
  

 

 
 

 

 
 

ילהג

 ילג פ ל

חה
רב

ל ה
״עב

 מ

ה נוף יתוח

 ח נוף הגליל בע"מתורה לפיהחב
01/20 בי מס'רז פוממכ

הזמנה לתכנון, אספקה, 
התקנה ותחזוקה של מערכות 
 בקרה, ניהול, שליטה ותשלום 

לחניוני היכל המשפט
 נוף הגליל 

 זמינה :מ
 ח נוף הגליל בע"מתורה לפיהחב



החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

 

  

     
     
     

         
 

  

        

 

 

 

    

1),-!).J /f520024100ח.פ(\ף~יתן 

Q ~--------------------------

1 f בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 1110502הגכ•.כף 1נ 630ת.ד , 20החצבב rרחבע"מהגכ•כף 1נח 1כפיתהחברה
-04 :טכ  Email: office@nidev.co.il 104-6461973 :פקס , 6570166

 01/20 ביומרז פכמ

 רזכת המרבחו צית תמ

 תמחמ תעת לעמ כנודעו יםדע המו ,םני נייעמתב ה ת למלתשו :ההער
 רזכ המ יכ מסמ ,ם זאתע חדי .רוםעת החיש ת תקנוו "ה רונר הקו במש"

 רסמו. פו הם בו רונולוגי כה רד תאם לס ן בה להל ם ורטי מפ

 יטהלש ול,ניה בקרה, ערכותמ של וקהחזות התקנה ,ספקהא ן,ולתכנ זמנהה-
 .ילפט בנוף הגלמשיכל הני ה ויחנותשלום ל

 .לילוף הגית נ יעיר ומונים ובאתר, במקותיתונבע המכרז וםפרס-

 .ועדיםמ וןעדכ ודעתוה (ורונהקה בר)מש כרזבמ עדיםומ תחייטול/דבי הודעת-

 נספחים-

 ותהסכם התקשר-

 SLA- ותח שירספנ-

 ז. מכרסמכי המב וד כל עמ חתום על ש ל י : ה הער
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בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 01120מס'פומבימכרז

ותשלוםשליטהניהלו,בקרה,מערכותשלותחזוקההתקנה,אספקה,לתכנון,הזמנה

הגלילנוףהמשפט-היכללחניוני

בעוומהגלילנוףלפיתוחהחברההמזמינה-

התקנהאספקה,לתכנו,ןהצערתהגשתבזאתמזמינה )11החברה 11:(להלןבע~~מהגלילנוףלפיתוחהחברה

לשעבר)עילית(נצרתהגלילבנוףהמשפטהיכללחניוניותשלוםחניהבקרהניהול,מערכתשלותחזוקה

בחניון.כיוםהפועלותוהתשלוםהבקרהמערכותשדרוגלצורךוהכל, )11החנירן 11:(להלן

 :כדלהלןהנולחברהלהעניקהמציעיידרשאותוהשירות

החברה.למחסניוהעברתןקיימותמערכותפירוקא.

למפרטבהתאםלחניוניםותשלוםניהול Iבקרהמערכותוהתקנתלאספקתמפרטאר1רתרכנירתהכנתב.

 )11החדשה://המערכת(להלןהיועץ.י llעשתאושררלתרכנית

 .מטעמההיועץאר1רהחברהי llעשתאושררלתרכניתלמפרטבהתאםהחדשההמערכתהתקנתג.
 .החדשההמערכתהפעלת.ד
הפתוח.החניוןלטובתהמקורה,בחניוןתחילהשיותקנוהמערכותלשילובהצעהאו1ומענהמתוה.

חודשים 24למשךהחדשההמערכתשלשוטפתתחזוקה .ו

 .חודשים 60שלמינימוםלתקופתמקיפהאחריותמתן .ז

 •להנחיותיוולהישמעהחברהשלהיועץמולמלאפ 11בשתלפעוליהאהזוכהעל :הערה

 :בהליןלהשתתפותמקדימיםתנאים

להלןהמפורטיםהתנאיםבכללהליךההצעותהגשתבמועדהעומדיםמציעיםזהבהליךלהשתתףרשאים
במצטבר:

כדיוהרשוםמורשה,עוסקארבישראלכדיוהרשוםתאגידההצעההגשתבמועדלהיותהמציעעל .1.1

 .לחניוניםותשלוםבקרהמערכותשדרוגארלהקמתחברהןןארעסקהמנהלבישראל,
הקשריהיהעמוואשרהשירותיםמתןאתמטעמושינהלהמקצוע,אישאתלהציגהמציעעלבנוסף .1.2

 :להלןהמפורטותהדרישותכלברמתקיימותאשר )11המבצע 11:(להלןלמציעהמזמיןביןהשוטף
אר1רהיצרןמאתהיתריםציו,דא,11כאמצעים,מקצועית,יכולתבעלהנרהמרצע,המבצע 1.2.1

להוראותבהתאם Iהשוטפתוהתחזוקההעבודהלביצועוידעהמוצעתהמערכתשלהיבראן

שמר,עלחינםל 11הנכשהאמצעיםהחניונים,בענףלמקובלבהתאםןןארהמכרזולדרישות

ההצעות.להגשתהאחרוןלמועדנכרן

רק,לאאךכגרן,ציבורייםלחניוניםשירותיםבמתןשנים 3שלניסיוןבעלהנרהעסקהמצי!ע 1.2.2

 .דרמהגודלבסדרולחניוניםציבורייםלגרפיםןןאועירונייםלתאגידיםןןארמקרמיותרשויות
ידועלהמוצעותלמערכותהקשורבכלהיבראןאר1רהיצרןשלמורשהספקלהיותהמציעעל 1.2.3

 .הצעתובמסגרת
יצרףבב,דרבדלעילהאמורהמאשרד11עןי llעכדיווחתוםעררךתצהירלהצעתויצרףהמציע 1.2.4

היצרןןהיבראן.מאתרלוונטייםאישורים

 :הבאיםהמסמכיםאתההצעהלטופסלצרףהמציעעל .1.3
רק,לאאךלרבותוהתשלוםהבקרההפיקוח,אמצעיכלאתהכוללמפורטמחירהצעתטופס 1.3.1

המוצעת.החדשהלמערכתוכן~הכבילה Iהעבודהרכיבפירוט

 .בנפרדווחנילכלהביצועעלותהמציעיפרט ,בהצעתו 1.3.2
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התשלוםהניהול,הפיקוח,מערכותביולשילובהיתכנותבהצעתולפרטרשאיהמציע 1.3.3

לעשותיהאניתרהמוצעיםמהאמצעיםבאיזההבהרהתוךהחניוניםשניביווהבקרה

הפתוח.החניוןשדרוגלטובתעתידישימוש

בתחוםוניסיונםעיסוקםתחומיפירוטיכללואשרהמבצע,שלוהןהמציעשלהןחייםקורות 1.3.4

 .ציבורייםבחניוניםותשלוםניהולשליטה,בקרה,מערכותשדרוגאו1והקמת
למציעבתוקףערךשוותתעודהאולהזמנהרלוונטיתטכנאיאו1ומתקיןאישור1תעודת 1.3.5

מורשהמתקיןתעודותווכןידועלהמוצעותהמערכותשלהיבואןאו1והיצרןמאתולמבצע

 .אחררלוונטיגורםמכלטכנאיאו1ו
 .כחוקחשבונותופנקסיספריםניהולבדברח 11רואישור 1.3.6
לכללחברהדומהגודלבסדרועסקייםמוסדייםגופיםאו1ותאגידיםאו1ומרשויותהמלצות 1.3.7

הפחות.

