הקבלן כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה  פיתיונות, רעלים, חומרים מסוכנים, חבות

 ועובדיהם, וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק.

 

 . ביטוחים בזמן ביצוע העבודות ותקופה בה קיימת אחריות על פי הדין   ג

לכיסוי חבות הקבלן על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או  –ביטוח אחריות מקצועית  (1
(, בגבולות אחריות Claims Madeהביטוח ) דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת

)מיליון דולר ארה"ב( לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית,  1,000,000$בפוליסה בסך של 
, לרבות בגין העבודותבין היתר בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או בקשר עם

זק ו/או מעשי ומחדלי הקבלן ו/או הפרת חובה מקצועית. הביטוח יכסה בין היתר נ
, ביצוע אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או בהשמטה באספקת השירותים

, ציוד, הדרכה ו/או הוראות שימוש והפעלה של היועץ. הביטוח לא יהיה כפוף העבודות
לכל מגבלה של נזקים כספיים טהורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול תקופת דיווח נוספת 

ה של אי חידוש הפוליסה בכיוסי זהה או ביטולה. הביטוח חודשים לפחות למקר 36של 
 יחול רטרואקטיבית תחילת פעילות הקבלן אצל ההתאחדות.

 

 1,000,000$המבטח את חבות הקבלן בגבול אחריות של לפחות  המוצר אחריות ביטוח (2
ו )מיליון דולר ארה"ב( לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית בגין נזק גופני ו/או מוות ו/א

וש מחלה ו/או פגיעה גופנית ו/או נפשית מכל סוג ו/או כל פגיעה ו/או אבדן ו/או נזק לרכ
סופקים ו/או עקב פגם כלשהו בקשר ו/או הפסד העלול להיגרם בקשר עם המוצרים המ

עם העבודות, מוצרים, חומרים, שרות, ציוד, מכונות, מכשור שסופקו, הומלצו, טופלו, 
או לאחר שיצאו מחזקתו או להתאחדות יוצרו, הותקנו ע"י הקבלן לאחר שסופקו 

שליטתו של הקבלן, במועד המוקדם מביניהם. הביטוח כולל בין היתר כיסוי עקב ו/או 
עם פגם, הטעיה, חוסר, השמטה, בהוראות השימוש בפרסומים ובמידע שמסר  בקשר

 הקבלן.

 



 

 

כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים   (3
האפשריים, שהוא אחראי להם, לפי הסכם זה או לפי כל דין, אשר אינם כלולים בביטוח 

 האחרים. העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן

 

 : למעט פוליסת ביטוח עבודות קבלניות, כללי לכל פרקי הביטוח .7.12
   

 כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה יחד "הביטוח".  .7.12.1
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .7.12.2
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל, ואת דמי הביטוח בגין ביטוחי הקבלן ובכל 
מקרה לא תחול  על ההתאחדות. כן הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית 

 שיחולו על פי ביטוחי הקבלן.
 

הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הקבלן במלואם ובמועדם,  .7.12.3
למלא אחר תנאי הפוליסות ולדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תחודשנה 

תוקף במשך כל תקופת ההסכם ו/או מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה ב
ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר הבאת הסכם זה לידי סיום, אם נדרש 
כך בהסכם זה ולכל תקופת הארכה על פיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטוח 
אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיה בתוקף כל עוד קיימת אחריות על פי 

 דין.
 

. היכלול גם את ההתאחדות ו/או מי מטעמ שם המבוטח בביטוחי הקבלן .7.12.4
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכותו של 

 המבטח לתחלוף )שיבוב(, כנגד ההתאחדות, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה. 
 

( ימים לפני 7הקבלן מתחייב להמציא לידי ההתאחדות, לא יאוחר משבעה ) .7.12.5
העבודות, אישורים חתומים על ידי חברת הביטוח בנוסח מועד תחילת ביצוע 

להסכם זה )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"(. בנוסף, במועד ג'  המפורט בנספח
חידוש הביטוח, ו/או ככל וההתאחדות ידרוש זאת, הקבלן מתחייב להמציא 
לידי ההתאחדות, העתקים חתומים של אישור ביטוחי הקבלן. מבלי לגרוע 

אישורי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר יומצאו לא  מהאמור לעיל,
( מיום הפסקת 2ם הסכם זה או )( יום סיו1) -שנים מ 5פחות מעד תום 

 השניים. המאוחר מבין –ההתקשרות 
 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הקבלן לבין האמור  .7.12.6
הביטוחים האמורים על בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום באופן מיידי לשינוי 

מנת להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת 
אישור ביטוחי הקבלן ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא 
יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על ההתאחדות או לצמצם את אחריותו 

 של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 



 

 

ן מתחייב כי הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הקבל .7.12.7
הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות 
ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות , וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה 

או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות, לרבות כל טענה 
 1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 59המפורטים בסעיף 

 

הקבלן מתחייב לדאוג כי פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או  .7.12.8
יצומצמו, אלא אם כן תמסר ממבטחי הקבלן להתאחדות הודעה בדואר רשום 

 ( יום מראש.60שישים )
 

ייכלל סעיף המאשר כי  הקבלן מתחייב ומאשר בזאת כי בביטוח המתואר לעיל .7.12.9
אי קיום החובות המוטלות על הקבלן בתום לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן 
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא תפגע 

 בזכויותיו של ההתאחדות לקבלת שיפוי.
 

 מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח .7.12.10
מהדורת כלל  -ביט הרלוונטי לשנת המצאת הביטוח, וביחס לאחריות מקצועית 

2000 . 
 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא  .7.12.11
יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם ההתאחדות, או בשם 

זכות חזרה, המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות( על 
שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או 
הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם 
לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(, או נותני 

ים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומר
כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן וההתאחדות על פי 
פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את ההתאחדות בגין הפרת 

 דרישה זו.
 

 הקשורים במקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או ידיעה על אירוע או על נסיבות .7.12.12
 גבולות הקבלן , לעומת של הביטוחי הכיסוי גבולות במיצוי בהקטנה ו/או

 זה )להלן: "גבולות האחריות"( הסכם פי על הנדרשים הביטוחית האחריות
ובין  שולמו אם זה )בין הסכם תחת לפעילות קשור שאינו אירוע נזק ו/או עקב

אם לא( מתחייב הקבלן לרכוש )מיד עם קרות האירוע, התביעה, הדרישה ו/או 
 גבולות להשלמת מביניהם( ביטוח כאמור, המוקדם לאירוע הקשורההידיעה 

של  בפועל הביטוחי הכיסוי גבולות נתון רגע שבכל האחריות כנדרש בהסכם, כך
 זה. בהסכם כמצוין האחריות לגבולות בהתאם הפחות לכל הקבלן יהיה

 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי גבולות האחריות באישורי עריכת הביטוח  .7.12.13
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הינם 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה, 
 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.



 

 

 

)ביטוח( על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם  7הוראות סעיף זה  .7.12.14
 פרה יסודית של ההסכם.והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה ה

 

 
 בטיחות .8
 

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודות לרבות כל התקנות  .8.1
הקשורות בבטיחות ובכלל זאת את הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( 

ת שמכוחה הקבלן מקבל על עצמו את מלוא האחריות הכוללת והתקנו 1970 -תש"ל 
באתר העבודות וישמש ככתובת בלעדית לכל נושאי הבטיחות לכל נושא הבטיחות 

עבור כל גורם שהוא בקשר עם העבודות זאת בכל תקופת ביצוע העבודות ועד גמר 
כל העבודות בו )לפי המאוחר(, לרבות בימים בו אין הוא מעסיק עובדים שלו או מי 

בהתאם  . בחתימתו על הסכם זה, הקבלן מאשר בזאת בכתב,העבודות מטעמו באתר
 )להלן: 1988 -לנדרש על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח 

"תקנות הבטיחות בעבודות בנייה"( כי, הוא מקבל על עצמו ביחס לעבודות את 
האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודות בנייה, זאת כאמור 

ודיע ולשלוח הודעה על המינוי, לכל אורך שלבי ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לה
כאמור למפקח העבודה האזורי כנדרש על פי דין, עם העתקים למפקח )על פי הסכם 

לצורך ביצוע העבודות עד  , וזאת טרם תחילת ביצוע העבודות.ולהתאחדותזה( 
ם הסופית הקבלן יהיה לכל דבר ועניין "מבצע הבנייה", "מנהל העבודה" תלהשלמ

וגם "אחראי הבטיחות" והקבלן נוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין 
 תפקידיו אלו אשר יחייבו אותו גם כלפי קבלני משנה שיועסקו על ידו ו/או מטעמו. 

 
כדי להבטיח את הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים  .8.2

הבטיחות בעבודה, לרבות כנדרש על פי הוראות הסכם זה, על פי כל דין ועל ידי כל 
רשות מוסמכת וידאג לקבלת אישורים מתאימים, והקבלן יפעל על מנת למנוע כל 

 נזק, אובדן, חבלות ותאונות כלשהן.
 

ם זה הסכמוסכם ומובהר לקבלן, כי ביצוע העבודות ו/או כל השירותים בקשר עם  .8.3
נעשה בשטח  פעיל, ולפיכך הקבלן מתחייב להתאים את השירותים ו/או העבודות 
כנדרש מפאת אופי השימוש כאמור, לרבות לוודא ולהפנות תשומת ליבם של 

 קבלנים ו/או היועצים השונים לעובדה זו.ספקים ו/או ה
 
 איסור הסבת ההסכם .9
 

העבודות  יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמו בלבד ולא  .9.1
באמצעות כל גוף ו/או אדם אחר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב 

 מההתאחדות. 
 

הקבלן אינו רשאי להמחות זכות או חובה מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם, למסור ו/או  .9.2
 החובות הנובעות ממנו. להעביר לאחר את זכויותיו או חלק מהן, או את



 

 

 
כל מסירה או העברה לאחר שיבצע הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .9.3

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 

 זכויותיו של הקבלן לפי ההסכם ומכוחו, כולם או מקצתן, אסורות בשיעבוד כלשהו. .9.4

 

 מתן השירותים כקבלן עצמאי .10
 

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:
 

לבין הקבלן ישררו יחסי מזמין שירות וקבלן נותן שירותים ולא  בין ההתאחדות .10.1
 עביד בין ההתאחדות לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.מ-ישררו יחסי עובד

 
הקבלן רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ויגיש להתאחדות חשבוניות בגין  .10.2

 כל תשלום שיגיע לו מההתאחדות.
 

כי הקבלן, יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה כקבלן למניעת ספק מובהר בזאת,  .10.3
עצמאי, וכי עובדי הקבלן ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו שיועסקו ו/או  יפעלו מטעם 
הקבלן לצרכיו ו/או בקשר לביצוע הסכם זה, יהיו עובדיו של הקבלן בלבד לכל דבר 

פי כל צד ג' ועניין.  הקבלן ישלם את שכרם והוצאותיהם ויהיה אחראי כלפיהם וכל
 להתאחדות. לביצוע העבודותבכל הקשור 

 

הקבלן מבצע את העבודות כקבלן עצמאי על פי ההסכם ואין לראות בכל זכות  .10.4
שניתנה על פי ההסכם להתאחדות ו/או לנציג ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או פעל 
בשמם ו/או מטעמם לפקח ולהתערב בכל צורה בעבודות, להדריך או להורות לקבלן 
ולעובדי הקבלן בביצוע העבודות כאמור, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות 
ההסכם במלואן, ולא תהיינה לקבלן ועובדיו כל זכויות של עובדי ההתאחדות, והם 
לא יהיו זכאים מההתאחדות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם 

יטול או סיום ההסכם מכל ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ב
 סיבה שהיא.

 

הקבלן יהיה אחראי לתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדיו, לספק לקבלני  .10.5
משנה ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה, כאמור לעיל, בביצוע העבודות  כאמור 
בהסכם זה וכי על הקבלן יחולו כל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא שמעביד 

התאם לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי חייב לשלמם ב
מחלה, ימי חופשה, תשלומים לקרן פיצויים או לקרן גמל ויתר הזכויות 
 הסוציאליות, והוא יהיה אחראי לכל תביעה של עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו על

 פי ההסכם.
 



 

 

ל ההתאחדות בגין כל הקבלן ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה ש .10.6
תביעה ו/או דרישה של מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי 
ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין הקבלן ובין 
ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. הקבלן יישא בכל נזק שיגרם להתאחדות עקב 

ות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים תביעה כאמור לרבות הוצא
 המשפטיים.

