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 בדיקת תקרות אקוסטיות במבני חינוך וציבור
 

 בקשה לקבלת הצעת מחיר 
 

פונה אליכם בבקשה לקבל הצעת מחיר לביצוע בדיקות בטיחות תקרות מועצה אזורית גולן 
 אקוסטיות כמפורט במסמכי ההליך.

 
 מצ"ב הסכם שיחתם עם הזוכה עבור כל השירותים המפורטים בנספח השירותים בהסכם המצ"ב

 

)לפני  מחיר מקסימלי מוצר
 מע"מ(

בדיקת תקרות 
 אקוסטיות בגן ילדים

700  ₪ 

בדיקת תקרות 
אקוסטיות במבני 
ציבור ובתי ספר 

 )מחיר למבנה(

1,500  ₪ 

 
  

 בטבלה אני מציע ___________ אחוזי הנחה על המחירים המצויינים
 

השירות כולל בדיקת תקינות תקרה אקוסטית ומתן דו"ח ליקויים  ובנוסף, בדיקה לאישור לאחר 
 5103תיקון הליקויים עד לתיקון מלא ואישור והכל לפי תקן ישראלי 

 
 

 שם חברה:_________________ מס' ע.מ/ח.פ:________________

 ________________שם איש קשר:_________________ טלפון איש קשר:____

 כתובת מייל:_____________________ כתובת:__________________________

 
 : ________________חתימה

 
 הערות: 

 יש לצרף רישיון מהנדס בתוקף 

 יש לצרף אישור הסמכה כמהנדס בנין 

  אחוז הנחה על מחירי הטבלהיש לציין 

 על הסכומים המצויינים בטבלה יתווסף מע"מ כדין 

 כומים שיצויינו יכללו את כל ההוצאות עבור כל השירותים המפורטים במסמכי הס

 .ההליך

 ההצעה: תאריך, חתימה וחותמת הספק.  ג"ע יש לציין 

 ביותר.  הזולה ההצעה את לקבל מתחייבים אנו אין 

  .הוראות ההסכם המצ"ב יחולו על הצעתכם וייכנסו לתוקף רק מול המציע הנבחר 
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 תאריך, חתימה וחותמת הספק. ההצעה ג"ע יש לציין : 

 ביותר.  הזולה ההצעה את לקבל מתחייבים אנו אין 

  ניתן לשאול שאלות הבהרה, בכל נושא בהקשר למסמכים אלו ולאופן העבודה עד תאריך

 12:00בשעה  5.202271.

  נספח דרישות מלא וחתום וכן חתימתכם על  םשאלון ותצהיר ניגוד ענייני לצרף להצעהיש

 .(זכיהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ידרש לאחר ה) הביטוח

  נא להחזיר הצעתכם, בצירוף חתימה על כל עמודי ההסכם המצ"ב וכן על שאלון ותצהיר

אישור חתום על ידי חברת הביטוח ידרש לאחר ) ונספח דרישות הביטוח םניגוד ענייני

 :באמצעות הדוא"ל 15:00בשעה  19.5.2022ראשון , עד לא יאוחר מ(זכיהה

@megolan.org.ilrechesh  

  .הוראות ההסכם המצ"ב יחולו על הצעתכם וייכנסו לתוקף רק מול המציע הנבחר 

 

mailto:rechesh@megolan.org.il
mailto:rechesh@megolan.org.il
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 הסכם
 

 
 שנת________ ___שנערך ונחתם ב_________ ביום__________ לחודש_____

 
 

 גולן מועצה אזורית  בין:
 
 
 
 

 "המועצה" -להלן 
 מצד               אחד  

 
 

 ________________ לבין:
 
 

 "הספק" -להלן   
 מצד             שני  

 
 
 

 לקבל שירותי בדיקת תקרות אקוסטיות.והמועצה מעוניינת  הואיל

סיון והיכולות להעניק שירות זה והספק עוסק ביצוע שירות זה והוא בעל הני והואיל
למועצה ומחזיק בתעודות הנדרשות לביצוע עבודה זו )מהנדס בנין/ 

 קונסטרוקטור(; 
 

 ;והספק הצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין  והואיל
 

והסכימה להתקשר עמו בהסכם זה ובהתאם  והמועצה קיבלה את הצעת הספק והואיל
 ועים בו.לתנאים הקב

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 

1.  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .א

 

 
 השירותים

 

2.  