אמצעילכלגישהמאפשרתהמוצעתהמערכתכיוהתחייבותתצהיראו1ואישורלצרף 1.3.8
בישראל.כיוםוהפועלותהקיימותהאפליקציות;ןאוהתשלום

לתנאיםבהתאםביטוחפוליסתלרכישתהתחייבותאוביטוחפוליסתשלקיומהבדבראישור 9.1.3

שלוההפעלהההתקנה Iהישנההמערכתשלהפירוקלתקופתהחברהע"ישייקבעוולמפרט

 .חודשים 12שללתקופההחדשההמערכת
המונעענייניםניגודהיעדרבדברעו"דבידימאומתתצהירההצעהלטופסלצרףהמציעעל 1.3.10

 .לחברהזההליךפיעלהשירותיםאתלהעניקממנו

3.11.l ,במתןבפועליעסוקשלאמילרבותמטעמו,מיאו1והמציעכיבתצהיר,יודגשבנוסף

אתלהעניקממנוהמונעענייניםלניגודחשששלבמצבנמצאאינוזה,הליךנשואהשירותים

הגליל.נוףלעיריית;ןאולחברהזההליךפיעלהשירותים

 :הבהרהשאלות .2

 :ל 11דואבאמצעות;ןאו 04-6461973:שמספרופקסבאמצעותהבהרהשאלותלהפנותניתןא.
office@nidev.co.il 2610312020ליום 14:00השעהעדוזאת. 

 .31/03/2020ליוםעדבבדבדהמציעיםולכלללשואליועברוההברהלשאלותתשובותב.

 :חובה-מציעיםוסיורמפגש .3

 20החצבברח'החברהבמשרדי 10:30שעה 23/03/2020ביוםיתקייםחובהוסיורמציעיםמפגש
עילית).ספאקאנטרי(ווייזהגלילנוף

 :המכרזבמסמכיועיווהמכרזחוברת .4

 •19/03/2020חמישימיוםהחלהחברהבמשרדיהמכרזבמסמכילעיינניתרא.

שלהאינטרנטבאתר 19/03/2020מתאריךהחלולהדפסהלעיורניתניםהמכרזמסמכיכןכמוב.

 https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/בכתובת:הגלילנוףעיריית

 :ההצעותהגשת •5

סימניללאואטומהסגורהבמעטפהולהכניסלהגישישהמכרזמסמכיכלעםיחדההצעות,את

 23/03/2020מיוםהחלשתוצבהמכרזיםלתיבת "01120פומבימכרז "המיליםציוולמעטזיהוי
ראשןויוםלהגשהאחרון(מועד 15:30ל 08:00השעותביו 05/04/2020מיוםיאוחרלוא

עילית).ספאקאנטרי(ווייזהגלילנוף 20החצבברח'החברהבמשרדי )14:00שעה 0510412020

 )104-6570166מס 1בטללויאורנה 1הגב 1החבמזכירתעםלתאםניתרהצורן,(במידת
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 :בנקאיתערבות .6

 ~40,000ע"סתנאיללאהחברהלטובתהמכרזתנאילקיוםבנקאיתערבותלהצעתולצרףהמציעעל

 .30/09/2020ליוםעדבתוקףתהא~,,הערבותאלף(ארבעים

תוכלוהחברה 30/09/2020ליוםועדהמכרזתקופתכלבמשךלמימושניתנתהערבותכיבזאת,מובהר

הערבות.תקוףהארכתלדרושהצורך,במידת

המכרזים.וועדתבפנילדיורכללתובאנהלאובתוקף,תקינהבנקאיתערבותללא/הצעותספקהסרלמען

והתמורה:ההתקשרותהזכייה,עלהדועה .7

תוךהחברהעםהסכםעללחתוםמחויביהיהוהזוכההודעהכךעללותימסרבהלי,ךהזוכהקביעתעםא.

למציעלהעבירהרשאיתתהאוהחברההזכייהתבוטלכן,לאשאםזכייתועלההודעהמיוםימים .1.

נזקיה.בגיןפיצוילתבועוכן,דעתהשיקולכפיוהכל,המציעיםשארעםמ 11מולנהלאו1ואחר

ההסכםלתנאיבהתאםאו1וחודשים 60ל-תהיהואחריותתחזוקהלצורךההתקשרותתקופתב.

 .בלבדהמזמיןשלד 11לשקנתוןוהואהצדדיםביושייחתם

ביחסוהןופריטרכיבלכלביחסהןהצעתובגיןהתמורהאתלפרטהמציעעל ,ספקהסרלמען-תמורהג.

השוטפת.והתחזוקההאחריותתקופתאתתכלולוההצעהלעבודה

מע"מ.ללאיהיוההצעהמחירי .ד

רשאיתוהחברהשהיאהצעהכלןןאוביותרהזולהההצעהאתלקבלמתחייבתאינההחברהה.

 .זובהזמנההמפורטיםבתנאיםהעומדיםמהמציעיםמיעםמ 11מולנהל

שיוצגובהמלצותרק,לאאךהיתר,ביוהחברהשלהמכרזיםוועדתתתחשבבהצעה,הדיוןבעתו.

בניסיונםהמקצועית,ביכולתםהמציעים,שלהפיננסיתואיתנותםביכולתםהמציעים,ע//י

זה.מכרזבמסגרתהמוזמנותהעבודותבביצועהמציעיםשלובכושרם

הרלוונטית.הוועדהאוהחברהדירקטוריוןלאישורכפופההזוכהעםההתקשרות .ז

הסתייגות.או1ותנאיהמכילההצעהכלכבטלהלראותרשאיתהמכרזיםוועדתח.

כאח.דוגבריםלנשיםמיועדתוהיאבלבדנוחותמטעמיזכרבלשוןתינהההזמנהט.

רב,בכבוד

ל 11מנכגלוון-שמעון
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 2020 במארס 12•1 11 תש"פ באדר ט"ו·ט"ז 1 'ה·'ך יום ב.לבום מכרזים 6

-1412020מס פומיב מכרז טורעאן מקומית מעוצה
 קבעוים תחזקוה שירתוי למתן רכחת ותיקפר פומבי מכרז ~ מ "שטרוםנעיA בע"מ נכסים אשטרום

 כקהליה כעוגן כ•ים ד..,:,-~ ("החברה")

["j 
• 

 ZOZO•7 הכמרז: 1מס
 לאומר יםאתו דהרגתו M (מ קוהליה נעןר המלשים,E:חי ידורוג: דרגה

 ומשאיות לאוטובוסים ומדזמנים
 מהקימותו), רבשיותו דיםו מסללוי בוחבתר החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה כינוס בדבר הדועה

 וגאתידיה •~המועצה"' (ללהן, יזאערל עמק האזורית המועצה .1

 קובעים תחווקח שירותי למתן הצועת לקבל בואת ופנים השונים,
המשרה:% שעירו ומשאיות. לאוטובויסם ומזדמנים החברה, של המניתו בעלי של מיודחת כללית אסיפה כינוס על להדויע מתכבדת החברה  הנגחר יחדית למנהל כפיופת:

 ב. יביישו בב"ס שהונים הגורמים בנפי בקהליה ענוגן ני~ס ;עיייmw~~~ וןמ לפקר תארהכ אפשרות עם לשנתיים, חינה ההתקשרות תקופת .2
 וקהיהלה ירםmח המוירם, הלתמדיים, של שהונים חצרנים רmלאי אחראי •

 לתקוהפ ועד המועצה, החלטת לפי עפם, בכל שהנ, דע של נסוף קרמניצקי שברחוב החברה במשרדי ,12:00 בשעה ,2020 באפריל 19 ,'א ביום שתתקיים