 הפרות .11
 
 

ימים מהמועד  14אשר לא תוקנה תוך  2,3,5,7,9,12הקבלן של סעיפים ה של כל הפר .11.1
 בו הודיעה ההתאחדות לחברה על ההפרה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 
 סודיות .12

 

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור  .12.1
במהלך  ביצוע העבודותבהתאחדות ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך 

תקופת ההסכם ובמשך כל זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע. מבלי לגרוע 
וכן תנאי הסכם  רבות סוד מסחרי של ההתאחדות,ל -מכלליות האמור לעיל, מידע

 זה.
 כללי .13

 
הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט  .13.1

 בתל אביב. כיםהמוסמ
 

הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה, הסכם, הסדר או הבנה קודמים בין  .13.2
הצדדים, ככל שישנם, והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה 

  הסכמים, הסדרים, הסכמות או הבנות כאמור, אם וככל שקיימים כאלה.בקשר עם 
 

כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה. כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר  .13.3
על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו 

 72אחר עבור בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ל
  שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 ______________________ 

 כדורגל בישראלל ההתאחדות

 ______________________ 

 הקבלן      

 



 

 

 

 

 

 ערבות  ביצוע –א' להסכם   נספח

 תאריך__________

                             לכבוד 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 נ.,ג.א.

 מס' _____________ אוטונומית ובלתי מותנית הנדון: ערבות בנקאית

כל תשלום "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם למבקשה" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

"( קרןכום הס" -)להלן  קלים חדשים(ש)_________ ש"ח _________ סכום עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש סכום הערבותבצירוף הפרשי הצמדה )להלן: "

לביצוע עבודות שתדרשו מאת המבקש בקשר עם התחייבויות המבקש על פי ההסכם שביניכם ו

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: בשפייםשדרוג תאורה במגרש כדורגל בבית הנבחרות 

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,   .2

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3מפעם לפעם בכתב וזאת תוך 

הכול כאמור  -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

רישתכם בכל צורה את מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דוז -בדרישתכם

שהיא, מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או 

מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל 

ב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כת

 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע  המחירים לצרכןהסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד  .3

בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני 

 מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.



 

 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .4

קש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות בדרישה מוקדמת למב

 על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .6

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה  .7

 הנ"ל.  להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך

 בכבוד רב,         

     
 בנק  ____________                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ערבות  בדק-' להסכםבנספח 

 תאריך__________

                             לכבוד 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 נ.,ג.א.

 מס' _____________ אוטונומית ובלתי מותנית הנדון: ערבות בנקאית

כל תשלום "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם למבקשה" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

"( קרןכום הס" -)להלן  קלים חדשים(ש)_________ ש"ח _________ סכום עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש סכום הערבות)להלן: "בצירוף הפרשי הצמדה 

לביצוע עבודות שתדרשו מאת המבקש בקשר עם התחייבויות המבקש על פי ההסכם שביניכם ו

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: שדרוג תאורה במגרש כדורגל בבית הנבחרות בשפיים

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,   .2

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3מפעם לפעם בכתב וזאת תוך 

הכול כאמור  -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

או לבסס את דרישתכם בכל צורה /זאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק וו -בדרישתכם

שהיא, מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או 

מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל 

תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו 

 וותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.מ

כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע  המחירים לצרכןהסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד  .3

בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני 

 הימנה, הכל לפי העניין. מועד מימוש הערבות או כל חלק



 

 

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .4

בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות 

 על ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 תלויה.ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי  .6

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה  .7

 להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

     
 בנק  ____________                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אישורי ביטוח  –' להסכם ג נספח

 
 ביטוחאישור עריכת וקיום 

 ביטוח כה"ס עבודות קבלניות 

 

 לכבוד ההתאחדות לכדורגל בע"מ 

 רמת גן  299רח אבא הלל 

 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את 
הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור  ____________ו/או  קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או 

עבורו ו/או בשמו )להלן: "הקבלן"(, בקשר לפעילותם על פי הסכם )להלן: "ההסכם"( מי שפועל 
 ההתאחדות לכדורגל בישראל  )להלן: "ההתאחדות "( אשר תיכלל כמבוטח נוסף בפוליסה:

 

 פרק ביטוח רכוש הקבלן  (1
 

כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, משרדי הקבלן ותכולתם, – ביטוח רכוש הקבלן
י עבודה, כלי עבודה, כלי עזר, מבני עזר, מחסנים ותכולתם, שירותים זמניים, משרדלציוד 

תכנון, פיקוח וכיוצא בזה ולכל רכוש וציוד אחר המשמש לעבודות ושאינו מהווה חלק 
בלתי נפרד מהעבודות המבוטחות. ביטוח זה יכלול, בין היתר וללא כל הגבלה, ביטוח כל 

נים, מכשירי הרמה, וביטוח רכוש לשאר הציוד שיבוטח הסיכונים, צמ"ה למנופים, עגור
בפוליסת בטוח רכוש סיכוני אש מורחב הכוללת לפחות כיסוי לאש, התפוצצות, ברק, 
ברד, נזקי מים ונוזלים אחרים, עשן, התנגשות, שיטפון, נזקי טבע לרבות סערה וסופה, 

 כלי טייס ונזקי בום על רעידת אדמה, גניבה, שביתות, פרעות, מהומות, נזק בזדון, נזקי
קולי, פריצה ושוד של הרכוש המפורט לעיל. כלי עבודה, ציוד שהובא לאתר ואינו חלק 

 מסכום ביטוח הפרויקט, לרבות מבניים ארעיים, משרדי הקבלן ותכולתם.
 

 :ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות (2
 
 

: ביטוח העבודות, 1פרק  -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 2.1
 -חומרים, הציוד והמכונות והכל בהתאם לעניין נשוא ההסכם  ה

המבטח במלוא ערך כינון את כל העבודות, החומרים, המכונות והציוד 
נשוא ההסכם בכל תקופת ביצוע העבודות ועד קבלת תעודת השלמה 
עבור העבודות במלואן, בפני כל הסיכונים שמקובל לבטח בביטוח מסוג 

גניבה במלוא ערך הפרוייקט, רעידת אדמה זה, לרבות נזקי פריצה ו



 

 

בסכום מלא נזקי טבע, נזקי פרעות מהומות שביתות שבר זכוכית ונזק 
 בזדון. הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר הסרת תמיכות, הרעדה וכו'.

 

סכום הביטוח יכלול גם כל החומרים והפריטים שסופקו על ידי ההתאחדות ככל 
שכר עבודה, דמי הובלה, מכסים, בלו, מיסים והיטלים  ויסופקו  ו/או מי מטעמה וכן

 אחרים.

 

 ערך העבודות יעודכן מעת לעת בצמידות למדד המחירים לצרכן.

 הפוליסה מורחבת לכסות:

מבני עזר, לרבות משרדים ומחסנים, מתקנים וציוד קל,  2.1.1
תכולה וציוד משרדי במידה שמובא לאתר העבודות, 

על בסיס נזק ראשון $  50,000בסכום שלא יפחת מסך 
 שאינו כפוף לביטוח חסר.

 

נזק לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים למתקן/למבנה  2.1.2
הקיים שעבודות השיפוצים מבוצעות בו  בסכום שלא 

$ על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף  250,000יפחת מסך,
 לביטוח חסר.

 

שיפוי בגין הוצאות לפינוי הריסות, פיקוח, תכנון, יועצים  2.1.3
 $. 20,000אחרים בסכום שלא יפחת מסך ומומחים 

 

נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים  2.1.4
 לקויים.

 

נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים  2.1.5
לקויים על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר עד 

 $. 100,000 -לסך גובה העבודות ולא יותר מ
 

לחצרים, חוקי עזר, רכוש רשויות הרחבה לרכוש מחוץ  2.1.6
ציבוריות והוצאות מיוחדות עד לסך גובה העבודות ולא 

ל בסיס נזק ראשון שאינו כפוף $, ע 25,000 -יותר מ
 לביטוח חסר.

 

עבור כל ההוצאות הסבירות  כיסויהפוליסה כוללת  2.1.7
שהוציא הקבלן, או שהתחייב עליהן, למטרות מניעת נזק 

נזק ובין אם לאו, בהתאם או הקטנתו, בין אם נמנע ה
 .1981 -להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

 



 

 

אחריות כלפי צד : ביטוח 2רק פ -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  2.2
ת כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן בגין ביטוח אחריו -שלישי 

$ )שלושה מליון דולר  3,000,000חבות על פי כל דין בגבול אחריות של 
 ( למקרה ולתקופת בטוח.ארה"ב

 

ביטוח צד שלישי יכסה את חבות הקבלן כאמור לעיל כלפי ההתאחדות ועובדיה, לרבות 
רכושה, את חבות ההתאחדות  בגין אחריותה השילוחית לרבות בגין מעשי ו/או מחדלי 
 הקבלן, את חבות הקבלן כלפי כל צד שלישי אחר ובגין ו/או עקב אובדן ו/או הפסד ו/או

שייגרם להם לרבות לגופם ו/או לרכושם עקב ו/או בקשר עם פעילות כלשהי בין נזק 
במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא הסכם זה. הביטוח יכלול סעיף אחריות 
צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או גוף 

יחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מ
כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת 
ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי 
כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות האחריות בפוליסה. דינה של שותפות 

 ללות כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.הכו

למען הסר ספק, רכוש ההתאחדות ועובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן 
ואשר בגינם אין הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי על פי החוק, ייחשבו כצד שלישי. 
הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות של הביטוח הלאומי נגדה )אם 

 תהיינה(.

הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש, 
התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים מסוכנים, 

 החלשת משען, שביתה והשבתה ותביעות תחלוף )שיבוב( של המוסד לביטוח לאומי.

ל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע הכסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישרא
 העבודה.

הכיסוי כולל חבות עקב שימוש בכלי רכב, למעט חבות בת שיפוי על פי חוק נפגעי 
תאונות דרכים וחבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לבטוח כלי רכב )עד לגבול 
האחריות הנקוב בה(. סה"כ גבול אחריות המבטח בגין חובה זו לא יעלה על סך 

 לנזק ולכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח. $ 100,000

אי התנאת הכיסוי לגבי נזק לצינורות, מתקנים וכבלים תת קרקעיים או לעבודות 
 פיתוח אחרות.

 -ביטוח חבות מעבידים  :3רק פ -ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  2.3
בגין חובות הקבלן על פי פקודת הנזיקין וחוק מוצרים פגומים כלפי כל 

, בגבול אחריות, ואשר לא יפחת ומטעמוים ו/או המועסקים על ידו העובד
 –$ )מיליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו  1,500,000מסך של 

 $ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( למקרה ותקופת ביטוח שנתית. 5,000,000
 



 

 

הפוליסה תורחב לכסות את חבותו של ההתאחדות  במידה ותחשב כמעסיקם או 
 דם של עובדי הקבלן ומי מטעמו.מעבי

הפוליסה לא תכלול כל חריג בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, 
 חומרים מסוכנים, קבלנים ועובדיהם וללא הגבלה בדבר העסקת נוער.

 תנאים כללים לפוליסה: :4רק פ -כל הסיכונים עבודות קבלניות  ביטוח 2.4
 

ים בתנאי הפוליסה, לפיו אי עמידת אחד מהמבוטח סעיף 2.4.1
לא יפגעו בזכותם של שאר המבוטחים לקבלת שיפוי 

 ו/או פיצוי על פי פוליסה זו.
 

חודש  24 -שלא תפחת מ , בדק מורחבתתקופת אחריות 2.4.2
למען הסר ספק, תקופת תחזוקה מורחבת, תכלול בין 

 היתר כיסוי כמפורט להלן:
 

אבדן או נזק לרכוש המבוטח שאירע  2.4.2.1
והתגלה בתקופת בתקופת הביטוח 

 האחריות, בדק.
 

אבדן או נזק לרכוש המבוטח ו/או חבות  2.4.2.2
בגין נזק לגוף ו/או לרכוש הפרוייקט ו/או 
צד שלישי ו/או נזק גוף לעובדים שנגרמו 
בתקופת האחריות, בדק כתוצאה מאירוע 
מבוטח שמקורו בתקופת הביטוח ו/או 
שנגרמו בתקופת האחריות, בדק ושסיבתם 

 בודות בתקופת הביטוח.נעוצה בביצוע הע
אבדן או נזק לרכוש המבוטח ו/או חבות  2.4.2.3

בגין נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי ו/או 
לעובדים הנובעים מביצוע עבודות 

 בדק לעבודות., האחריות
 

ביטוח חבות מעבידים במשך תקופת הבדק  2.4.2.4
 לעיל. 2.3כאמור בסעיף 

 

סעיף ויתור על זכות תחלוף )שיבוב( של המבטח כלפי  2.4.3
ההתאחדות, הקבלן, קבלני המשנה, המפקח, היועצים 
וכל מי שיבוא במקומם או מטעמם, בני משפחתם וכל 
אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב 

 בכתב לשפותו או הקשור לעבודות.
 