הסכם זה הינו הסכם לבדיקת בטיחות תקרות אקוסטיות. כמפורט ברשימה  .א
להסכם זה, בהתאם לצרכיה של המועצה וכפי שידרשו  כנספח א'המצורפת 

 "(.השירותים", "ת המוצריםאספק" –מהספק מעת לעת )להלן 

  

השירותים, על הספק לתאם הגעתו לאתר הבדיקה,  מספר פעמים ככל כחלק מ .ב
במסגרת התמורה והכל  שידרש עד למתן אישור, הכנת דו"ח בדיקה כנדרש,

 להלן.המפורטת 
 

, ימסור הספק למועצה גם במוסדות חינוך , בין השאר,היות והשירותים יינתנו .ג
דכני כנדרש לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין אישור משטרה תקף וע

, שלו ושל כל מי שיפעל מטעמו במסגרת מתן 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א
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 השירותים.
לעדכן את המועצה ביחס לכל עובד חדש ו/או נוסף אשר עתיד לקחת  ספקעל ה

חלק במתן השירותים למועצה ולהמנע מלהציע לכל עובד כל עבודה בתחומי 
 ד חינוכי טרם שקיבל את אישור המשטרה המתאיםמוס

 

הספק יידרש לתת את השירותים הנדרשים על פי הזמנות רכש, וככל שמדובר  .ד
בדיקת תקינות תקרות אקוסטיות למשרד החינוך, על הספק להגיש דו"ח מסודר 

ימים קלנדריים מקבלת ההזמנה ובכל מקרה, לא יאוחר  30לכל המוסדות תוך 
 אותה השנה.  של  30/6מתאריך 

 העבודה תבוצע לאחר קבלת הזמנה מהמועצה. .ה
 

במבנים אשר נדרשים תנקוב ההזמנה תימסר לספק על ידי נציג המועצה, ו .ו
 "(. ההזמנה" –)להלן ולעיל  .לאישור בטיחות תקרות אקוסטיות לשנה זו

יוני ודוחות הבדיקה יוגשו למועצה עד  -הבדיקות יבוצעו במהלך החודשים אפריל .ז
 אותה שנה. ל 30/6

המועצה מעריכה את כמות המבנים וגני הילדים להם תידרש בדיקה בכל שנה בין  .ח
מבנים. למען הסר ספק מובהר, כי כמות זו הינה אומדן בלבד והיא אינה  15ל 10

מחייבת את המועצה. המועצה תזמין מוצרים אך ורק על פי צרכיה ושיקול דעתה 
כמות מוצרים קטנה או גדולה המוחלט ולא תשמע כל טענה מצד הספק על 

 מהאומדן האמור. 

 תקופת ההתקשרות

3.  
)שניים עשר(  12 ויהיה תקף למשך חתימתוהסכם זה ייכנס לתוקף במועד  .א

 חודשים. 

 להאריך את תוקפו של ההסכם, על כל תנאיו , על פי שיקול דעתה,למועצה זכות .א
 תקופהה. )שנים עשר( חודשים לכל תקופ 12תקופות נוספות של עד  2עד  -ל

  .)שלוש( שנים 3 החוזה לא תעלה עלהמצטברת של 

מובהר כי שלושת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות מהווים תקופת  .ב
יום, להודיע על הפסקת  30והמועצה תהיה רשאית, בהודעה מראש של  ןניסיו

 ההתקשרות.

על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו  .ג
יום לפחות קודם  30 ספקמשלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב ל על ידיבכל עת 

 התאריך הנקוב כמועד הסיום.

 המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם. .ד

זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום  ספקהסתיים ההסכם כאמור, לא יהיה ה .ה
 .ההסכם

 הצהרות והתחייבויות הספק

וי, ספק את השירותים כראסיון והיכולת המקצועית לייש לו הידע, הנהספק מצהיר כי  .4
 לשביעות רצון המועצה.

הספק מתחייב למלא אחר כל הזמנה אותה יקבל מנציג המועצה בדקדקנות, במקצועיות,  .5
 בנאמנות, באופן אמין, ביעילות ובמסגרת הזמן הנדרש בהזמנה.
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וכי הצעתו  מתן השירותיםקשור להספק מצהיר כי קיבל את כל הנתונים שביקש בכל ה .6
 אלה. והתקשרותו בהסכם זה מבוססת על נתונים 

7.  