 .)11 האסיפה 11( תל-אביב ,10

 אישור )2( שנים; 3 בת לתקופה תגמלו מדיניות אישור )1( האסיפה: של יומה דסר על

 (בהונה נוספת בהונה לתקופת בחברה חיצוני בדירקטור ברבר מנחם מר של מינויו חידוש

 התחייבתו כתב הענקת לאשר )3(;2020 במאי 4 מיום החל נוספות, שנים 3 של שנייה)

 לאשר )4( לעת; מעת שיהיו ובפי בחברה המקובלים לתנאים בהאתם ברבר למר לשיפוי

 לדירקטורים מאחריות פטור כתב מתן לאשר )S( ברבר; למר מאחריות פטור כתב הענקת

 החיצוניים הדירקטורים זה ובכלל , בחברה השליטה בעלי על נמנים שאינם ,בחברה

 הנמנים בחברה לדירקטורים מאחריות פטור כתב מתן לאשר )6( תלויים; והבלתי

 וזאת בחברה המשרה ונושאי לדירקטורים זהים בתנאים בחברה, השליטה בעלי על

 החברה. ל11 למנב מאחריות פטור כבת מתן לאשר )7( שנים; )3( שלוש בת לתקופה

 הקובע"). ("המעוד 2020 במרץ 19 ,'ה יום הקעבו: המדעו

 בעלי רשאים ,האסיפה של יומה סדר שעל הנושאים בבל ; הבצעה בתכ באמעצתו העבצה

 החברה, למשרדי להמציא יש ההצבעה כתב את הצבעה. כתב באמצעות להצביע המניתו

 כינוס מועד לפני שעות-4מ יאוחר לא החברה למשרדי יגיע ההצבעה שכתב באופן

 •08:00 בשעה ,2020 באפריל 19 ,'א ליום עד דהיינו האסיפה,

 קהילתית. לפעילות בביסס הסובבת
 בהקילה. נעוןג ס11 בן ללעפהת חיטכתי תכנית למית אחראי •
 הארוגני המךרע לקהמת הקהליתיות, הרדעוות פהלעת ביסעו אחראי •

 הקיהלתי. ס11ב מטרות יישום שלם לוהפעלתו
 קהילתי ועכגן הספר בית לרעיון השופתים ווכ.רמים לכ בין ומשקר מתאם •

 נורע, וארגוני תנועות מדנתיבם, ארגוני ס,11חמכת חמקומיתז חשוות גכון,

 משבאים. ואיגום רבכ-ויונית קתשורת בקירם ומסיעי ולתמדיים, מורים
 קלחים. ולהפקת לכרעהת לונשא, קתשוירם הגורמים סביעו אחראי •
 הפסר בבית העפילים ללכ ותומטת מינונת השתלמויות מעןר מפעיל •

 האחירם. הרפס מתבי ועמייתם מפקחים מנחםי, עם קשר מיקים ובקהילה,
 יפ רעל לחיחנרתיחם, ובהאתם ברשות עליו הממונים עם עפולת שביותף ופלע •

 ~חינוך. משח מדיניות

 בחינךו. וא ופילמר יתלב
 מעטם הנורשת הבשכרה השפתתותו על ז

 ופרמל,י לבית חביונך בעוהד Iהוראה : תאנים
 פורמל.י הבלית החינוך בתחום

 ואיירנטציה בלע ומתן, משא נהיול כיולת ת,
 יכולת חינוכיים, רפוטקיים ובלצע לחניו זום,

 ואישים הוירם תלמדיים, מוירם, עונר, בני עם אישי קשר קיים ו יצור
 ונוכנות כיולת ולעבפת, בכבת יב.וטי יכולת פהלוע! שליתוף יכולת בקיההל!

 שגיתרות. בלית שבערת לבעוד
 השכלה על המעדיות תועדות Iיחםי קורות צביחף מרזזמ.עת הגשת •

 21/03/2020 אתגיד תבש ;~~~~וןז~ציםו j~~g ת~~~i~ג~~י~;;נ
 צמיהת, אינה לlהנו המשרה .א
 בקשה כן כובו •רלאיןו יחפן לא הקפתדי ידדנשתו עמוד שיאנו מעודם ב.

 ידלןו, תואב לא מיאתימם אישירום ללא שתגוש
 •לוהפך נקהב ללשןו גם וכהונה I זכר לבשןו נמאר ןב מםוק כל ג.

 בברכה~
 המעוצה ראש- דעיו זאמן

 סבה"כ. שנים 5 של מצטברת

 : סף תאני- במכרז להשתפתות מוקמדים תאנים .3
 ותיקונים חתזוקה לשירותי מסוך המפעיל תאגיד או יחיד 3.1

 אשהפ ומשאיות מרצסד, אחו סקנחי תוצרת לאטווסובים

 .דואף מאן תוצרת
 בע"מ ואוטוובסים משאיות מקס חבתר מטעם מורהש מךסו 3.2

 .הצעות לתגשת האחרון מחודע טרם לחפות שנים 3 במשך
 במרחק ומשאיות לאוטובוסים ותיוקנים שירות מכרז מפעיל 3.3

 מוער. לדי המועצה במית מ 11 ק 30 לע עולה שאיונ

 המופטרות דהרישות לפי n11 ש Z0,000 בסך בנקאית רעבות 3.4

 המכרז. במסמכי

 .חמכרז במסמכי כמופרט נוספים ותאנים דרישות 3.5
 במועצה m תחתבר מחלקת במשידר לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .4

 של סך תשלום תמורת הרגילות, בעהודה בשעות מז)ער קיבוץ {לדי
 המכרז במסמכי ייעלן ניתן מקרה. בשום יוחזרו שאל שי'ח 500

 המעוצה. במשדרי תשלום, ללא לרכישתם, קסרו

 במעטהפ להגשי יש הנדרשים, המסמכים בל בצירוף ההצעה את .5

 ~ מיום יאוחר לא דע במועצה המכרזים לתיבת סגורה
 תביבת תימאצ שלא מעפטת .14•30 בשעה תש"ף דאר ב"ח

 תידון. לא לעיל, הנקובים ובשעה במודע המכרזים,

 או להקדים המועצה רשאית ההצעות, להגשת האחרון למועד דע .6

 מודעים לשנות וןכ ההצועת, להגשת האחרון המועד את דלחות

 חמולnט. עדתה שיקול לעיפ- למכרז/ הונגעים אחרים ותאנים
 ולכב המכרז תאני לש חקלית תמצית מחוות יעלל ומר תא יכ ומחבר .7

 עליל. האגכור לע נובר המאלים המכרז במסמיכ האמור pמרה

 צבר יאלי
 זילאת קמנ, זאהרותי הםעוצה ארש

נע"מ הגליל נוף לפיתוח החברה המחזיק רשום לא מניות בעל האלקטרונית; ההצבעה מערכת באמצעות הצבעה  •rr בועיינה-נוג'ידאת מזומית מועצה

 וoגישנt,פי11-יי
 המקומיות, רש-.ייית חוק חשד), (נוסח יעהירות לפקותד בהתאם
 ,1979ם-- 11התש עונדים) לקבלת (מכרזים העיריות ןתטקת-1991שתנ"ב
 לאיוש מועמודת להציג ותומהנ פוניה, mמש על הועדה בזה ניתנת
 (קב'יס). דסיר יבקור קציו משרת

 (קג"ם) סדיר גיקור קצין המשרה: אותר
 חוניך. מחלקת מנלה כפיפות: .SOo/c המשרה: עשור
 שירות. תאני אוגדן פי לע דרגה:t דירוג
 זה, לנעייו הסמיכו החינךו שר אשר מקומית רשות ועדב התפדיק: רואת

 במרעכת התלמדיים והתמדת חובה חי'lנך וחק החלת הבטחת תפקדיו
 החינון.