רק לאחר סיום מלא של כל יסתיים לעיל,  2 –ו  1הכיסוי הביטוחי כאמור בסעיפים  (3
פעיל בכל חלקי  עד בו החל שימושהמבוטחות במועד בו נמסרו סופית או במו העבודות



 

 

לו נועד. למען הסר ספק, גם אם החל שימוש חלקי, תקופת  המתקן/המבנה למטרה
 הביטוח תמשך עד למסירה הסופית להתאחדות.

 
, עגורנים וציוד אחר של הקבלן, של קבלני המשנה שלו ושל כל מי מטעמם מנופיםביטוח  (4

בקשר עם העבודות יבוטח בביטוח צ.מ.ה., לרבות פריצה וגניבה, רעידת  בשימושםו ו/א
 אדמה ונזקי טבע כמתחייב.

 

כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל ו/או פרקי הביטוח המתוארים דלעיל יקראו  להלן  (5
 ביחד: "הביטוח".

 

המבטח לתחלוף הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות  הביטוח (6
 ההתאחדות , מנהליה עובדיה ו/או מי מטעמה. ( כנגד)שיבוב

 

הביטוח יכלול תנאי מפורש כי תגמולי הבטוח עבור נזקים ו/או אובדן לרכוש ההתאחדות  (7
ישולמו ישירות להתאחדות. כמו כן, הפוליסה תכלול תנאי מפורש כי במידה והפוליסה 

השעבוד לא יחול ולא יהיה תקף לגבי רכוש שועבדה או מושכנה לטובת גוף כלשהו, 
 ההתאחדות .

 

 שם המבוטח בביטוחי הקבלן יכלול גם את ההתאחדות  ו/או מי מטעמה. (8
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  (9
 הביטוח המפורטות לעיל.

 

הקבלן ובאישורו,  הביטוח לא יבוטל ו/או יצומצם, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי (10
 יום מראש על כוונת הקבלן לעשות כן. 60להתאחדות הודעה בדואר רשום 

 

 מהווההננו מאשרים בזאת כי הביטוח הנ"ל קודם לכל ביטוח הנערך על ידכם והוא  (11
ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות   וכי אנו 

 ביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות .מנועים מלהעלות כל דרישה או ת
 

הננו מאשרים כי זכותו של ההתאחדות  ע"פ הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תפגע עקב  (12
 העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים.

 

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על  (13
ך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי הקבלן, לרבות א

 מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות  ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 

 . 2014מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא יהיו נחותים מהנוסח ביט  (14
 



 

 

יות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקור
 לעיל.

 

 

 

 תאריך  תפקיד חותם  שם החותם  חתימת המבטח  חותמת המבטח

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 אישור עריכת ביטוחים שוטף

 
 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל 

 רמת גן  299רח אבא הלל 

 

מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל 
הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור  ____________ ו/או  קבלני משנה ו/או מי מטעמו 

"(, בקשר לפעילותם הקבלןו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "
"( ההסכםמסמך מחייב אחר )להלן: " מכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל

"( אשר תיכלל כמבוטח ההתאחדותשבין הקבלן לבין  ההתאחדות לכדורגל בישראל  )להלן: "
 נוסף בפוליסה:

 

)מספר פוליסה__________________________( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
בפוליסה ות הקבלן על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות המבטח את חב –

 $ )שני מליון דולר ארה"ב( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  2,000,000בסך של 

הביטוח יכסה את חבות הקבלן בין היתר, בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד 
שייגרם לגופה ו/או לרכושה של ההתאחדות , עובדיה , כל צד שלישי אחר ו/או מי 

סה את חבות ההתאחדות ועובדיה בגין אחריות מטעמם, לרבות רכושם ו/או, וכן יכ
שילוחית שעלולה להיות מוטלת עליהם לרבות ממעשי ו/או מחדלי הקבלן והכל עקב 
ו/או בקשר לפעילות  כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותים תחזוקה 

 התקנה וביצוע עבודות  נשוא הסכם זה. 

אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט  הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו,
ברשימה יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד 
מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על 
תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים 

ת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא האחרים. חבותו הכולל
תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה. דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים, כדין גוף 

 משפטי אחד.

עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הקבלן או אשר אינם נכללים ברשימות 
לאומי , ייחשבו השכר של הקבלן שבגינם הקבלן משלם תנאים סוציאלים וביטוח 

כצד שלישי. הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף )שיבוב( של 
ו/או מי  ההביטוח הלאומי נגדה )אם תהיינה(. רכוש  ההתאחדות ו/או מי מטעמ

  מעובדיה ייחשב כרכוש צד ג'. 



 

 

הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש, 
צצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, חומרים התפו

 נזקי בגין חריג יכלול לא כאמור מסוכנים, החלשת משען, שביתה והשבתה. הביטוח
 הקבלן. של החוקית ומאחריותו מפעילותה זיהום תאונתי כתוצאה

הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע 
 השירותים.

הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב, למעט חבות בת 
הפוליסה תורחב לכסות  . כמו כן1975-שיפוי על פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה

חבות בגין נזק לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב וזאת עד לגבול 
 יסה הסטנדרטית לכלי רכב.$ מעל המכוסה בפול 200,000של 

 

 –)מספר פוליסה__________________________(  ביטוח חבות מעבידים
על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  המבטח בגין חבות הקבלן

ל העובדים ו/או המועסקים על ידו ומטעמו, , כלפי כ1980-למוצרים פגומים תש"ם
בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית  במתן השירותים בקשר עם הסכם זה

העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים 
$ )מליון וחמש  1,500,000בקשר עם ביצוע ההסכם, בגבול אחריות בפוליסה בסך של 

)חמישה מליון דולר ארה"ב( למקרה  5,000,000$ –מאות אלף דולר ארה"ב( לתובע ו 
 ופת ביטוח שנתית.ולתק

פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב 
כמעסיקם או מעבידם של מי מעובדי הקבלן.הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה 
בכיסוי בדבר עבודות בגובה, שעות עבודה ומנוחה, פיתיונות, רעלים, חומרים 

או קבלני משנה ועובדיהם, וללא הגבלה בדבר כלפי קבלנים ו/ מסוכנים, חבות הקבלן
 העסקת נוער כחוק.

 

 ".הביטוחכל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן : " .1
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .2
 המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא תחול על ההתאחדות.

 

סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף )שיבוב( הביטוח הנ"ל יכלול  .3
כנגד ההתאחדות, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם. ויתור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.
 

הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה  .4
ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות וכי המבטח מוותר 



 

 

ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי ההתאחדות, לרבות כל טענה או 
 .1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 59פורטים בסעיף זכות המ

 

 

פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי  .5
יום מראש. אנו מתחייבים כי לא יהיה תוקף לצמצום  60הקבלן להתאחדות  הודעה בדואר רשום 

 הודעה כמתואר. ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה כלפיכם אם לא נשלחה
 

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הקבלן בתום  .6
לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 

אלא אם  2014מפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט מוסכם בזאת ב .7
 שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 
 לעיל.

 
 ור זה. גבולות האחריות הנם נפרדים  ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באיש

 

 

 

       

 תאריך  תפקיד חותם  שם החותם  חתימה וחותמת המבטח

 

       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אישור עריכת ביטוח
 חבות מוצר ואחריות מקצועית 

 

 
 לכבוד

 ההתאחדות לכדורגל בישראל 

 רמת גן  299רח אבא הלל 

 

את  הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו
הביטוחים המפורטים להלן על שם ועבור  ____________ ו/או  קבלני משנה ו/או מי מטעמו 

"(, בקשר לפעילותם הקבלןו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או עובדיו ו/או שולחיו )להלן: "
"( ההסכםמכוח הסכם/ים ו/או התוספות שיהיו מעת לעת ו/או כל מסמך מחייב אחר )להלן: "

"( אשר תיכלל כמבוטח נוסף ההתאחדותלן לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: "שבין הקב
 בפוליסה:

לכיסוי חבות  – __________________________()מספר פוליסה ביטוח אחריות מקצועית
הקבלן על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת 

)  מליון דולר  1,000,000$גבולות אחריות בפוליסה בסך של (, בClaims Madeהביטוח )
 לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית, בין היתר בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובעארה"ב( 

השירותים, לרבות בגין מעשי ומחדלי הקבלן /או הפרת חובה העבודות וו/או בקשר עם 
 מקצועית. הביטוח יכסה בין היתר נזק ו/או אובדן ו/או הפסד הנובע ו/או הקשור בטעות ו/או

באספקת השירותים, ציוד, אביזרים, הדרכה  של הקבלן. הביטוח בביצוע העבודות ובהשמטה 
ורים ו/או אבדן מסמכים ויכלול תקופת לא יהיה כפוף לכל מגבלה של נזקים כספיים טה

חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי זהה או ביטולה.   36דיווח נוספת של 
 הביטוח יחול רטרואקטיבית תחילת פעילות הקבלן אצל ההתאחדות.

)פוליסה מספר ______________( לכיסוי חבות הקבלן על פי כל דין  ביטוח אחריות המוצר
 Claimsבגין תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח ) לרבות
Made מיליון דולר ארה"ב( לכל אירוע ולתקופת  1,000,000$(,בגבול אחריות של לפחות(

ביטוח שנתית בגין נזק גופני ו/או מוות ו/או מחלה ו/או פגיעה גופנית ו/או נפשית מכל סוג 
נזק לרכוש ו/או הפסד העלול להיגרם בקשר עם המוצרים  ו/או כל פגיעה ו/או אבדן ו/או

המסופקים ו/או עקב פגם כלשהו בקשר עם העבודות, מוצרים, חומרים, שרות, ציוד, מכונות, 
מכשור שסופקו, הומלצו, טופלו, יוצרו, הותקנו ע"י הקבלן לאחר שסופקו למזמין או לאחר 

מביניהם. הביטוח כולל בין היתר  שיצאו מחזקתו או שליטתו של הקבלן, במועד המוקדם
כיסוי עקב ו/או בקשר עם פגם, הטעיה, חוסר, השמטה, בהוראות השימוש בפרסומים ובמידע 

 שמסר הקבלן.

 ".הביטוחכל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה להלן ביחד: " .1
 



 

 

הביטוח הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  .2
 המפורטות לעיל, ובכל מקרה לא חל על ההתאחדות.

 

הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הקבלן וזכות המבטח לתחלוף  .3
ה ז)שיבוב( כנגד ההתאחדות, מנהליו, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או מי מטעמו. ויתור 

 לא יחול על מעשה בזדון.
 

תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות ומהווה הביטוח הנ"ל כולל  .4
ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור ההתאחדות ו/או חברותיו 
הקשורות, וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

 .1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 59ות המפורטים בסעיף ההתאחדות, לרבות כל טענה או זכ
 

הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו, אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר  .5
מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח, כאמור לעיל, 

ל תנאיה, הוראותיה וסייגיה, כשהיא נפרדת בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו ע
ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים. למען הסר ספק אחריות ההתאחדות כלפי 

 המתכנן אינה נכללת במסגרת הכיסוי על פי פוליסה זו.
 

פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו, אלא אם כן מסרנו, כמבטחי  .6
 יום מראש. 60ן הודעה בדואר רשום הקבלן, למזמי

 

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל, אי קיום החובות המוטלות על הקבלן בתום  .7
לב, לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 לקבלת שיפוי. ההפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדות ו/או מי מטעמ
 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הקבלן לא תהיינה נחותות מהנוסח מהודרת כלל  .8
 , אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה. 2000

 

 גבולות האחריות הינם נפרדים ולא משותפים לכל פרק בנפרד. .9
 

שונו במפורש על ידי האמור בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 לעיל.

 גבולות האחריות הנם נפרדים  ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה. 

       

 תאריך  תפקיד חותם  שם החותם  חתימה וחותמת המבטח

 



 

 

 
 

 מפרט טכני -להסכם ד ספחנ

 

 טכני  מפרט
--------------------------- 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3/18מס' הזמנה להציע הצעות 

 

 ביצוע שדרוג התאורה בשני מגרשי כדורגל בבית הנבחרות שפיים

 

 מ פ ר ט    ט כ נ י

לכל המונחים המפורטים המפרט זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהייה אותה  .1
 המשמעות המיוחסת להם בהסכם.

 וחוקים תקנים .2

ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים, חוקים 
  :האחרונה

 מפרט מיוחד זה. א.

( בהוצאת הוועדה הבין משרדית 08 - 2008מפרט כללי לביצוע מתקני חשמל )מפרט   ב.
 המיוחדת.

 ותקנותיו )להלן "חוק החשמל"(. 1954 -חוק החשמל, התשי"ד ג.