הקבועים בהזמנה. אי עמידה במועדי  ביצועהספק מתחייב לעמוד במועדי ה .א
 כאמור תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  גשת הדו"חותה

כאמור תהיה המועצה זכאית לפיצוי בגין  ביצועכל מקרה של אי עמידה במועדי ה .ב
כל נזק שיגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מאי עמידה במועדי 

 האספקה. 

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המועצה רשאית לבטל הזמנה בכל עת לאחר שהספק  .ג
 הקבועים בהזמנה.  הביצועלא עמד במועדי 

 הספק מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן: .8

   .א

תחייב להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות עובדים הספק מ (1)
 .םשירותיהמקצועיים ומיומנים לשם מתן 

המועצה רשאית לדרוש מאת הספק להחליף עובד מעובדיו אם אינו בעל  (2)
 ידיעות מקצועיות או אינו מתנהג כשורה במילוי תפקידו.

 הספק לא יעסיק עובדים זרים אשר אין להם היתר עבודה כדין בישראל. (3)

 -)להלן  ספקה על ידיכם בין הצדדים כי כל המועסקים ר ומוסמוצה .ב
"( בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של המועסקים"
וכי בין המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל  ספקה

 יחסי עובד ומעביד.

ים על ידו עבור הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסק .ג
עבודתם, ויהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה 

 למועסקים בגין העבודה.

הספק יהיה אחראי לתשלום פיצויים לעובדיו מכל סוג שהוא שיגיעו על פי חוק   .ד
 .לעובדיו

אם תאלץ, לשלם  ,מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתאלץ ספקה .ה
  למועסקים שלו.

הספק יהיה אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו לפי  .ו
הסכם זה והינו מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים 

 .עפ"י החוק

מובהר בזאת מפורשות כי הספק הינו עצמאי לכל דבר, והסכם זה אינו יוצר יחסי  .ז
 .עובד מעביד בינו ובין המועצה

 לוםותנאי התש התמורה

9.  

שתשולם לספק עבור המוצרים שיוזמנו בכל הזמנה תהיה בהתאם התמורה  .א
 .אשר פורטו על ידו בהצעת המחיר שירותיםלמחירי ה
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העבודות הכרוכות במתן השירותים, ובכלל זה יובהר כי התמורה כוללת את כל  .ב
הוצאות שכירות, הובלה, ציוד תפעול ותשלומים שונים, וכן כל המיסים הישירים 

 פים המוטלים על השירותים, לרבות מע"מ. והעקי

העלאות במיסוי ו/או בשכר סופית ולא תחול כל תוספת בגין  התמורה הינה .א
 העבודה.

ה. ויאושרו על יד ועצהלמ הספקל ידי חשבונות שיוגשו עום יבוצע לפי התשל .ב
מובהר כי המועצה תהא רשאית להפחית מן התמורה לפי שיקול דעתה באם לא 

 סופקו לה השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

, לאחר אישור שבוןהגשת החמיום ימים  45שוטף + בתוך  תשולם תמורהה .ג
 דין. גזברות המועצה וכנגד חשבונית מס ערוכה כ

כל תשלום מכל מין וסוג שהוא בגין  מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כוללת ספקה .ד
המועסקים על ידו  עובדיםאת שכר ה כלל התחייבויותיו כלפי המועצה, לרבות

 .םשירותיהמתן לצורך 

כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות, לרבות מסים,  ספקהבפרט מצהיר  .ה
ם והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע היטליהוצאות נסיעה, ביטוחים, 

, וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת םושלמות היקפםבכל שירותים ה
 .לשלם לו יותר מהתמורה כאמור

 אחריות ונזיקין

המועצה לשלם בגין כל הקשור  שתחויבהספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום  .10
ת האמור לעיל גם הוצאות משפטיות, דמי לרבות אך מבלי לגרוע מכלליו ,םשירותיהמתן ל

 .השתתפות עצמית וכיו"ב

בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם ויהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף  הספק .11
, ספקלמועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ה

/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע ו םשירותיהממתן הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, 
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ם שירותיה

 .ו/או כל הנתון למרותו
 

 כללי 

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה  .12
 וע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.צו/או חלק מהן לאחר ויהיה אחראי אישית לבי

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו, פירושו, וכל תביעה בקשר להסכם זה  .13
 ינית.יתובא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם הענ

שעות מתאריך מסירה  72הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה  .14
 רשום. למשלוח בדואר