 וחהב. לימוד חוק במסגרת תלמידים לע •נקרה תהקפדי: עיסיו
 לש הידערות אחר ומעקב •טיפול תלמדיים. של נשירה ומניעת •איתור

 לאחרת. אחת חינוכית ממסגרת תלמדיים מעבר תלהיך ·ליווי לתמדיים.
 עיסוקו. לתחום קהשורים מדיע והגנשת •יעיוץ

 !יJע המוכר ממדסו אקמדי, תואר לעב השלכה: התפקדי: דרישתו
 אתרים להערכת מהמחלתק הכרה שקבל או בגוהה! לשהלכה מהעוצה
 או יעיוץ חינו.ך תבומי אקדמי לתואר דעיפות החינוך. נמשח אקדמיים

 הוראה. ועתדה עבל מיוחד. חיונך
 'iכיל- כמוגדר רניתmשהכלה או אקדמי תואר בלע בעור קמצועי: נייסןו
 הבלתי חביךט ניסיון או לוחפת שנים שלוש במךש ספר נבית וחואה
 סביכון. נוער בני עם ובעלרה עירפות לחפות. שנים חמש במשך פורמלי
 יהכרות מחשב: יישומי ובגהה. נרמה בערית שופת: נופסתו: דרישתו

 ,מין בעבירת הרשעה הדער פלילי: רישום .oוceff ה תובנות עם
 מסוימים, במודסות מיו בערייני של העקסה למניעת לחוק בהתאם
 .-2001 ,א1שתס

 תקשורת לקיים יכולת ונע~~פ, בכבת ביטוי כושר יאשיים: כישירום
 ומהימונת, .אמינות ונער ובני ידלים הורים מקוצעיים, צויתום עם טובה
 ביאנישית תקשורת ייצוגיות, עצמית, למדיה כיולת בלחצים, עמדיה
 כמקמל. ונשאים במסרפ טיפלו יכולת טובה,
 .lltJ/1010, פסרום אתרךי
 18/3/1020 לתארךי דע דיאת1נוג סוירה 1לגב להגיש שי שקבות

 המועצה ראש- חמרוה מוניו .~

 603U-o9 נ-7 פש"ר בחיפה חמהיזו מהשפט יבבת
 נןםא אריה השופט בנדו ינפב

 "הפקהדו" ללהן~ 1980 תש"-ם דחש], [נסוח הרגל פשיתט פתדוק עבניין~
"החיבי" ללהן: 025781253 .תז לסיאמן, שקיר  ונניביין:

tגlכאנמן פתבקודי לגמן איבכ "ד  : ןנוכ.ניין
 חיהפ ,ו לפת•ם מדש•
 04-66S5723 ,פקס. 04-6655739 טל.

"האנמן" להלן:  aviv@aviv-law.co.il חא"ל,

 מקרקעין נכם לזכישת הצעות להציע הזמנה
 הצערת להציע בזת מזמין "אנהמר•}, (תללן, חהייב לנכיס אנכvב תבפק•ח <tוזו'מ,.1

 1,652 שלכ- שבטח זיתיfם (מטע חקאלית קברקע מחכישחח חnייב ווכירת לת•שת
 , הלולן (יעלל 45 רפסמ חמלקה חלק 18871 וגכש הידועה ראמה כפר מדאמתו ן,1מ

 י'תנבס"א/ווי'עקרקמהין").

 . בכתובת האנןמ משדר לש חאניטתט ארת אבמצעות מהכרז מבסמכי לעייו נןתי .2
aviv-law,co.illbids.וwww11 זhttp עפ"י הח"מ למשדר פנייה ע"י לקבלם או 

 עללי. מהופריטם ההתקשחת רפיט
 בצירוף ךמ,כח, הלחניות ובאתהם וה.זמנה, למסממ ומ.צורף בתסט בכבת הצעתו .~

 אתזםם לוסמר ;יש האנןמ שI(" אנמונת שחבמן ההצהע כסמום 10% ךפ,דקת יאשור
 במשרד סגורה, מבעטהפ מראש, טלפוני בתיאום או המכרז, מבמסיכ לרחנ,יות

tהמחיר מחו בהצעה להכחיד יש .00,12 בשתע 31.3.2020 מיום יאוחר לא 'מ,'ר/ו 
 שילוח. ובבל אם מע"מ, כלול לא שדחים, רמ,וצעבשקלים

 לארח וביו תשרחב לו נשיתנת נפלי בין שיהא, מכליסבח מהתעצו, ןב שיחזור מצעי .4
 יחוטלו. השפדיק-פסכהים ניטקלבה שהצעתו

 בו ואיו ביותר כליל תינו לחם, המצורף ולכב מהכרז מבסמכי זו, בתזמנה מהידע .5
 שהימשו שווים, גלדום, במקרקעין, תקשור נעיין בלכ Y! חח' מצד מגצ ותmל כיד

 בחן שהימוש זהכויות, מחות ולרבות רכישתם בדכאיות אן בחם, לעשות שניתן

 השבגתו אם אף בקמרעקין, קהשורים יחוב,םו יאtי וחבובת םג יישא המצעי .ויהקןפ

 .המרכז לממסכי ברת.אם הלכ ; המכרז להילכי קודם
 יטלבם אחראי החיימאיט .)AS-ISJ שהם כמות הנוכיח במבצם ימיכרו מהקרקיען .6

 ~01/20 מטי פומבי מכרז
 נקוה, מערוכת של זוקהnn ו התקנה, אספקה, לתכנון, הזמנה

 הגליל .נוף המשפט היכל ניוניnל ותשלום שליטה ניהול,

 בעיימ הגליל נוף לפיתוח החברה- המזמינה

 בזאת מזמיהנ )"החברה " (להלן: בע"מ הגליל נוף לפיתוח החבהר
 ניהול, מערכת של ותחזוקה התהנק אספקה, לתכנון, הצעות הגשת
 עילית (נצרת הגליל בנוף המשפט חיבל לחניוני ותשלום חנהי בקרה

 הבקרה מערבות שדרוג לצורן והכל, "החניון") (להלן: לשעבר)
mבחניון. כיום הפועלות תשלום 
 המכרז: במסמני ועיון המכרז פרסי 1.

 במסמב•חכמרזבמשרד•חחברחחחלמ•וםחמ•ש• נ•ןתלעייו .א
.19/3/ZOZO 

 מתאריך חחל ולהדפסה לעיון ניתנים חמברז מסמכי בן, במו ב.
19/3/ZOZO בכותבת: הגליל נוף עיריית של היאנטרנט באתר 

https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/ 
 יתקיים םגנn וסיור מציעים מפגש ח(ובה): מציעים וסיור מפגש •1

 החברה, במרשד• 10:30 שעה Z3/3/ZOZO םvב

 פקס: באמצעות הנחרה שאלות להפנות ניתן ההבר:ה שאלות .!
 וזאת office@nidev.co.il דוא"ל: באמצעות וא/ו 04-646197!