 . DIN -ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  ד.

 ודה והבטיחות של הרשויות המוסמכות.הוראות וחוקי העב ה.

לק בלתי נפרד מורחב וכח 08-2015כמפרט על הקבלן לראות את המפרטים הכלליים  .3
 ממסמכי ההזמנה והחוזה שבין ההתאחדות לבין הקבלן.

 כל המסמכים יחד מהווים מערכת אחת המשלימה זה את זה. .4



 

 

שות המפרטים הכלליים. מובהר כי, כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרי .5
דרישות המפרטים הכלליים הן דרישות מינימום לביצוע עבודות במבנה והדרישות של 

 המפרט המיוחד נוספות לדרישות המפרטים הכלליים.

במקרה של סתירה בין הוראות המפרטים, הדרישות המחמירות ביותר מתוך המסמכים  .6
המפקח ולקבלן ישולם ע"פ מחירי סעיפי השונים, יהיו אלה שיחייבו את הקבלן על פי החלטת 

 ים ללא תוספת מחיר.יכתבי הכמויות הרלוונט

 :הגדרות .7

 ועץ התאורה מטעם ההתאחדות למכרז ולביצוע השדרוג, מהנדס חיים עינב.י -"מהנדס"

 מפקח פיקוח עליון מטעם ההתאחדות, מהנדס חיים עינב.ה -"מפקח"

 ם עינבמהנדסים יועצים על ידי מהנדס חיי –ובוטרו חיים עינב* דב צ' -"מתכנן החשמל"

 הנדס בודק לחשמל בעל רשיון כדין לחיבור חשמל.מ -"מהנדס בודק לחשמל"

ל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן במהלך ביצוע העבודות בבית הנבחרות בשפיים לפי כ -"המתקן"
 ההסכם והמפרט הטכני.

 :כיום המגרשים בית הנבחרות בשפייםתאור  .8

 לאימונים. –מגרשי כדורגל קיימים שני  .א

 עם דשא סינטטי. מגרש מזרחי   .ב

 עם דשא רגיל. מגרש מערבי  .ג

 מטר. 21עמודי תאורה בגובה  4בכל מגרש קיימים   .ד

 .ווט מטל הלייד 2,000 חברת דיסנו בפנסים תוצרת 52כל מגרש מואר על ידי  .ה

 פנסים. 18, להתקין  במקסימוםעל כל עמוד ניתן ,  .ו

 :זה כוללת את כל המפורט להלןהזמנה/הסכם העבודה במסגרת  .9

 08.11לד כמפורט במפרט הטכני סעיף אספקה, הרכבה והתקנה פנסי תאורה עם נורות  9.1
 .ובכתב הכמויות

העברת העבודות ביקורת מהנדס בודק לחשמל. מובהר כי על המהנדס בודק לחשמל    9.2
 להיות בעל רישיון כדין לחיבור לחשמל.  

 :המערבי המגרש 9.3

במגרש המערבי יפורקו כל הפנסים עם נורות מטל הלייד ובמקומם יותקנו פנסי תאורה  .א
 לד.

פנסים והתקנת מא"זים חד פול עבור  מגרש המערביבפול במגשים  -פרוק מא"זים דו .ב
 עם נורות לד.

 .במגרש המערביהתקנת תוספת כבלי הזנה לפנסי לד   .ג



 

 

שהקבלן יציע להשתמש  עם פנסי הלד FIFAבהתאם להנחיות הכנת חישובי תאורה  .ד
אופיינו ארבע דגמים מאושרים של גופי תאורה שנבדקו  להלן 12.8.6 בסעיףלפרויקט. 

יש –ונמצאו מתאימים לדרישות. במידה והקבלן מעוניין להציג גוף תאורה שווה ערך 
להציג את גוף התאורה, לרבות כל האישורים והמפרטים הנדרשים ע"פ מפרט טכני 

וכן חישוב תאורה מלא שיבוצע ע"י הספק/יצרן המקורי )ולא ע"י סיטונאי בארץ(  מיוחד
ויועבר לאישור יועץ החשמל בזמן הגשת הצעת המחיר של הקבלן.  לא תינתן אפשרות 
הצגת גופי תאורה לאחר הגשת ההצעה והקבלן הזוכה יחוייב לספק רק את אחד 

 מהדגמים המפורטים במפרט הטכני.

 המגרש המזרחי: 9.4

 ווט מטל הלייד שפורקו מהמגרש המערבי. 2,000פנסי  20במגרש המזרחי יותקנו עוד  .א

, מעמודי התאורה שמאירים את המגרש המערביווט מטל הלייד  2,000פרוק כל הפנסים  .ב
 ושאר הפנסים יועברו למחסן המזמין.  במגרש המזרחיפנסים והתקנתם מחדש  20ניקוי 

 במגרש המזרחי.ווט  2,000התקנת תוספת כבלי הזנה לפנסים  .ג

חברת ווט של  2,000פנסים עם נורות מטל הלייד  20לאחר הרכבת הכנת חישובי תאורה  .ד
חישובי התאורה יאושרו על ידי המתכנן . רק לאחר השלמת חישובי התאורה . דיסנו

 ואישורם על ידי המתכנן ניתן יהיה לכוון את גופי התאורה.

 תנאים כללים: .10

בהתאם להוראותיו של המהנדס ולשביעות רצונו, בהתאם הקבלן יבצע את העבודה  10.1
 להסכם, למפרט הטכני, רשימת הכמויות והתכניות המצורפות.

כל העבודה תבוצע בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו, בהתאם  10.2
, משנת 08שסימולו  לתקנים הישראליים השונים ובהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל

דיפות בביצוע העבודות מהראשון ( סדר הע08-2008ימדדו לפי המפורט   . )הכמויות 2015
לאחרון להלן: חוק, תקן, הוראות )תאור טכני( מפרטים כללים וכן התאמה לדרישות חברת 

 החשמל.

כל החומרים והעבודה יהיו מאיכות מעולה ביותר ויותאמו לתקן ישראלי, ובהעדר תקן  10.3
וכו'.  על הקבלן לקבל את אשור המהנדס לכל  CE ,ULישראלי, תקן בינלאומי מוכר כגון 

 החומרים המסופקים על ידו. 

על הקבלן להמציא למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לאישורו לפני התחלת  10.4
ביצוע העבודה. המהנדס רשאי לדרוש אישורים ו/או בדיקת החומרים ע"י מכון התקנים, 

 10צאת הדגמים למהנדס תבוצע לא יאוחר מאשר שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. המ
 .קבלת צו התחלת עבודהימים מיום 

אם תוך כדי ביצוע העבודה, ימצא הקבלן שיש הכרח לשנות את דרך המעברים של המתקן   10.5
בשונה מכפי שסומנה בתוכניות, יודיע על כך למהנדס לצורך קבלת אישור לשינוי מראש 

 תוכניות מעודכנות של המתקן כפי שבוצע למעשה.ובכתב, ובגמר העבודה יגיש למהנדס 

לאחר השלמת העבודה, על הקבלן למסור את המתקנים לבדיקה ולאישור ההתאחדות,   10.6
 מתכנן החשמל ומהנדס בודק לחשמל. 

 על הקבלן להזמין את הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הקשורות בכך. 10.7



 

 

 לפני בדיקת מהנדס בודק לחשמל. מובהר, כי אין לחבר חשמל למתקן ללוחות החשמל 10.8

ובלתי מסויגת לטיב החומרים, המוצרים, העבודה  באחריות מלאההקבלן מתחייב לשאת  10.9
 ופעולתו התקינה של המתקן.

 24הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל פגם/ תקלה/ קלקול שיתגלה במתקן במשך תקופה של  10.10
 החומריםגופי התאורה,  חודשים מיום קבלת אישור לסיום העבודות ע"י המהנדס, למעט

חודשים  מיום קבלת אישור לסיום העבודות ע"י  60חראי למשך אלגביהם יהיה -והרכיבים
החדשות שהותקנו על ידי הקבלן במסגרת   ווט 2000מטל הלייד המהנדס ולגבי נורות 

תקופת חודשים מיום אישור הפעלתן ע"י המהנדס )להלן: " 14ביצוע העבודות תהא 
 "(. הבדק

 48, תתוקן תוך והאחריות תקלה שתהייה בגופי התאורה או בנורה, בתקופת הבדק כל  10.11
 שעות מרגע ההודעה על ידי ההתאחדות לכדורגל.

בגופי , בחומריםאם יתגלו במשך תקופת הבדק לקויים, קלקולים או מגרעות בעבודה,  10.12
הקבלן התאורה ו/ או בחלק מהם, כתוצאה מחומרים לקויים או עבודה לקויה, יהיה על 

גוף תאורה מקולקל, חומר ו/או וף תאורה חדש תמורת כל ו/או ג חומריםלספק ולהרכיב 
גוף התאורה המקולקל והספקתו החומרים ו/או לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. פרוק 

החומרים שהוחלפו ו/או גוף התאורה החדש יהיה ע"ח הקבלן.   החומר ו/אווכן הרכבת 
חודשים מיום ההחלפה. האחריות  24אחריות  מחודשת למשך  ויישאהעבודות שבוצעו 

של חמש שנים. בקשר לכך  בדקלגוף התאורה החדש וחלקיו ימשיך עד לסיום תקופת 
הוסכם והותנה כי כל קלקול או פגם שיתגלו במוצרים תוך תקופה האחריות הנ"ל, חזקה 

 א הוכיח הקבלן ההפך. עליהם כי נגרמו בשל חומרים לקויים או עבודה לקויה, כל עוד ל

המהנדס ו/או מי מטעמו יהיו מוסמכים לפסול כל גוף תאורה ו/או חומרים ו/או כל עבודה  10.13
 שאינם עונים על התחייבות הקבלן לפי חוזה זה.

לן לספקם ולא יהיה זכאי לכל תמורה, לא יוכל הקב -משנפסלו החומרים או גופי התאורה 10.14
 פיצוי או תשלום עבורם מההתאחדות.

חשבון סופי יוגש להתאחדות רק לאחר ביקורת מהנדס בודק לחשמל ואישור ופעולתו  10.15
 התקינה של המתקן לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

בכל מקום בו ישנה סתירה בין המפרט הטכני והתכניות, המהנדס לבדו ישמש הפוסק  10.16
 האחרון באשר  למשמעות המונח ו/או המושג.

ים וטיב העבודה לא ישחררו את הקבלן מאחריותו לטיב כל אשורי המהנדס לטיב החומר 10.17
 העבודה, טיב החומרים, ולמילוי יתר תנאי החוזה.

 לוח  זמנים לביצוע העבודות  .11

 :"מהיום הקובע"-ימים מ 75 בתוך – תקופת ביצוע העבודות 11.1

 14היום להתחלת העבודות על פי צו התחלת עבודה שיחול עד  – "היום הקובע"
 ימים מיום החתימה על ההסכם.

 לוחות חשמל 

 ימים מהיום הקובע 15 גמר תכנון .1



 

 

 ימים מהיום הקובע 50 גמר ביצוע מגשים .2

 ימים מהיום הקובע 75 גמר אספקה, הרכבה, התקנה וחיבור .3

 גופי תאורה על העמודים  

 ימים מהיום הקובע 60 הזמנה ואספקת כל הפנסים וגופי התאורהגמר  .1

גמר התקנת וחיבורי גופי התאורה לזרועות  .2
 דשות על העמודיםחה

 ימים מהיום הקובע 70

 מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל .12

 .08מפרט זה הינו השלמה למפרט הכללי למתקני חשמל שסימולו 

  C.I.  מגשים/לוחות חשמל  12.1

 שינויים בציוד   החשמל קיימים ונדרש לבצעלוחות 

 ציוד בלוחות החשמל 12.2

 יהיה לפי הפירוט כדלהלן:יוחלף שהציוד בלוחות החשמל 

 מא"זים   .א

 )מפסקים אוטומטיים זעירים(. 

, כדי לשמור על מתוצרת הציוד הקיים בלוחות חשמליהיו שיוחלפו מא"זים ה 
 D, אופיינים IEC 898ק"א לפי תקן  10סלקטיביות. המאזים יהיו בעלי כושר ניתוק 

B.C.  מ"מ לפזה ויהיו ניתנים לגישור,  17.5לפי דרישה ובעלי רוחב מודולרי של
לכל פנס יהיה  –להוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תמורת תוספת כספית עבורם 

 פאזי .-מא"ז דו

 ומסמפסקים בע ב.

אמפר יהיו מאמ"תים ללא הגנות מתוצרת זהה  63X3מפסקים בעומס מעל  
 P3אמפר יהיו מסוג פקט תוצרת ברטר או   63X3למאמת"ים. מפסקים בעומס עד 

 תוצרת ק"מ.

 מגענים ומתנעים ג.