 מעני הצדדים להסכם זה:

 _________.-גולןמועצה אזורית 

 ________________________. ספקה

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

______________________ ______________________ 
 הספק המועצה
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 רשימת המוצרים הנדרשת -נספח א' 
 

)לפני  מחיר מקסימלי מוצר
 מע"מ(

תקרות בדיקת 
 אקוסטיות בגן ילדים

700  ₪ 

בדיקת תקרות 
אקוסטיות במבני 
ציבור ובתי ספר 

 )מחיר למבנה(

1,500  ₪ 

 
 
 :תכולל בדיקהה

ביקורת אחת לחמש שנים בכל מבני החינוך והציבור השייכים למועצה. הביקורת תכלול  .1
 יבור.בדיקה פיסית של כל תקרה אקוסטית כפי שנדרש לפתיחת שנת הלימודים במבני צ

בסיום הביקורת יוגש דו"ח מפורט לרשות. הדו"ח יכלול התייחסות לכל רכיב ורכיב  .2
 שנבדק וכן התייחסות לאישור שימוש במבנה בהתאם לתקינות הרכיבים. 

 במידה ויש ליקוי יש לפרט את מהות הליקוי ואת אופן התיקון. .3
 יש לבצע בדיקה חוזרת לאחר תיקון הליקוי ומתן אישור כתוב. .4
רות אלו יבוצעו בין חודשים אפריל ליוני בכל שנה ושנה. הגשת הדו"ח לא יאוחר ביקו .5

 לאותה השנה. 30/6מתאריך 
מע"מ  המחירים כוללים נסיעות וכל הוצאה נוספת הנדרשת לביצוע העבודה )למעט .6

 שיתווסף(
 מעת לעת יתכנו הזמנות של בדיקות לתקרות אקוסטיות על פי הצורך. .7
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  נספח ביטוח  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
 רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה אזורית גולן –" מבקש האישור"

 .  ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 אקוסטיותיעוץ בדיקות תקרות  –" השירותים"

 

 המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
, ולעניין םשירותיהלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים  7ל נוספת ש כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהביטוח אחריות מקצועית 
באישור עריכת ביטוחי לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים 

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המבוטח המצ"ב לנספח זה 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
לרבות, ומבלי לגרוע  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ההביטוחים 

מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך 
וכן כל ביטוח אחר  או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור שירותיםביצוע ה

 שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על  באישור ביטוחי המבוטחמעבידים כמפורט 

 אי העסקת עובדים.

ימים לפני מועד  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד 
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן או  השירותיםתחילת 

, בהתאם להוראות המפקח על המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחאישור ביטוחאת השירותים, 
  6-1-2019שוק ההון, ביטוח וחיסכון  מבקש האישורהביטוח, 

להמציא לידי מבקש האישור  המבוטח, על המבוטחם תקופת ביטוחי לא יאוחר ממועד תו
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת  את אישור ביטוחי המבוטח

 לעיל. 0ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש  המבוטחמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על 
יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה  30ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 

לקיים את כל  המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות 
האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמנע מתאם  יו גםהתחייבויות

מבקש וע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי יהיה מנ המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי 
השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  האישור

 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל 
לקיימם ולשאת  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחולוודא שביטוחי 

 למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחבהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
ככל שיידרש לשם  מבקש האישורמיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  מבקש האישורידי -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לבצע  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור
כאמור בנספח ביטוח זה.  המבוטחכל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים המבוטחסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי מו
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

מבקש ו/או על מי מטעם  מבקש האישורלמוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  המבוטח
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחלצמצם את אחריות  ו/או האישור

לבין האמור בסעיף ביטוח  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח  המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי  המבוטחזה, על 

 זה.



 

384/6683167348 

9 

ביטוח  קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת 
ממלוא החבות  המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על  , הינה בבחינת דרישה זה
ו/או  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-על

האחריות האמורים ו/או כל טענה בכל הקשור לגבולות  מבקש האישורכלפי מי מהבאים מטעם 
 .המבוטחאחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
את הביטוח הנוסף ו/או  המבוטחיערוך , המבוטחנוספים ו/או משלימים לביטוחי 

, ייכלל ויד-. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך עלנוהמשלים כאמור, על חשבו
ו/או כלפי מי  מבקש האישורסעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי 

, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או מבקש האישורמטעם 
, בכפוף בקש האישורמול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי -משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת.

, מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח
 שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל , וכן מאחריות (וכל כלי עבודה אחר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.

 בזדון.

לדרוש כי  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות 
 .יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחספק מובהר בזאת, כי למען הסר 
ישא  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל  מבקש האישורבאחריות לשפות ו/או לפצות את 

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי -השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטח

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי  המבוטחמובהר, כי   שהי.האישור אחריות כל

. כמו כן, מוסכם במפורש מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום 

ים שבאחריות המבוטח שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזק
 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח 
ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 

הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור,  תמציתית בהתאם להוראות המפקח על
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 

בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה 
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח 
אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח 

 .זה כאמור
 

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי 

 המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על
 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

יום  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת 
 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישור לאחר משלוח הודעה של המבטח

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי 
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח 
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 

ו/או  מבקש האישורחסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
 מה.הבאים מטע
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. חריג 2013הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה היקף 
רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחוחובות 
, מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  המבוטחעל 

 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) ביטוחיםאישור קיום 

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

ו/או מועצה אזורית גולן שם: 
תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או  רשותיים סמך גופי ו/או
עמותות בשליטתם ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

שם: 
_________ 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: ☐
______ 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

מען:  _________מען: 
_________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 
 (322)מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329) 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
(309) 

 כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי מי של

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

או  אחריות מקצועית
לחילופין ביטול חריג 
אחריות מקצועית 
לעניין נזקי גוף במסגרת 

 פוליסת צד ג'

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 1,000,000    
 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
 (321) מבקש האישור -המבוטח 

 (325עובדים )מרמה ואי יושר 
 (326פגיעה בפרטיות )

 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 (*:ג'

038 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 



 

384/6683167348 

12 

 

 
 נספח ב)1( 

 ולחבריהמועצה ל, המועצהי קרבה לעובדהעדר  על תצהיר

 והעדר ניגוד עניינים
 

 
 לכבוד 

 מועצה אזורית גולן
 "( המועצה" -)להלן 

 
(המציע -______________ )להלןמס' זיהוי  הצהרה זו מוגשת על ידי ____________ .1

1
 

האזורית  המועצה ל ידיע פורסםש ,בדיקת תקרות אקוסטיותלבהליך רכש במסגרת הצעתי 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.  גולן 

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ה המועצההנני מצהיר בזאת כי  .2

 1958 -תשי"ח  ,צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות()א( לב 89סעיף  .א
 כדלקמן : הקובע 

שיש לאחד האמורים חלק העולה , קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד מועצהחבר "
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

זוג, הורה, בן או  ןב -, לעניין זה, ״קרוב״ המועצהיהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 בת, אח או אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור 12 כלל .ב
 המקומיות הקובע: ברשויות 

לעניין זה,  .לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית המועצה״חבר 
 יטה בו.לאו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שמועצה חבר   -״ מועצה״חבר 

 הקובע כי: 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חל 59סעיף  .ג

, זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  א, למועצהלעובד לא יהיה "
 המועצהשנעשה עם או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפוסוכנו או 

למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 
 המועצהופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים ש המועצהשל עובדי 

 ״.מספקת

  :ע ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מבקש להודי .3

בן זוג,  אין לי: מועצה אזורית גולן ו/או תאגידיה העירוניים מליאתבין חברי  .א
 סוכן או שותף. הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק חבר במועצה ו/או תאגיד עירוניאין  .ב
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את  שרהעהעולה על 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .במועצה ו/או בתאגיד עירוני שלהאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  .ג

 לעיל: פרט את הקרבה 3יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  .4

            

 

בה לחברי מליאת המועצה ו/או המועצה ו/או לעובדיהן מסוג שאינו נמנה על סוגי יש לי קר .5
 לעיל: פרט את הקרבה 3הקרבה המפורטים בסעיף 

                                                      
1
 ידי כל מנהלי המועצה ובעלי השליטה בה.-תאגיד, הצהרה זו תינתן בנפרד עלבמקרה של מציע שהינו  
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תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המועצהידוע לי כי  .6
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 וינהתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסר .7
 אמת.

 
 
 
 
 
 
 

מורשי חתימה של חתימת   ______________תאריך:_
 ____________________המציע:_

 
 

 אישור עו"ד 

  על מסמך זה. אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפני

 אישור עו"ד : _________________
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