 •14:00 בשעה !ZOZO/6/3 ליום עד
4,,.nגנoom....mlm: יש המכרז מסמכי כל עם יחד ההצעות, את 

 מכרז ~ בציון זיהוי, יסמני וללא סגורה במעטפה ידנית להגיש
 ליום עד החברה במשרדי שתוצב המכרזים לתיבת !~01120

5/4/ZOZO 14:00. בשעה 
 הגליל נו לפיתוח חחבוח מנב"ל- גלוו משעו

 הצעות להציע הזמנה
 ת"א ,7 אחיעזר ברחוב קומתי רו מבנה לרכישת

 תn די 2 ווב קומות 2 ןב במבנה לעבות וכריות לריכשת הצערת בזה מוזמטת .1
 7- אחיעזר ברחוב הנמצא מוג)תנ ידבירות מושכרת קהרקע בקומת יד{רה
 בנכס הזכויות .6135 גבוש 1 מחקלת כחלק יהזרע אביב, התקוו-תתל שכונת

 בבלעות סמוימים לבתי כחלקים במשוע המקרעקין ירשום לבשכת רשומות

 ייהנבס"). : (לתלן ז"ל שאכנזי מרים המונהח

 הנכס מצב בעצמו לבדוק המצעי רעל )as isJ הנוכחי במבצן יימכר הנכס .2

 לכל אחראי יהיה לא היעזבון כשמנחל וכתנונית משפטית פיזית, במחינה

 הנכס. של התכונני או המשפטי מצבו נוק, גפם,

 16.04.2020 ליום דע עהיזבון מנלח במשידר תתקבלנה נחסכ לכרישת הצועת .3
 העיזובן) מלחנ ע"י למצעי שיימסר (בונחס להצעת בש"ח. נקוובת ותחיניה

 מההצעה. 10% בשיעור העיזבון מנהל לפקודת בנקאית המחאה תצורף

 חתולט. המחאתן מהצעתו, בו וחור כוונה התקבלה שהצעתו מציע

 .Zli!J,570,000 של לסך מחתת הצערת יתקבלו לא .4

 אrוו כשלתי הצעת לקלב מתחייב איונ חרא מנחים, לדיני פכוף איונ תח"מ .5

 אtוו השונים המצעיים עם מו"מ ללהנ שראי והוא פויבמת מכיחר ליקים

 זמן בכל מהם חלק או המצעיים בין התמחרתו עלרךו רןכ בנדרפ מצעי כל

 הבידעל. זתנון שיקול לפי שהוא,

 יעהזבון. מנהל עייי לו שיסמח למסמכים בהאתם הצעתו הלגשי המציע על .6

 לאישור כפופה רהמכיחר העיזבון מנהל ע"י שעיךר נוסח פעייי ייחתם הסכם

 בת"א. מפשחח לנעייני ביחמזזש

 .חצרתע לשיאור כתאני רכישת חסנם על לתחום יידשר התקלבה השצעות מהציע .7
 ע1ו•ד מנער' עוביחי

 ז"ל אשכזני מרים מהנותח עיזןוב מנלה

 ת"א. נs החשלונ רח~

 03-5609010 פקס: 03-5666663 לט:
 Magar4@017.net.il אלקטרוני: דואר

 אגדו בנק ללוקחות הדועה

 במקור מם ניכוי אישור
 מקעוצ עבלי ואבמצעות עבצמו ובלדוק המרקיעקן, שבטח עבמצו בלקר חייב המצעי .7 2019 המם לשנת מהכנםךת זvוומבצם.

 או ,העצמי השירות בערוצי לפהיק ניתן כי להידועכם חננן אפשרויות מפשיט,m פהיסי תהכונני, מבצם תא וןכ םחב, הובויות מבצ את ממעטו
 הרובצים וחובות חיובים לרובת למקיעקרן, הונגע ארח פרט ובל חבם שהימוש
 פניה אבמצעות (לרבות החשבון מתנחל בו בסניף לקבל ערך אכן כי גi מחצי מצד חצחרת משמעת חחצחע הגשת המצעי. ישיא בחם לעתים,

 באמצעות היום סדר שעל בנושא להצביע זכאי הקובע במועד החברה במניות

 בכתובת: ערך, ניירות רשות ידי על המופעלת האלקטרונית ההצבעה מערבת

https:1/Votes.isa.gov.il נעילת למעוד עד וזאת האלקטרונית"), ההצבעה ("מערבת 

 •00:06 בשעה ,2020 באפריל 19 ,'א ביום האלקטרונית ההצבעה מערבת

 אישי באופן בה ולהצביע באסיפה להשתתף זכאי מניה בעל שלוח; באמצעות הצבעה

 החברה דירקטוריון של דעתו להנחת מאושר העתק או המינוי כתב שלוח. ידי על או

 (כבל הנדחית האסיפה או האסיפה מועד לפני שעות 48 לפחות החברה במשרדי יופקדו

 שתתקיים).

 מועד לפני ימים 10 עד הינו עמדה הדועות להמצאת האחרון המועד עמדה; הדועת

 •2020 באפריל 9 ליום דע היינו ,האסיפה

 : מס' (אסמכתא 2020 במרץ 10 מיום האסיפה זימון דוח ראו נוסף, למידע !נ!1ג.:.
 בכתובת ערך, ניירות רשות של ההפצה באתר )2020-01-019867

www.magna.jsa.gov.il, בתל-אביב ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר 

 של המלא בנוסח לעיין ניתן בן, כמו .https;11maya.tase.co.il בכתובת: מ,11 בע

 ערך ניירות לתקנות s לתקנה בהתאם ובמסמכים היום סדר שעל המוצעות ההחלטות

 'ה·'א בימים החברה, במשרדי ,-2001א11התשס בה), שליטה בעל לבין חברה ביו (עסקה

 כינוס למועד עד זואת ,03-6231331 בטלפון מראש ובתיאום המקובלות העבדוה בשעות

 שתתקיים). (בבל הנדחית האסיפה או האסיפה

 קצרין המקומית המועצה

 04/2020 כ"א מכרז

 מהנדסות דרוש/ה

 קצרין המקומית המועצה

 2020/07 כ"א מכרז

 מנהלות דרושוה

 ופסולת הסביבה איכות
 רלוונטיים Dמסמכ' • חיים קורות Wלהג' Wי

 והמלצות) (תעורות

 04-6969609 בפקס 19.3.2020 הה' יום עד
 hr@qatzrin.muni.il בדוא"ל או

 המועצה באתר לראות ניתן רהwהמ פרטי את

=-8 

Katsrin.com 

.pYO ייווי-סותנ.םיינומn"י"....,,____,., 

 רב, בכבדו

 בע"מ נכסים אשטרום

 בבן ק•יסק משיש אשר הננס m להשכ מכרז בזאת מ~סרמת לנהריה הכלכלית החברה

 הםטניהנברהי.