או יונדאי  הם  ABBמגענים יהיו מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר או שילה או  
מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו  3 -ל AC3יהיו בעלי אופיין 

 לפי הספק המנוע בקוו"ט.

 המתנעים יכללו גם בנוסף: יתרות זרם דיפרנציאלית ניתנות לכוון. 

 מנורות סימון ד.

. מולטי לדוולט עם נורות  250מ"מ למתח  22.5מנורות סימון תהיינה עגולות בקוטר  
 תהיינה מודולריות ומטיפוס ניאון.נורות סימון על מסילה 

ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפות ללא תוספת מחיר. המנורות תהיינה  
מתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. הדקי חיבור המנורות יהיו משוקעים 

 לפי דרישת התקן האירופאי.

 שילוט בלוחות החשמל 12.3



 

 

כמתואר  ע"י ברגים בלבד לסטי ויחוזקשילוט בלוחות החשמל יבוצע מסנדוויץ' פ 12.3.1
 מ"מ.  4במפרט  הכללי לכל מא"ז ו/או מאמ"ת שלט נפרד. גודל מינימלי של אותיות 

מ"מ. שלטי אזהרה במתקני מתח גבוה יהיה שלט נפרד  6לשלטי אזהרה גודל מינימלי  12.3.2
 משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל. 

רה, נתיכים וגודלם, למקורות כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבי 12.3.3
 ההזנה, אזהרה בפני מתחים זרים וכד'. 

שיחוזק  מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח לכל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרד 12.3.4
 בלבד! ע"י ברגים

שדות הלוחות שיש להם מקורות הזנה שונים, מתחים שונים, תדירויות שונות וכד',  12.3.5
 יתר השדות. יהיה להם כל השילוט בצבע שונה מ

לכל הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההזנה, מיקומה הגיאוגרפי באתר, המעגל  12.3.6
 המזין וגודלו באמפרים. 

 שילוט למאמת"ים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם.  12.3.7

 שילוט הציוד יהיה: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו.  12.3.8

וחות החשמל, יש לקחת בחשבון את הארקת הלוח  אשר במתן הצעת המחירים עבור ל 12.3.9
 ין במפורש אחרת.ועבורה לא  תשולם כל תוספת, אלא אם צ

 הארקת הלוח תתבצע כדלקמן: 12.3.10

 ע"י מוליך הארקה לפס השוואת פוטנציאלים. .א
באמצעות מוליך נחושת מבודד פי.וי.סי בחתך המתאים לחתך ה"אפס"  .ב

 בקו מזין.
 

להתקין בכל לוח נרתיק מפלסטיק ובתוכו להניח את עם גמר העבודה, על הקבלן  12.3.11
 התוכניות  המעודכנות של הלוח.

 אין לחבר חשמל ללוח לפני בדיקת מהנדס בודק לחשמל ואישורו המהנדס בכתב. 12.3.12

  ברגים וקונסטרוקציות ברזל 12.4

כל הברגים, האומים והדסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים  12.4.1
זו יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו באביזרים במסגרת עבודה 

 מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם תאושר. 

 חיזוק והגנה על צינורות וכבלים 12.5

 

חיזוק משותף לצינורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל  12.5.1
 . 080112בסעיף  08-2015מגולוון בניגוד לאמור במפרט  20/20נקוב במידות 

בסעיף  08-2015הגנת צינורות וכבלים תבוצע על ידי פח מגולוון בניגוד לאמור במפרט  12.5.2
 עם ידיות הרמה מצופות בניקל.   080113

 בתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי כבלים אוריגינליים של יצרן הלוח. 12.5.3



 

 

  

  ויםומהלך ק   12.6

 

כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים  12.6.1
שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו 

 מאולתרים. 

 כבלים ומוליכים לחשמל   12.7

. כבלים על סולמות N2XYאלא אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס  12.7.1
מ"מ ומעלה  50אמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך. לכבלים בקוטר יחוזקו ב

יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאמו למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי 
 לסקטורלי, ללא אלתורים. 

מ"מ יצוין מס' המעגל, תדירות  4כל כבל יזוהה ע"י שלט סנדוויץ' חרוט גובה אותיות  12.7.2
 מ' לערך.  10ייעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל ומתח, חתך הכבל ו

 ממ"ר יהיו מוליכים מסוג "שזור" ולא מגיד יחיד.  6מעל חתך  12.7.3

 לא תותר התקנת מופות חיבורים בכבלים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת.  12.7.4

בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל, ובחיזוק של  12.7.5
 מספר כבלי נחושת. לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. 

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות  12.7.6
ון לכבלים ולמוליכים, חבק, ומיוחדות )למוליכי אלומיניום(, שלטי סנדוויץ, סימ

חיזוקים, סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עם 
ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. אורך הכלים והמוליכים יקבע על פי אורך  16חתך 

 התעלות והמובילים בהם הם מונחים או מושחלים. 

 עם נורות לד  -אספקת גופי תאורה  12.8

 כללי: 12.8.1

 

מכלול גוף תאורה הצפה לד עשוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי זכוכית   .א
 .66IPבדרגת אטימה 

מסגרת אחת שתאפשר הארה  מודולים על 2-3המכלול יהיה מורכב מ  .ב
 בדרגות תאורה שונות.

 כל מודול יכלול דרייבר עצמאי הניתן לעמעום. .ג

 גוף התאורה יהיה עם לפחות ארבע עקומות פוטומטריות המתאימות .ד
 להארת מגרשי כדורגל.

 EVרמות תאורה בממוצע  3חישוב התאורה יכלול  .ה

 לוקס. EH 200רמת אדמיניסטרציה ותחזוקה   .1
 לוקס. EH 600רמת אימונים  .2
 לוקס.  EH 800רמת משחק  .3



 

 

 .GR 0.50רמת סנוור מתחת ל  0.60מקדם אחידות לפחות  .4
 

מינימלית  ואט. תפוקה אורית  1,400עד  1,300הספק כולל של המכלול מ  .ו
 לומן. 130,000

 לפחות. CRI 70קלוין. מסירת צבע  4000גוון אור  .ז

ימים מיום   14להתאחדות ולמהנדס תוך  של גופי התאורה על הקבלן להציג דוגמאות 12.8.2
 חתימת חוזה )בזמן הצגת גופי התאורה יוצגו אישורי מכון התקנים כמפורט מטה(.

 

 גופי התאורה על כל מרכיביהם יהיו בעלי אישורים מתאימים ממכון התקנים הישראלי.   12.8.3

 

תעודת בדיקה מלאה ומושלמת של מכון  ותכולל את הדוגמאות שהןהקבלן יספק  12.8.4
 כמפורט בהמשך. התקנים

 

ם ע  - לשני מגרשי הכדורגל – את חישובי התאורה מהספק הקבלן יגיש למהנדס את  12.8.5
. יש להציג כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות ובמבוא למפרטכמות גופי תאורה, 

למהנדס את חישובי התאורה לפני הזמנת גופי התאורה ולקבל  את אישורו בכתב. 
ווט מטל הלייד יידרש הקבלן להשתמש  2,000במגרש שבו מוסיפים גופי תאורה 

 בעקומות פוטומטריות של חברת דיסנו  אותם ניתן לקבל מהיבואן בישראל.

 

על הקבלן הזוכה לבחור את הספק וגופי התאורה מהרשימה המפורטת להלן בלבד   12.8.6
 :לעיל ד' 9.3למעט אם אושר לו על ידי המהנדס דגם שווה ערך אחר כמפורט בסעיף 

. אנגליה THORNמתוצרת חברת  ALTIS SPORTדגם   .א
-http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor

floodlighting/Altis_Sport-lighting/sports 
 

חברת תוצרת   ARENA VISION GEN 2דגם  .ב
http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-.פיליפס

-sports-end-ng/highfloodlighti-area-and-luminaires/sports
gen2-led-floodlighting/arenavision/arenavision  

 

           DISANOחברת תוצרת  FORUM 3 MODULE דגם  .ג
-forum-floodlighting/disano-http://catalogo.disano.it/en/exterior
-led      -modules-3-led-forum-modules/3198-3-led-forum/2
s-beam-narrow    

 

 

 חברת סילבניה תוצרת RAPTORגם ד .ד

http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-lighting/sports-floodlighting/Altis_Sport
http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-lighting/sports-floodlighting/Altis_Sport
http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/high-end-sports-floodlighting/arenavision/arenavision-led-gen2
http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/high-end-sports-floodlighting/arenavision/arenavision-led-gen2
http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/high-end-sports-floodlighting/arenavision/arenavision-led-gen2
http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/high-end-sports-floodlighting/arenavision/arenavision-led-gen2
http://catalogo.disano.it/en/exterior-floodlighting/disano-forum-led-%20%20%20%20%20%092/forum-led-3-modules/3198-forum-led-3-modules-narrow-beam-s
http://catalogo.disano.it/en/exterior-floodlighting/disano-forum-led-%20%20%20%20%20%092/forum-led-3-modules/3198-forum-led-3-modules-narrow-beam-s
http://catalogo.disano.it/en/exterior-floodlighting/disano-forum-led-%20%20%20%20%20%092/forum-led-3-modules/3198-forum-led-3-modules-narrow-beam-s


 

 

-http://www.sylvanialighting.com.au/products/exterior
-lighting/sylvania raptor#.WnBqmrwjSpo-led-briteline 

 
   

המפקח גופי תאורה שהספק ייבא  אותם כחלקים של גופי תאורה לא יאושרו על ידי  12.8.7
 )רפלקטור, מבנה גוף תאורה, ציוד הדלקה וכד' (, ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.

גופי התאורה יהיו מיובאים לארץ בצורתם המוגמרת ולא יבצעו בהם תוספות ו/או  12.8.8
 שינויים,  למעט ממירי חרום.

ה מהקבלן יבדוק את המפרט של גופי התאורה המהנדס, לאחר קבלת חישובי התאור 12.8.9
בהתאם לדרישות הסף להלן, ורק בהתאם לעמידה בהן ינתן אישורו להזמנת גופי 

 התאורה:

 

 תיאור דרישת סף מס'
 

 מסמך שיש להגיש

 
 דרישות סף מנהליות ליצרן/יבואן  פנסי תאורה לד                    

 
 מערכת הבטחת איכות של יבואן .1

 
 יבואן ISO 9001תעודות אבטחת איכות 

 מערכת הבטחת איכות של יצרן .2
 

 יצרן ISO 9001תעודות אבטחת איכות 

היבואן הינו המורשה הבלעדי מטעמו  .3
של יצרן בחו"ל להפצה, שיווק ומתן 

תמיכה טכנית, שירות, אספקת חלפים 
 ואחריות בארץ.

 מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת

 צבע:מקדם מסירת  . 4
 לפחות 70לתאורת חוץ: 

 יעוד וערך(*יש לציין )

 

 IESקובץ פוטומטרי בפורמט  .5
לדו"ח בדיקה  בהתאמה מלאה

LM79. 
 פורמט הקובץ יתאים לחישובי תאורה

 AG132בתכנה 
 תוצרת LEDנורות  .6

NICHIA/ OSRAM/ CREE/  / 
PHILIPS 

 מפורט LEDדגם קטלוג של יצרן, יש ציון 

 L80/F20@80,000אורך חיים  .7
מעלות  35)עבור טמפרטורת סביבה 

 צלזיוס(.

 דו"חות בדיקה וחישובים:
 

 LM80פי תקן -* על
 עבור טמפרטורת סביבה ISTMT* ת.ב. 

 מעלות צלזיוס. 35
* תוצאות חישוב אורך חיים בעזרת      

 .ISTMTעל בסיס  TM21מחשבון 
 

 הכל על ידי מעבדות מוסמכות ועבור

http://www.sylvanialighting.com.au/products/exterior-lighting/sylvania-%09briteline-led-raptor#.WnBqmrwjSpo
http://www.sylvanialighting.com.au/products/exterior-lighting/sylvania-%09briteline-led-raptor#.WnBqmrwjSpo


 

 

 בהצעה.הספק מרבי 
 קות,יהיו בעלות בהי LED-כל נורות ה .8

 עוצמה וגוון זהים.
 binning -התחייבות היצרן לתהליך ה

 דרייבר מקורי של יצרן גו"ת, . 9
 או ש"ע, PHILIPSתוצרת 

הדרייבר יאפשר תאורה קבועה 
 ויציבה,

 ללא תלות בשינויים במתח הרשת
 ±( 10%הנומינלי )

 שם דגם קטלוג של יצרן הדרייבר, כולל
 דרייבר מפורט.

 )יש לציין מיקום מדויק של מענה במסמך(.

התקנת הדרייבר בגו"ת/מחוץ לגוף  .10
 תאורה  תתבצע

 כאמור בהוראות התקנה של היצרן.