 החובת במשיזו ,מ•םy, בללו 1ש•ח 300 לש תלשום m םתר לכרוש ניתן המכרז מסממ את

 .-13:0008:30 העשות מן 1א•ח- נימים 5 ןקהמ- העייריה יינבן נ,9 הןות,ג בדש רכ,לילכת,
 ונרכבזם' חרעnכי, חאנותטט אבתר תלשום, לאל שיכרלתם קדום מחכח מבסמיכ יעלין נןתי

A.MUNI.ILWWW.NAHARTY. ח תא נ<ןתחלודיר ןכ, כןםnתסמםמכםmת מר-,., 

 את םהנםססי רלנ.תש רצלף שי בבגנ. הכלכלית וח.בהר נשמיח המכח עלות את לשלום

 לה-PDD אל קס'מ סצאללm: התשלום. לע חלבpח
 דלרתוסי םאוvמ. מ•םוmר אלו.םמים יידהר, מTוחקים םחשכ מחכרז ומסמכי צחחחע את

 rr לני וגטחר טג~וגנה!נ מורא) (אל בלבד אישית במסיהר למוסר שו המצעי, בידי המכרז
 NוJהll'MIDנבבייוח'pטעזי!ב'",רב'ח המנחים לתיתב בכבד, 1מהבר וסמרפ םש מציון

 םומק םיעtצם ור יס .U:OO חנית Z61J1ZO יסיםח tםםו יוארח אל ,l קוהמ הדדובת,

 בוכzב.mו:וםםזU.11 ןואג ןב mר'tו הובנטי, ןגל מבתטי ,10:00 ב,שה ZJt/)20 שני

 זה- ם כ;;ם;; ל מועצת משמ'ן ככ.ימכ ותאני חהבו ה;וימ
 סיoי ו •ץוpת יסרחב pסדיקזוזbניםח רובני "סח Y~1,IXIOו~ים שכירות דמי

 pסווpריםיבתנwםלנ((lםןי י-ה, שבובגי(לישדוחםלויי)טסוגןאו.ךדttםי-ס~

anישm זעוםמדבייכשתחtבם~להnויג~ 

אכמור. בידקות במקור שנוכה המס על אישור עמלה, תשלום ללא טלפונית), אל-אסד דיר מקומית מועצה  שומר ורו,א שהיא, הצעה בל אן יבותר ךובג,הה וה.צה.ע את קלבל מתחייב אוני חח"מ .8
 , הבאים הפעילות בתחומי )867 (טופס 2019 המס בשתנ עם לנחל וV! ו המצייעם ץנ פומביתtתתחמרות מבירח ורעלך הזכיוות את עלצמו ,1 פoפo מםי פומבי מכרז

לכל לחל(, או בןלו דליעל, הזכויתו את למכור א.rון פנבדר מו"מ מהמציעים אדה בל  עתיידות. ועססאות ערד ניירות חיסכון' תוכניות פיקדונות, תילך את טבלל זvוו בשלית להצעת לחעטת שלא להחליט א,ףן לנסן שימצא גורם ג יםודי םפר בית פנימית חצר קירן• שיצא כללי ציוד למכירת קורא קול

קאנ,ד~
 אנהמן. לש הידעלב דותע וקישל tbי והבל חןקל, או סלו ההזמהנ,

 המבוזים. ידני יחולו לא זו תזמתנ לע 9.

 חביהפ. המחוזי המפשט תיב אלישור כפוהפ המכריה 10.
-םאנן "דlגt גלמן באיב

 אפאj:כ) םפר (בית

 מחיר הצעות קבלת בזאת מזמינה אלאסד ידר מקומית מועצה
 חצר קיווי בעודות לביצוע-100 ג ענף: שרומים מקבלנים

 וכםאות שולחנות העירייה: משימוש
 משומשים רגילים אופניים תלמי,ד

 מחיר הצעות כקבלת מעוניינת העירייה}, (להלן גן רמת עיריית

 לנושים תזמנה

- 1965 תשנ"ת הירושה לחן:, 99 לסעיף בהתאם

 והרים עמותת- הדחשה באיב רתמ

 580377299•ע.ר

 ג. יסודי ספר בית פנימית

 החל הגביה ממחלקת לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .1
 תמורת הרגילות, בעהודה בשעות 11.03.2020 ויבעי ימום

 משומשים. רגילים אופניים תלמי,ד ונםאות שולחנות למכירת

 מוזמנים שניים, או אחד לנושא הצעות להגיש המעוניינים מציעים

 (קול העירייה של האינטרנט נאתר המפורט הבקשה כמסמך לעיין

ע•זבון למהנלת יברושלים משפחה לענייני המשפט בית ע"י מונתה הח~מ העמתוה פירקו לע העדוה יוחזרו. "שלא 1,000 של סך תשלום  קורא).

 ביום בירושלים שנפטרה 043341341 .תז. דל נהיר בדרה המנוחה של זמני מרצון פירוק על הוחלט zozo במרץ 10 מיום העמותה של הכללית אבסיפה ההצעות בחינת עותקים, 2 כ- המחיר הצעת את להפקיד יש

2.~;r:ל~~יJל~~~ל~~~ת,~~~~~~ו;~;ד~~ל~ר ~~נ~ל  להועיד, בזת מחמן חנ"ל, המנוחה עזיובן של ונשה הוא כי הטוען כל .25.3.2019 העמותה. כמפקר שייvכנ אמשך מר של ומונייו העמוהת של ZO.31.03 ליום עד ליום עד והתקשרויות הרכש אגף הנהלת במשרדי

11 מס פומיב מכרז 11 לשרום: יש המעטפה ידונו. לא זה מועד לאחר שתוגשנה .הצעות 12:00 נשעה 9/1010  פרסום מוים חדושים שלושה בתוך העיזבון, למנהלת רשום, דכואר בכבת .6937941 ת'יא 7, שאול ברר אבי רחוב : יבתעות למשלוח בת כתן ,1

בתעיה. כל תתקבל לא הנ"ל המועד תום לאחר בתיעתו. על זן, הודעה 054-9299227 לטל טייב עמום למר לפנות ניתן טובין, ובחינת לסיור  בתעיויתהם את '/כיל, השרומה הכותתב לפי למקרפ, להגשי מעהוהת נושי לכ על
 ל- נםייל או 052-2852052 בטל זרח ליהושע או

 16/03tZOZO ביום המועהצ ממשרדי י~~זi~~ו& ~~~.3
זמנית עיזבון נמחלת ,ךn ען ןפקז,, זץה  זר. תודעה סרפום מיום יום 21 תךו

hVJ.i-r@ramat-gan.muni.il פקס: 02-5678000, טל: •רשול•ם, 7 ר"דק רחוב יבאשרשיינמן המעוצה ראש- דאכח אחדמ OZ-56711001 
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 12.3.2020 ובניה תכנון חוקי לציבור, והודעות מנרזיס דרושיס, לוח
 60326•09•17 ש"וD ביחפה םהחיח המשפט בבית ל'!נביה לתכנןו הממוקית ההדעו- יופ יבאב גtיירתילת

 שווקתו ::בז:יגoz~9ד:גת:;,:~:~:ג; ~:~,~~~כהת קוח 1965- ה11תשכ הוינבה הכתנןו לקזח 149 יעסף לפי העדוה
A (יצון אושון ןמאב אריה הפושט דובכ בנפי

1980תש"ים דחש], ננוחס הרלג פתטיש תחקפ הוחתבדךר- גלמלאי תיב r11/146וב1חנכתתי םש : חלקה גוש~ יבאב-יפו לת ,6 הישבאה בית סמטת לדי וג.רים שלכנםי להדועי ברצוני במוכו" אתם "החךןקפ" ללהן: ענניין: "הייח'ב' ללהן: 0251112$~ .תז סליאמו, שקיו ועבניין, 14• תשויט ZI• והרתוא נכתהית: וגתס ~~t,; ~~;ףן~~~יך~ ~~~נ~sנJ'ו149 סיעף יפ על הל~~~~~~בידYלציון ראשון עירייח0לק ןמאנכ יייקפתב לגןמ באיב וגt"ד ועבניין: ברבר 1965-1 התשנ"ה והנבהי, התכונן לחוק 111 לעסיף בהאתם עדוהה, ה1ב mנמס
 הואבת, לנכתוית מהתיחיסת QZ04529-456 מוס, מקומית מראת תכנית שיאור ממקש מ"ר. 174.61 של בשטח ידלים ןג ל גמורים דירת מ חורג :שימוש חורג שלימוש
 לציבור הודעה חיפה ,7 פיל"ם 1מדש ,7/146 מ;ק rוב כיפפות ,146 נח החלהפ ,153 שמןמ לחההפ תהכנית: מספר היחס סוג .5 של לקתופת וחרג שימוש
 04-6655723 פסק. ,04-6655739 טל. ., רחוב למגיאל תיב : שיוב ,ומקומם תבכנית לכהוילם טשהחים .309 נח שיוני ללא : האבות ההקלות את הבוללת

 1"«ראמף להלן: aviv@aviv-law.co.il ל,11 חא

 לחיק 5919: גשו .50: מבלואן חלקות 5919: גוש : מורדס : וחקלות ונשים גמליאל. חנל הברקוד סריקת ייי לע המוקון הבניין לתיק יהלכנס עלךי המקוותנ בבהשק עליון
 ויוולב' שוקר חנל mאו חונקים וינהנ. רחוובת הורעם ביו שוכן גמאילל תמ. משוב 5 של תלקהפו לידים ןג של שלימוש מגוירם מ חמיתו חורג .שימשו1

להתקשר העירייה כוונת על הודעה  מקרקעין ננס לונישת הצעות להציע הזמנה
//archivc-binyan.tcl-aviv.gov.iltPagcsAiomcpagc.aspxhttp,n~ זנ;i9st!o ~~~~4~~~~4~34}~ 3~~ 3t~3f ;;1:~ ;!9~ii 2' 1,¼~ ~ל;ת.t~2,~2 

למידע המרכז- ••פעת חברת עם הצעות להציע בזה מזמין "מאנהן"), (להלך, ריח,יב לנניס כאנמן תבפקדיו הח"מ,
 3 בתכובת אן הסממן בתחיתת

1 1,652 כ- לש בשטח זיתים) (מטע חאלקית קבקרע יורשה מנח ויח.יב זכויות לרשיכת mבוצ התגנדותן את להגיש ביכולתן זר' מבנית גפנתtע צעךמ את חאח וחןנ במתדי 9  •ח•ד כספק תקשורת•" : ולהלן (עליל 45 מספר מחלקת קלח 18871 כבוש היהעוד ראמה נפר דאממות מ•ן, ,8,61,7s',16,31~z~,' ~,9 '~ג~ח1י~~ s~~1 ,~ג37.ז',51 לןאJ,i~;f{~;~;i~~3~נ טלופן מסרפ עם ורברו מלא שם בציון וו, נפהי מקלבת יום 14 תךו ומזנמקת, נע'ינית
ייהקמרקנ~ין"). אחו "נהנס'י .lZ,11,10,33,32,19,18,17,16,15,14,13 מהי. שירוי לחמקלת אקלטרוני ודואר

ותכבבת, אנהןמ משור של האניטרנט אתר אבמצועת המכרז מבסממ ן11על נתין .z מגוירם שטח בךס שוניי ללא החנולת שטחי חשבון לע דךר נתmה הכתנית' מטרת  ·יפעת הספק עם להתקשר מבקשח לציון ראשון עירייח ב H עפ מ11 ר1ר> למשח פניית ע"י לקבלם או 1http:1twww.aviv-law.eo.il1bids.ןרדה זכרת בחתומי הציובתיר התשתית הכלת לוצןר רפכי בשיוב ~~~~i;biז~~~=s~~f :~ך~;;J~?~~;:~ל~~~לד,~,~~

 ובניה לנכתןו המשנה דעןת יי'י'י הנניוייה ראש םו'lנ' סגן ףע'ד, פסיו' דורןו
 התכנית: הוראות יעקרי

לקבלת יחיד כספק שבנדון חקשורתי" למידע המרכז עליל. המפורטים ההתקשורת יטרפ  להלן: יפורטו אשר השרותים בצירוף ,מהכרז חנהלוית והבאתם ,מנתmח לממסני המצוףר בטתס בתכב צהועת .3 המגוירם שטח על שמירח ידנ ותך 2-72 מספר לחנות חשבןו על 1_~כfב~~.1
 ברת.אם למסור שי i הנאןמ ע"ש אנמטת חבשבון הצהעה מסכום 10% קפהדת שיאור

 .2-7Z מפסר
 חנבלות מוצעת דךר לידוע )'א ח<לקות בחנלות בשיוב גמורים מועיד קרעק עיוד שיוני .2

 מירעתקשורתי ניטור נמשח סבורת, מבעפטת מראש, טלפוני בתיאום או המכרז, במסמכי להחניות

 תמחיר מוח בהצעת להביהר שי .00,12 בעשת 31.3.2020 ימום יאוחר לא חח"מ,

שייחל. ןננל אם מע'מז, כולל אל חדישם, בשקלים מהוצע ולחנה. חנלה בלכ קהיים כרפי בישיוב מהגוירם שטח ךס לע mשמי
התקשורתיים הפרסומים כלל את לקבל המאפשר שירות תךו כפיר משוב מגוירם עילדו לחנבה חלקאית קרקע מועיד קרעק עיוד שיוני .3

שבוחר אחר תקשורתי מידע וכל למתחרים לארגון, הנוגעים 196$• ה11תכש .ערננןהינבה לובינה נןו ~אמזsו=י27 עסיף לפי העדוה  לארח ומן תשוהב לו שניתנה נ!iכי נץ שהיא, סיבה מכל מהצעתו' וב שיחזור מצעי .4 הרפסומים וביוקלט 30/0812019 תבאךיר ביעתונים פוסרמה התכנית הפקדת על הודהע
 ומשוכללת מקיפה תמונה משרטט המתקבל המידע הלקוח. יחולטו. שתפדיק-פסנהים תנקבלת שהצעתו במשידר נמאב1ת האמורה המתית .05/08/2019אmרןי,13560 עמוד עשתחט, ,149 8377 עסיף הבאתם לעסיף הבתאם יכ תעדות בזת ניתנת
- 1965 שכjJ והבניה התכונן לחוק iV1 לה. ומחוץ בישראל התקשורת בכלי משתקפח שהיא כפי בן ואץ ביותר כללי חיוכ להם, המוצרף וכבל המכרז בממסכי זו, בתזמנה מהידע .074-5 לטופן, 72430 מרלה 91 ךר,צל דש מהרכז, 1מחו ונבליה לתכונן המחוזית הוהדע המקומית לרתדע רגשה  השימוש שווים, גודלם, במקקרעין, הקשור ענייו בכל הח"מ מדצ מגצ להוות דכי ברת געבת רנרב בגתע שורקות, ובלניה תלכנון מוקמתי וmע מבשידר, וןכ .38 7697390 תמ"א למימשו בקשה )11חמקרמית תותדע J11'{לתל נערתנ ומיה לתמרן

 מהעולם חקשור ניטור בהן השימוש הזכויות, מהות ולרבות רכישתם בכדאיות אן חבם, לעשות שניתן תפויחם האמוירם שהמשדרים וועשבת בימים הב יעלין רשאי המועניין ולכ ,613 60948 לחקה: 6580 גוש: 20200156 נשקה: :מוס להל פהירטו והלסותdכי
מאפשרים תקשורתי מידע של החדשים הניטור שירותי בגתתשו אם אף במרקיעק.ן תקשוםיר חיובים, אtוו חבוובת נם שא11 המצעי והקיןפ. .www.iplan.gov.il התנכון מנחל לש האניטרנט \אבתר לקחל, 38 א 11 לתמ א3 תיקרו ע"פ ובנית הסירה ,31 בנה ו 31 החשמאנוים חרוב' "יפעת· שחתמה הסכמים סדרת באמצעות החברה, ללקוחות .ד11 יח 9 כהולל ע1'ע קומות P.3 יקים מבנה של תירהס .1 .מתכרו למסמני הבאתם לנח i חמכח ללהיכי קדום ונוזכ מזוח לוינבה לתכנון המזוחית הדנחה יו"ו מ"מ לפלר m ת:55 וכחו הכתנתי להוראות הבתאם א1010tר,ועמtק ותכנית  יטלבם ארחאי אינו הח"מ .AS-ISJ} שהס כמות החכוני במנצם יימטו המקרקעין 6