 הוראות היצרן להתקנת הדרייבר
  

   
 80,000אורך חיים של דרייבר  .11

 שעות בתוך גו"ת וטמפרטורת סביבה
 מעלות צלזיוס. 35

 או הצהרתו לגבי  יצרן גו"תקטלוג 
שעות בתוך גו"ת  50,000אורך חיים 

 מעלות צלזיוס 35וטמפרטורת סביבה 
 CB TESTדו"ח בדיקה/  לפחות 0.92מקדם הספק בעומס מלא  .12

 *חובה לציין מס' עמוד עם תשובה
 הרכיבים של גו"ת המסופקים .13

 )נורות לד, ספקי כוח, בקרים
דרייברים( יהיו ומערכות הפעלה, 

זהים לרכיבים שנבדקו בגוף התאורה, 
אשר אושר על ידי המעבדה ותועד 
 20בתעודת הבדיקה, כמתאים לת"י 

 התחייבות יבואן חתומה על ידי 
 מורשה חתימות ועו"ד.

  61347עמידה בדרישות תקן  .14
 "אביזרי הפעלה ובקרה 2.13חלק 

 לנורות: דרישות מיוחדות לציוד
 י המיועד למודוליבקרה אלקטרונ

 ".LEDדיודה פולטת אור 
 

 תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 
 או תקן בינלאומי מקביל 2.13חלק  61347

 

 2.1חלק  961עמידה בדרישות תקן  .15
 )הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות(.

 

  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 
-ENאו תקן בינלאומי מקביל  2.1חלק 

55015 
 12.3חלק  961עמידה בדרישות תקן  .16

 )הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות(.
 

  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 
 או תקן בינלאומי מקביל 12.3חלק 

 IEC-61000-3-2 
 12.3חלק  961עמידה בדרישות תקן  .17

 )הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות(.
 

  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 
 או תקן בינלאומי מקביל 12.3חלק 

 IEC-61000-3-3 
 61547עמידה בדרישות תקן  .18

)תאימות אלקטרומגנטית: ציוד 
תאורה לשימוש כללי דרישות חסינות 

 מפני הפרעות אלקטרומגנטיות(.

 61547תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 

 12.5חלק  961עמידה בדרישות תקן  .19
 רגעיים(.)הפרעות מולכות, שינויים 

 

  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 
 או תקן בינלאומי מקביל 12.5חלק 

 IEC-61000-3-3 
 הוראות התקנה ואחזקה .20

 
 

 הוראות התקנה ואחזקה בשפה עברית כולל:
פירוט כמות המקסימאלית של דרייברים 

 (2.18לחיבור לפאזה אחת )בהתאם לסעיף 



 

 

 
 

 
 הנחיות תחזוקה והחלפת רכבים 

 )חלק האופטי וחלק החשמלי(
 

 תאורת חוץ: הנחיות שינוי זווית הטיה 
 

 תדירות ניקוי
 

   
 גו"ת חוץ יהיה עשוי מאלומיניום .21

לפחות  IP66יצוק/משוך בדרגת הגנה 
של תאי הציוד החשמלי ותא הציוד 

 האופטי )מעטפת החיצונית(.
כאשר הציוד האופטי ו/או הציוד 

 IP66החשמלי הם בדרגת הגנה 
לפחות, יכול גוף התאורה )מעטפת 

 IP44החיצונית( להיות בדרגת הגנה 
לפחות )חלק האופטי ו/או חלק 

 החשמלי בהתאם(
 

 CB TESTדו"ח בדיקה / 
 * חובה לציין מס' עמוד עם תשובה

 חוזק מכני של )כולל חלק האופטי( .22
IK08 לפחות 

 CB TESTדו"ח בדיקה / 
 * חובה לציין מס' עמוד עם תשובה

 עמידת כיסוי פתח יציאת האור .23
 )אם ישנו( עשוי זכוכית מחוסמת

)או שעברה טיפול אחר( להתאמה 
 לדרישות בטיחות במקרה של שבר

 IEC60598-2-3על פי תקן 

דו"ח בדיקת מת"י או דו"ח בדיקה או 
ית באופן הצהרת יצרן לגבי שבר זכוכ

 בטיחותי על פי   
IEC60598-2-3 

"Glass cover not breaks 
into large pieces – safety 

requirement" 
 * חובה לציין מס' עמוד עם תשובה

 עמידת מבנה גו"ת ברעידות על פי .24
 IEC 68-2-6תקן 

  IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן 
 ANSIאו תקן אמריקאי מקביל 

Level 1 Normal C 136-31 
 –)עמידות מפני רעידות 

Vibration test) 
 בדרישות LEDעמידה של מודול  .25

 IEC 62031בטיחות על פי תקן 
 IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן 

או תקן אמריקאי מקביל של מעבדה 
 מאושרת

 הגנה מפני נחשולי מתח .26
10kA/kV10 ,SPD אינטגראלי 

 מקורי של יצרן גו"ת
 

 , סכמת חיבורSPDקטלוג של יצרן 
 בהתאם לסוג הגנה מפני התחשמלות.

 כל החומרים החיצוניים ואטמים .27
 בתנאי חוץ בארץ UVעמידים בקרינה 

 

 קטלוג מקורי/ הצהרת יצרן

 כל סגרים/ צירים עמידים מפני .28
 קורוזיה בתנאי חוץ.

 קטלוג מקורי/ הצהרת יצרן

 אבטחהפתיחת מכסה גו"ת כוללת  .29
 למניעת נפילה או סגירה מקרית

 קטלוג מקורי/ הצהרת יצרן



 

 

 של המכסה בעת הטיפול.
 חומרים מהם בנוי גו"ת מתאימים .30

 לפחות(. 70%למחזור )
 קטלוג מקורי/ הצהרת יצרן

 

 

על הקבלן להגיש למהנדס בתום ביצוע העבודות תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל  12.8.10
 :כון התקנים  כמפורט להלןמ אישור  20ת"י  -סעיפי התקן 

 

 תעודת בדיקה מס' ............................

 1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף 

 

 סעיף

ב
ת
ק
 ן

 התכונה הנדרשת

 ותקציר הדרישה

 התאמה

ל
ת
ק
 ן

 מתאים הוראות בדיקה כלליות 1.2

 מתאים מיון נורות 1.4

 מתאים סימון 1.5

 מתאים מבנה 1.6

 מתאים מרחקי זחילה ומרווחי אויר 1.7

 מתאים אמצעי הארקה 1.8

 מתאים הדקים 1.9

 מתאים תיול פנימי וחיצוני 1.10

 מתאים הגנה מפני הלם חשמלי 1.11

 מתאים בדיקות קיום ועליית טמפרטורה 1.12

 מתאים עמידות באבק ובלחות 1.13

 מתאים התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי 1.14



 

 

 מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות 1.15

          

 התקן הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות 12.8.11

 מיום הוצאתה. שנים 4היה י -בדיקה מלאה  - תוקף התעודה 12.8.12

לות: שם היצרן )חו"ל ( + שם הספק בישראל )שם    מדבקות הכול - הכוונה בסימון 12.8.13
 ופרטים(

 חפירה ו/או חציבה ועבודות עפר 12.9

 

יהיו לו כל טענות ו/או הקבלן מצהיר שבדק את השטח לפני ביצוע עבודות העפר ולא  12.9.1
 תביעות בגין אי הכרת תנאי השטח.

 

 החפירה תכלול: 12.9.2

 

 סילוק הצמחיה העליונה או כל גורם מפריע אחר. .א

 חפירת ו/או חציבת תעלה בידיים או במכונה בעומק הנדרש. .ב

הנחת הצינורות או הכבלים אחסנת העפר ופסולת החציבה בזמן עבודות  .ג
 בתעלה ועד כיסוייה.

ס"מ מתחת ומעל צנורות החשמל, וריפוד כנ"ל  10ריפוד חול בשכבה של  .ד
 ס"מ מעל צנורות טלפון. 30 -ס"מ מתחת ו 10אך בשכבה של 

בגוון צהוב לאורך תוואי הכבל המונח  P.V.C.פלטות אספקה והנחה של  .ה
 בחפירה.

 הידוקן עד קבלת שכבה אחידה.כיסוי החפירה בשכבות ,שכבות, ו .ו

 הבאת השטח למצב התחלתי כפי שהיה לפני ביצוע החפירה. .ז

 

הקבלן יהיה אחראי להחזקת התעלה בזמן ביצוע העבודה בה, כולל שלטי אזהרה  12.9.3
 לאנשים, גידור וכו'. עבור הנ"ל לא תשולם כל תוספת.

 קע". ש-צינורות בטון ופלסטיק קשיח יהיו מסוג "תקע 12.9.4

יהיה אחיד לכל אורך התוואי והם יבוטנו לכל היקפם, ההנחה ישרה שיפוע הנחתם  12.9.5
וללא "זיגזגים" כמקובל בעבודות סניטציה ותבוצע ע"י בעל מקצוע העובד בעבודות 

 אינסטלציה סניטרית. לפני כיסוי התעלה יש לקבל אישור מהמפקח.

ם צויין מ"מ קוטר, אלא א 8לכל סוג שהוא של צנורות יושחלו חוטי משיכה מניילון  12.9.6
במפורש אחרת. בכל המקרים יותקנו בצנורות פקקים מתאימים שימנעו כניסת מים או 

 לכלוך לתוכם.

  בריכת הסתעפות ו/או מעבר מבטון עבור כבלי חשמל ותקשורת ועבור  12.10
 :אלקטרודה              



 

 

 

מחיר הבריכה המופיע בכתב הכמויות יכלול: חפירה וחציבה, חצץ בתחתית, גלילי בטון  12.10.1
עם הפתחים, מסגרת בטון ומכסה התקנה ויישור השטח וסילוק כל פסולת, עם שילוט 

 מפורט עבור כל כבל, צינור ופריט בתוך הבריכה.

השילוט ע"י שלטי "סנדוויץ" מבקליט קשיח או סרט פלסטי עם אותיות וספרות  12.10.2
מודולריות מולבשות עליו, מחוזק ע"י חבק פלסטי לכבל ו/או צינור, מתוצרת 

"GRAFOPLAST  מ"מ. 3לגרנד", או ש"ע. גודל אות 

 

 כבלים  12.11

עם הטבעה  N2XYכל הכבלים שבמסגרת העבודות  יהיו מנחושת בעלי חתך עגול, מסוג  12.11.1
 וישאו תו תקן ישראלי.  מ', 1כל 

  

כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית )להוציא לוחות חשמל( יהיו מגולבנים  12.11.2
 בגלבון חם או מצופי קדמיום.

העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה ניסיונית לשם בדיקת יעילותו.  בגמר  12.11.3
כל הליקויים שיתגלו תוך כדי הבדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן, לשביעות רצונו 
המלאה של המהנדס. לפי דרישת המתכנן והמפקח יבצע הקבלן הפעלות נסיוניות 

גלו ליקויים כל שהם, הקבלן לא יהא נוספות.  ככל ובהפעלות הניסיוניות הקודמות נת
 זכאי  לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת בגין ההפעלות בבדיקות הניסיוניות החוזרות.

 

אם בבדיקת הניסיון החוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקונים אשר נרשמו בבדיקת  12.11.4
הניסיון קודמת, יחוייב הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת )אף אם ימצאו הערות 

 דשות וחוזרות שלא בוצעו(, וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה שביצע.תיקון ח

 

מכתב בו יצויין שסיים את להמציא בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן, הקבלן יהיה חייב  12.11.5
העבודות במתקן, בדק אותו, הגיש תוכניות לפי ביצוע, ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן 

 לבדיקת גמר עבודה. המכתב יופנה להתאחדות עם עותק למתכנן החשמל. 

לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו את ההערות מהבדיקה הקודמת ואם ביצע  12.11.6
 את התיקונים בהתאם.

חר חיבור חשמל למתקן )לאחר קבלת אישור( יבדוק הקבלן את סדר הפאזות לא  12.11.7
ת סדר הפאזות אפאזות ויתקן -באמצעות מכשיר המיועד  לכך בכל נקודות הכח התלת

במידת הצורך. כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים בכל חיבורי החשמל. 
ם חיבורים נוספים, על במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנ

 הקבלן לוודא חיזוק   החיבורים הנוספים שבתיבה ולחזקם במידה ואינם מחוזקים.

 

 הארקות  12.12

 כל מערכת ההארקות תבוצע עפ"י תקנות החשמל והתוכניות המצורפות להזמנה זו. 12.12.1

 



 

 

 מפרט טכני מיוחד לתאורת מגרש הכדורגל .13

העבודה תבוצע בהתאם לתקן, תקנות החשמל, דרישות חברת החשמל ובהתאם למפרט  13.1
  2015", שנת ההוצאה: 08הסטנדרטי של הועדה הבין משרדית אשר סימולו "

 לד -גופי התאורה  13.2

מקוריים של גופי התאורה להארת מגרש הכדורגל יכללו דרייברים אינטגרליים  13.2.1
 אות:, ויענו על כל הדרישות הטכניות הבהיצרן

הגופים יהיו מרובעים מיציקת אלומיניום, צבועים בצבע אפוקסי  .א
 בתנור.

הגופים יהיו בעלי גון אלומות אור, עפ"י הנדרש, מזוויות צרות ועד  .ב
 זוויות רחבות במיוחד.

 
לפחות ומוגנים נגד לחות, חרקים,  65IPהגופים יהיו בדרגת אטימות  .ג

 ת אחר.אבק ויהיו עם נשם למניעת עיבוי או סידור נאו
                  

לגופים מערכת הכוונה וחיזוק מושלמים לזרועות שעל עמוד התאורה,  .ד
מערכת ההכוונה וההתקנה של הגופים תאפשר צידוד של הגוף האופקי 

 והאנכי, והחיזוק לזרוע יהיה באורך המונע הצללה.
 

 כל האטמים בגופי התאורה יהיו עמידים בטמפרטורות גבוהות.  .ה
 

 גופי התאורה יכללו  מפסק ביטחון לניתוק הזינה בזמן טיפול.  .ו
 

כל האבזור לרבות ברגים, סוגרים, צירים וכד' של גופי התאורה יהיו  .ז
 עשויים מנירוסטה.

 

הגופים יהיו בעלי מקדם מהירות רוח נמוך וזאת ע"מ להפחית את  .ח
 משקלם וגודלם של העמודים.

 

הכפולה דהיינו, עשויים מיציקת גופי התאורה בנויים בשיטת המעטפת  .ט
אלומיניום בתבנית לחץ למניעת דפורמציה או שינוי בדרגת אטימות 

 עקב שימוש בנורות מסוג זה.
 

גופי התאורה והנורות יתאימו לרמת המתח באזור מגרשי אימונים של  .י
להתאים את לבדוק את המתח באזור הפרויקט  ו הקבלן שפיים. על 

ן הרשמי של ואפי הוראות היצרן ו/או היבל הנורה והדרייבר למתח זה
 .גופי התאורה

 



 

 

 גופי התאורה יכללו דרייבר  אינטגרלי וקופסת חיבורים. .יא
הדרייבר  יהיה צמוד הדרייבר  המסופק יאושר ע"י יצרן גופי התאורה. 

 לגופי התאורה ויותקן לפי הפרט על המרפסת מול הפנסים.
 

, IEC ,598 IEC ,551016EN 6826הגופים יעמדו בתקנים הבינלאומיים  .יב
60598EN. 

 

 כוונת אופטיתיצורפו עם אספקתם גופי התאורה כל להקבלן ידאג כי  .יג
הכוונת תשמש לכיוון המסופק ) עם התקן הרכבה על גוף התאורה

 (.הגופים ובדיקת הגופים בזמן האחזקה
 

תעודת בדיקה מלאה ותצורף  20כל גופי התאורה יעמדו בדרישות ת"י  .יד
הישראלי בצרוף צילום של גופי התאורה הנבדקים  ניםשל מכון התק

 עם פרוט תצוגת הציוד.
 

תהיה לחמש שנים לפחות, וחלקיו  אחריות הקבלן לגוף התאורה .טו
 האחריות תגובה באחריות היצרן.

 

 חישובי התאורה 13.3

 :כללי 13.3.1

לצורך הכנת תכנון התאורה נכללו במפרט זה נתוני הבסיס ונקודות מוצא  .א
ודרישות מינימליות לאופן הכנת והגשת חישובי כולל תכניות העמדה, 

 התאורה.
 

 ( .72=  4*18ָָ גופי תאורה ) 72כמות גופי התאורה בכל מגרש תהייה עד    .ב
 

הקבלן יהיה אחראי לדאוג לכוון את גופי התאורה כך שלא יהיה סינוור לפי  .ג
וחישובי   GLARE RATING (GR) ≤ 50  כלומר, FIFAדרישות 

 למיקום העמודים.התאורה יתאימו 
 

 . GR-על הקבלן להציג למהנדס את חישובי התאורה כולל ה .ד
 

 2,000פנסי מטל הלייד  20ף  שהקבלן יוסי -המזרחי  –עבור מגרש הכדורגל  .ה
ווט , הקבלן יכין חישובי תאורה בהתבסס על העקומות הפוטומטריות של 

 "דיסנו" שניתן לקבל אותם מהיבואן בישראל.
 

כספית מיוחדת מעבר ת תאורה , לא יקבל הקבלן תוספ עבור הכנת חישובי .ו
לנמדד בכתב הכמויות והכל כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים 

 שבכתב הכמויות.



 

 

 
 

 נתוני בסיס להתייחסות למיקומים, מידות וגבהים 13.3.2

 
נתוני הבסיס מידות, גבהים, מיקומים ונקודות מוצא המפורטים  13.3.2.1

המצורפת של מגרש הכדורגל  ויהיו במסמכי מכרז זה ובתוכנית 
 כדלקמן:

 
  מטר. 68*  105גודל כל מגרש כדורגל :   .א
 0.00הגבהים המצוינים מתייחסים לגובה המגרש )דשא  .ב

.)+   
 רכז המגרש )דשא(.מ - Y ,Xנקודת הייחוס לצירים  .ג

 ראה תכנית מצורפת. 
 

בין נקודות  מטר 5במרווח של  המטריצה לחישוב עוצמת התאורה תהיה 13.3.2.2
 .בתחילת המשטח בין המושבים למגרש החישוב ותתחיל

 

מטר מעל פני המגרש  0.8יהיו בגובה לאוריזנטלי נקודות החישוב  13.3.2.3
 .0.00בגובה ורטיקלי ו

הספק יתחשב בסידור גופי התאורה במרפסת בראש העמוד בהתייחס  13.3.2.4
 לרמות התאורה השונות. 

 
 הגשת החישובים ומסמכים 13.3.3

 
 להצעתו את המסמכים הנדרשים במפרט זה לרבות:הקבלן יצרף 

 
קטלוגים מקוריים של היצרן לציוד המוצע על ידו, עם פרוט התכונות  .א

החשמליות, הפוטומטריות, המכניות, פרוט התקנים שלפיה מיוצרים גופי 
 התאורה ותאור בקרת האיכות בתהליך היצור )לא יתקבלו צילומים(.

 
מידות, פרטי התקנה, מעברי כבלים, פרוט תכניות מפורטות של הציוד כולל  .ב

 חומרים של כל מרכיבי הגוף וכד'.
 

 מפרט אחזקה שוטפת ומונעת. .ג
 

תכניות מפורטות של סידור גופי התאורה על הפלטפורמה במגדלי התאורה  .ד
כולל: מידות, פרטי התקנה, מעברי כבלים, פרוט חומרים של החיזוקים, זוויות 

 '.ציוד וגבהה של גוף התאורה וכד
 

חישובי עוצמות הארת המגרש האופקית והאנכית יוכנו לכל הרמות ולפחות  .ה
 המפורטת להלן: הלמצלמ

 



 

 

 מצלמה ראשית
 

 לאימון חובה להגיש חישוב עוצמת תאורה הוריזונטלית. III Classרמה 

 לתחזוקה חובה להגיש חישוב עוצמת תאורה הוריזונטלית. III Classרמה 
 
 

בצרוף הנתונים המוצעים לחישוב כגון: מיקום מדויק חישובי התאורה יוגשו  .ו
לכל גוף תאורה בציון העקומה הפוטומטרית, נתוני הנורה, הזווית הכיוון 

 )ורטיקלית והוריזונטלית(, מקדמי הפחתה וכד'.
 

נקודות הצגת עוצמות התאורה, על גבי תכניות תוצאות התאורה במגרש  .ז
 מטרים. 5הכדורגל, תהייה כל 

 
סביב מגרש  בשולייםוכן  מגרש המשחקמת התאורה תהייה על תוצאות עוצ .ח

 המשחקים עד המושבים.
 

חישובי התאורה של המהנדס ימסרו לקבלן  על גבי קובץ אוטוקאד של המגרש,  .ט
 שיימסור אותו לספק גופי התאורה 

תוצאות החישובים של הספק ימסרו על ידי הקבלן למהנדס במדיה מגנטית  .י
 בפורמט אוטוקאד ובנייר.

 
 

 ליווי ההתקנה , כיוונים, בדיקות וקבלת אחריות 13.4

 
 

הקבלן ידאג לביצוע  כיוון גופי התאורה תוך גיבוי טכני מקצועי המוסמך ע"י  .א
 היצרן או היבואן הרשמי של היצרן. 

 
הקבלן ילווה את תהליך ההתקנה וחיבור גופי התאורה  ואופי פעולת המתקן  .ב

 של היצרן .בהתאמה להנחיות היצרן או היבואן הרשמי 
 

ו/או  ציוד פגום מייד עם חומר הקבלן אחראי להחלפת כל נורה פגומה ו/או  .ג
 גילויים.

 
הקבלן אחראי להחלפת כל נורה פגומה אשר אורך חייה יקטן מהנדרש במפרט  .ד

 זה כולל כל הוצאות הכרוכות באספקת והחלפת הנורה.
 

חראי על גופי בגמר ההתקנה הכיוון, ההפעלה ואישור התאורה, הקבלן יהיה א .ה
התאורה והנורות במשך כל תקופת האחריות וזאת מבלי לפגוע בתקופות 

 הבדק המחויבות בחוזה זה.
 

בגמר העבודה יבצע הקבלן כיווני לילה של כל גופי התאורה עד להשגת  .ו
אחידות ברמת התאורה כמתואר לעיל בהתאמה להנחיות היצרן או היבואן 

כספית מיוחדת מעבר ת הקבלן תוספ עבור הנ"ל לא יקבלהרשמי של היצרן. 
לנמדד בכתב הכמויות והכל כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים 

 שבכתב הכמויות.



 

 

 
העבודה על  ידי ההתאחדות מהקבלן  ביצוע כל הנ"ל הינו תנאי לקבלה של .ז

 ואישורה על ידי המהנדס.
 

 נתוני בסיס לביצוע חישובי התאורה:  13.5

 :כללי .א
 לתאורת מגרשי כדורגל  UEFAתכנון התאורה יתבסס על דרישות 

 המפורטות במפרט זה. LEAGUE CHAMPIONS -ב
 אמוראו סתירה בין ה UFFAבהיעדר התייחסות במפרט זה לדרישה של   

 למפרט זה, UEFA במפרט
יובא הנושא בפני המהנדס בכתב להחלטה. בהיעדר פניה, ההתאחדות שומרת 

 את האיכות הגבוהה יותר מבין שניהם. מהקבלן קבללעצמה את הזכות ל
 

 :מושגים טכניים המפורטים בהמשך .ב
 

U1 = Emin / Emax . illuminance – Uniformity  

U1 = Emin / Average . illuminance – Uniformity  

Ev cam Ave. – Average illuminance to each camera 

Eh.ave. – Average Horizontal illuminance 

הערות לחישובים הנדרשים ולמושגים הטכניים המפורטים בהמשך  .ג
 בטבלאות:

 
עוצמות התאורה הורטיקליות מתייחסות למיקום המצלמות והן  .1

 ממוצעות.
 
לכן יש להכפיל את הערכים שבטבלה  0.80הוא הנדרש מקדם האחזקה  .2

 .1.25פי 
 

 בכל הרמות. RG > 50רמת הסנוור  .3
 

 מטר )רמת החישוב(. 5כל גריד החישוב יהיה  .4
 

 בין נק' חישוב סמוכות. 10%ההפרש בתוצאות המתקבלות לא יעלה על   .5
 
 רמות התאורה הנדרשות 13.5.1

  800lux  +600 lux   +400luxיתוכננו שלוש רמות הארה:    

 : רמת התאורה הנדרשת במשחק הינה .א

 

 



 

 

Lighting Specification for TELEVISED events 

PROPERTIES 

OFLAMPS 

HORIZONTAL 

ILLUMINANCE 

VERTICAL 

ILLUMINANCE 

 

Calculation 

 

Toward 

 

Class 

Colour 

Renderin
g 

Colour 

Temperatu
re 

Uniformity Eh.ave. Uniformity Ev cam 

Ave. 

Ra Tk 2U 1U Lux 2U 1U Lux 

 

80> 

 

 

 

Tk>5500 

K 

 

0.8 

 

0.6 

 

800 

 

0.6 

 

0.4 

 

600 

Fixed 

Camera 

  

Class III 

 

  

בכל ארבע  פינות המגרש, בעגול  האמצע ולכל אורך קו האמצע עוצמת התאורה 
 האוריזנטלית לא תהייה קטנה מ- 800 לוקס.

 
 :רמת התאורה הנדרשת לאימון ב.   

 

Lighting Specification for NON TELEVISED events 

Lamp 
Colour 

Renderin
g 

Lamp Colour 

Temperature 

Glare 
rating 

Uniformity HORIZONTAL 

ILLUMINANC
E 

 

Activity level Class 

Ra Tk  2U 

 

Eh ave 

)Lux( 



 

 

 

65> 

 

 

 

 Tk>4000k 

 

 

GR<50 

 

0.6 

 

 *600 

 

National games 

Class III 

 

 

 חיבור הפנסים למרפסותעבודות  13.6

 להשחיל את הכבלים לעמוד ולחבר בהתאם לתכנית. .א

 4X3פנס מפסק זרם מוגן מים וכבל  לחזק הפנסים למרפסת ולחבר לכל .ב
עם פיטינגים  עם צינור שרשורי מתכתי גמיש מצופה פלסטיק N2XYממ"ר 

, שכלול באופן יחסי במחיר הכבל עבור חיבור ללוח החלוקה  IP 65אטומים 
 )הקבלן יספק את הכבל(.

השחלת כבלי הפנסים דרך העמוד, חבור המרפסת לעמוד וחבור הכבלים  .ג
 תחתית העמוד.ללוח החלוקה שב

 הכנסת הנורות לתוך גופי התאורה.   .ד

 ניקוי גופי התאורה, המרפסת והעמוד.   .ה

 כבלים חפירה וכיסוי 13.7

, 547ות"י  V.D.E.- 0271/4.60הכבלים יהיו מטיב מעולה ובהתאם לתקן  א. 
אופן החפירה: רפוד בחול, הנחת הכבל וכסוי בלבנה בהתאם לתכנית, 

היטב את האדמה כך שלא תשקע לאורך לאחר כסוי הכבלים יש להדק 
החפירה. על הקבלן לסלק את עודף האדמה וליישר את השטח לאחר 
כסוי התעלה. ההארקות לשריון הכבל במידה ונדרש כבל משוריין 

 תהיינה לפי התקן ודרישות חברת החשמל.

תעלה בכביש או בדרך יש לכסות בשכבת אדמת כורכר ולא באדמה  ב. 
 טבעית.

ס"מ  20לאורך מדרכת הכורכר יש לכסות בשכבה עליונה של תעלה  ג. 
כורכר לכל רוחב המדרכה ולהחזיר פני המדרכה למצב בו היתה לפני 

 בצוע החפירה.

על מוליכי הכבל, בין הכבל למהדקים בלוח החלוקה, יולבשו שרוולים  ד. 
מצנורות בדוד בצבעים תקניים, עם מספור וסדר פאזות, המוליכים 

 רה נאה.יעובדו בצו

 :חפירת תעלת כבלים, יכלול גםעבודות  ה.



 

 

חפירה בעומק וברוחב כמפורט בכתב הכמויות, ישור תחתית התעלה  .1
 וסלוק האדמה החפורה.

נקיטת אמצעי בטיחות מכסימליים למניעת אסונות כתוצאה מאי  .2
שמירת כללי ואמצעי הבטיחות המקובלים במקומות מהסוג הנ"ל 

 מהבהבות וכד'.לרבות שלטי אזהרה, מנורות 

כסוי באדמה או כורכר בהתאם לדרישת המפקח והדוק בשכבות של  .3
 ס"מ. 20

סילוק כל שאריות האדמה או הכורכר ויתר הפסולת. המדידה לפי  .4
 מטר נטו לאורך החפירה.

 שיקום צמחיה ו/או דשא, והחזרת המצב לקדמותו. .5

 :מחיר הנחת כבל יכלול גם      .ו

 מחיר הכבל במקום ההנחה. .1

 נחת הכבל בתוך תעלת הכבלים.מחיר ה .2

 מחיר השחלת הכבל דרך הצינורות. .3

 מחיר הארקות למעטה השריון של הכבל. .4

 מחיר נעלי הכבל והתקנתם. .5

מחיר כל החומרים הנצרכים לשם בצוע העבודה כמפורט, ושאינם  .6
 נזכרים בכתב הכמויות.

מ' לכל  2המדידה לפי מטר נטו בקו אופקי בין העמודים בתוספת  .7
 לעמוד.כניסה 

 מחיר הנחת צינור יכלול גם: ז. 

 מחיר הצינור במקום ההנחה. .1

 מחיר חבור הצינורות. .2

מחיר הנחת הצינורות בתחתית התעלה או חיזוקם במקום הנחתם.  .3
המדידה לפי מטר נטו, הנחת הצינורות עלולה להעשות במועדים 
שונים ולהעשות  בקטעים, ועל הקבלן להתחשב בכך בזמן הצבת 

 מחיריו.

 חות חשמל  לעמודי התאורהלו 13.8

לוחות החשמל קיימים ונדרש רק שינויי של האביזרים בלוחות כמפורט  .א
 . החשמל בתוכניות

הציוד החשמלי יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מנוקב באופן שרק  .ב
 ידיות המפסיקים וראשי המאמ"תים והמא"זים יראו מבחוץ.



 

 

וסרגלי מהדקים לכל הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות אפס והארקה  .ג
 המעגלים, ולכל השדות כמפורט בתוכניות.

המעגלים יסומנו בשלטי סימון פנימיים ברי קיימא על כל המעגלים. הסימון  .ד
 על השלט יהיה זהה לסימון על התכניות.

לפחות ממספר המעגלים )אלא אם  30%מבנה הלוח וגדלו יאפשר תוספת של  .ה
 כן נאמר במפורש אחרת (.

 על התאמת מבנה הלוח והמידות למקום המיועד לו.הקבלן אחראי  .ו

, יש למסור למהנדס קבלת צו התחלת עבודהלפני בצוע הלוח ושבועיים לאחר .ז
טים המותקנים בהם ורק לאחר על כל האלמנ -המפקח תכניות מבנה הלוח 

 וע הלכה למעשה.לגשת לבצ -אישורם 

כאשר בשלט כל אביזר בלוח ישולט בשלט סנדביץ כתב לבן על רקע שחור,  .ח
 יצוין מהות האביזר, זרם נומינלי ומספר המעגל.

 קצוות לרבות סדר פאזות.ה -2כל מוליך פיקוד וכח בלוח ימוספרו ב  .ט

עם גמר העבודה, על הקבלן להתקין בכל לוח נרתיק פלסטי ובתוכו לשים את  .י
 התכניות המעודכנות של הלוח.

עם סופי חוט כל החיווט הפנימי בלוח יהיה גמיש בצבעים תקניים,  .יא
 מתאימים.

 תקפות גם בפרק זה. 08שאר ההנחיות לגבי יצור לוחות חשמל שבפרק  .יב

 אין לחבר חשמל ללוח לפני בדיקת חברת חשמל. .יג

 כל המפורט לעיל כלול במחירי הלוח בכתב הכמויות. .יד

 אופני מדידה לעבודות חשמל 13.9

 כללי .א

שיטת המדידה תעשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עבור  .1
 פסולת או פחת. 

בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: חציבת חורים  .2
וחריצים ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התקנת פסיפים/שרוולים לפני 
יציקת וחיזוקי צנרת. עבור עבודות ההכנה לא תשולם שום תוספת 

 הכמויות.-לנמדד בכתב ית, מעברכספ

המחירים בכתב הכמויות ישכללו בתוכם גם את עבודות עפר, החומרים  .3
הדרושים וכל יתר העבודות בהתאם להוראות הכלליות לעבודות חשמל 

-ותקשורת והמפרט הטכני, אשר אין להם ביטוי בסעיפים נפרדים בכתב
א מצוינים הכמויות, ואשר דרושים להשלמת העבודות והמתקן, אך ל

 כמויות בסעיפים נפרדים.ה-במפורש בכתב



 

 

קווי הזנה וזרם חלש ימדדו )אלא אם צויין במפורש אחרת(, לפי  .4
המרכיבים מהם הם מורכבים. רק מתקני המאור ובתי התקע החד 

 פאזיים למכשירים ימדדו לפי שיטת הנקודות המתוארת להלן.

אשר בה מצויין בהגשת החשבון, על הקבלן יהיה לערוך טבלת כמויות  .5
לגבי כל מעגל ומעגל ולפי לוח מוצא המעגל, כמות של: צנרת, מוליכים, 
כבלים, אביזרים ומספר נקודות במידה ושיטת המדידה הינה לפי 

 נקודות.

בטבלת הכמויות יפורטו גם הכמויות הבאות: צנרת ההזנה, צנרת זרם  .6
עיף חלש, ומוליכים ואביזרים לנ"ל. במידה וטבלת הכמויות בכל ס

שהוא לא תשקף נכונה את הכמות הנמדדת למעשה, על הקבלן יהיה 
לערוך מחדש את טבלת הכמויות. הקבלן לא יקבל כל  תוספת מחיר 

 מיוחדת עבור הכנת הטבלה הנוספת.

 מדידה לפי מרכיבים של המתקן .ב

בו לפי סוגם ואורכם. המחיר ימדדו ויחוש -צינורות, מוליכים וכבלים  .1
ן: תיבות הסתעפות ומעבר פלסטיות ו/או מתכתיות יכלול גם ספחים כגו

אטומות למיניהן, קשתות, זויות, מחזיקי צנורות, כבלים )מחזיקים 
בודדים ומחזיקים  משותפים לקבוצות צנורות וכבלים, עם מקום שמור 

ות ברגים בבטון, עבודות עפר שונות )עבור צנרת לפחות(, ירי -30%ל
טי משיכה וכו', כל זאת במידה ולא ברצפה(, חומרי חיבור, בידוד וחו

 נמדדו לפי שיטת הנקודות.

אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה, והתקנה לפני  .2
היציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה. המחירים למוליכים 
יכללו גם את כל החיבורים בקצותיהם, השחלתם ו/או הנחתם ויתר 

 רט.העבודות הדרושות, בהתאם למפ

אביזרים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע )אם לא נכללו במחיר  .3
 הנקודה(, רוזטות, טלפון וכו', יחושבו כל אביזר כיחידה.

מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את כל השרשראות, הפנדלים,  .4
ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים. בכל מקרה יכללו גופי 

האספקה ו/או ההתקנה של הנורות. )פלורוצנט, ליבון התאורה גם את 
 לא אם מצויין במפורש אחרת(.א -וכל סוג אחר( 

כבלים שלא נמדדים בשיטת הנקודות ימדדו לפי מטר אורך )מ"א(     .5
ומחירם יכלול חיבורים בשני הקצוות כולל חיבורי פיקוד וכל יתר 

 העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.

 כמויות-כתב .14

 כללי 14.1

אומדנא. הכמויות לחשבון תימדדנה לפי הכמויות הן ב-הכמויות המופיעות בכתב 14.1.1
מדידה נטו של הכמויות שהותקנו הלכה למעשה ללא פחת או פסולת וכו'. 

 המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע את כל סעיפי החוזה או חלק מהם.



 

 

או /המחיר ליחידה לא ישתנה במידה והכמות תגדל או תקטן בכל שיעור שהוא ו 14.1.2
תבוטל לגמרי. )ואז לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה או לפיצוי כלשהו 

 בגין ביטולה(.

 בכתב הכמויות מחירי היחידה 14.2

 

הכמויות ייחשבו ככוללים את הערך )אלא  בכתבמחירי היחידה המוצגים להלן  14.2.1
 אם צויין במפורש אחרת( של:

לסוגיהם וחומרי עבודות התקנה של כל החומרים, האביזרים והמוצרים  .א
העזר השונים )הנכללים בעבודת ההתקנה ואשר לא צויינו במפורש בסעיף 

 נפרד( הדרושים לביצוע ההתקנה בשלמותה בהתאם לתנאי החוזה.

  לסוגיהם וחומרי העזר  החומריםאספקת כל החומרים והאביזרים ובכלל זה   .ב

זמניות, מכשירי השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים  .ג
 מדידה וכו'.

הוצאות ביטוח, מיסים סוציאליים, אגרות לרשויות שונות, כולל חברת   .ד
 החשמל, בזק ומשרד התקשורת.

הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא )הן ישירות והן עקיפות( אשר תנאי החוזה  .ה
 מחייבים אותם.

שמירת  אחסנת כל החומרים, אביזרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירתם וכן  .ו
 העבודות שבוצעו.

 רווחי הקבלן. .ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תוכניות -נספח ה'

 

* תוכנית תאורת מגרשי הכדורגל מצב 
 קיים

 

צלעות בגובה עמוד תאורה רב תוכניות  *
פנסי  6פנסים+  36מטר+מרפסת לעד  20

+ רמקולים+ סולם טפוס w1500קוורץ 
 מוגן

 

 20*תוכנית עמוד תאורה רב צלעות בגובה 
פנסים  18מרפסת לעד  מטר+

 +רמקולים+סולם טפוס מוגן

 

*תוכנית עדכון לוחות חשמל קיימים 
 לפנסים לתאורת המגרשים