 מוגתים, אודות מידע ואיתור מעקב רבים, בינלאומיים גופים עם וב, מתרף ק,מ,ת .~Jf6i6~~t ~ג,~rg~rs,~~ ,~~~~[~ז;~~~ · אtוומצםב.2

העולם. ברחבי שונים nחקשור בנלי ואישים ברוחn מקצעו לעבי ואבמצע\ת בעמצו לודבוק המקרקןיע' חטשב נעצמו קבלר חייב המציע .ו  יח".ד 14: שמתוופסות יח"ד כ 1~ חס .3
אפשרויות והמשפיט, היפסי תהכנוני, מםבצ את וןכ חבס, הזכיוות מבצ את עטממו יבנה לובני-הגן לכתנןו וקמהםית חדנחה infobuzzer אמת בזמן התדאות ,דחר כניסה לוני ' משותתפ כנהסי רחתב הכוללת כניסה קומת בבניין .4 - הורבצים וחובות חיובים לרבות למקרקיען, הנוגע אחר טרפ וכל בחם שהימוש 1965 חונניה כתהןונ לחקו 149 עסיף לפי תעדוה

למןת בקשה יהננ גן ובלנהי לתכונן המקומית לרדעה הושגה כי בזאת עידומםי הרוני
 גז' בלוני וחדר אשתפ חדר אחת, עמלתי אחד' דמרגות

ישירות העברות אמת נומן התראוח לקבלת חדשה אפליקציה עךר אכן ני המציע מצד הצהרת משמעת ההצעה הגשת המציע. ישיא הבם לעיתם, 5.;s~יי~~~כr~~1:.2 כ,(~~יrחדס ננחי, היתר יח",ד 18 יששית קומה דע הנ,ש~~: יm כאמור. דבוקית יח".ד פציול כהולל 920251 מס• בהתיר קיים לבית תכוננית 
 מהרדיו וההתראות האינטרנט התראות הלקוח, של הנייד לטלפו[ סקטר תרמי ותם הבמשק, שם 3000757: בנוי יתק מפסר 2ozoo100 נקשה: מוס
144 לחקה, 564 גוש: "S םוים יבבת, גן סטקרנתובת: :ליאס הקבמשת שם

שומר והוא חשיא, הצעת כל או ויברת חתmה חתצעח את לקלב מתחייב אינו חח"מ .8  טכניים. ומקתנים חניייח מקומות 39 בו~ המרתף .6
מראש. שהוגדרו מפחח החאםלמילוח מועברוחב והטלוויויה עם לנהל וא;ו המציעים ביו תהמחורתmפוממ מנירה עלרוך הרכויות את עלצמו

חךני: רקהעק על ןלת,hך תכניות .1 'כ!1 231.3: חטש 146: גמשר 1 מ" 2,216 שטח, ~:;~~,Wמ~r~~~~~~~וולמכור מומ-"חפנב מהמצייעם אדח כל למותר בהתאם מנוקש מטר ז.~~~י~~מtאת מציג ובכן יפעת של הנתונים למגאר מחובר א"טם כל לכל קלח.ן או כלון ליעלד, זחסיות תא א 
 . גג-מחסנים+עליית 598/10 ז8תנ מופטרת-598/53/3ז/Jככllנ זמ-t2t3/53t598 מופרתט .2000ער/ תכנית פ11 ע מותר מטר 5.00 במקום ,tא1010רiעמtק תמית פ11 ע

תלןי את ללטב אחו שלכיח להצעת לעהכרת אלש הלחליט אחן לוכנן ישמאצ נורם באייטם. והמרואיינים המראיינים מרפתים.-800ז,זנ שחיהי בריכות-598/3/1זiמ
.אנהןמ של העלביד תעדו שוקיל לפי והכל חלקו' או נולו ההזמחנ, i י~~16Ii~g;b;1~1 ב. 36~o ~~~;תשימוש תא לסלת הבשקה ~~דיפתכניתר-רנ ~י~~.גtהמאפשר דבר התכנית, להפקת הישיר הטלפון מצורף בנוסף, :וחרג ההקול לעהזמנחזולאיוחלודנייהמזרכים. .9  הקהלה, נימקו וקמות. 3 ל גג, וילעית קומתו Zמ קומה, לתפסות הלקה במקושת .1

הצורן. בעת וישירה מהירה גתובה חביהפ. מהחוזי המשפט בית לאשיור פכופה mהמני .10 חבוק יחי~ד פיוצל דסהרת  /ער תכנתי ~~~~~~~~~;עשת}~ g,~g/o0o0~~J~~ ~1J י~5q]g ג.
 מאנן- 'דW' גןמל יבאב המהווים רגג~, עליילת וקקרע א' מקומה יעקירים שטיחם לניוד הקהל ב.מקושת .2

המותרים ך11 מ 30 בוקמם 50 שטח יהיה הגג לעיית שבקומת ,ךכ מיןו 20 ,שהם8.65%
חבדתיוח רשחות ניטור /ער תכנית ע'יפ למותר בהתאם ובמקש מטר 3.00 עמרבי צידד 6בני קו .ד

i~~ .8 ;מ~ i~~ri~i א;ffרת~ךJ3~ ניקןמ .108/59 1נתעז1?.-ונ יפל ·2000 /ער תכניתmו.tמ•וי: 45 למנימיםו פללוצי השקבח תושירדב הלק,חיננ Vigo השיח לניהול ומערכוחטננולוגיות מחקר בניטור, עוסקת 
מז. 9 מ'במקןם 9.5 ייהה המהנב שגיתנ כן עריפם במנה גג בגובה שוניי .3  עם החברתיות מהרשתות מנוטר המידע החברתית. במדיה .~א3 תקיון 38 תמ"א dכי מלהא לוקמה והפיכתה עמוידם קומת מילוי .9

 כםרא-םמיע מקומית מועצה יקים מבצ סהדרת ' ניקומ א.י3 תיקון 38 תמ"א לפי יקיתמ ידרת לכל מ~~ר-13ב ידרות תחותב ,10
 מ: ביום פוסטים ביום פוםטים-500,000מ למעלה של איסוף שהע, הוראת-117 תיקון לפי 9W040 מסרפ בהתיר קהיים יבבת יח~•ד פלציול הקiרל יז,.

 פורמלי ,,googlefacebook,instagram,twitter,youtube+06/2020· נ"א · פומבי מנרו בוחק יח~•ד Wפל הדסתר , הקהלה נימקו .ך11 חי z- ל יח'~ד 1 מ- התכונן. חכ~Kוירתת~\רך~~,t~~r~~ ~~ס~~

 לגשת ניתן אליהם וטוקבקים, בלוגים פורומים, אינטרנט, שפתי נגן מיוחד חינוך סיתעי t"~~,~ 00 ~גe1:י e~611~~~ri~1~גsר~ב~~~~~~~~.P~~. r גלז~~~~ff~~s!3'~~~גך~~~ נ~~ב.;;Jגי~~riזס~בי~יי~ז

אופליקציה למ"ל משלוחים משוכללת, ניטור מערכת באמצעות  ,1976- תש"לו עלבודה)! עובדים קבלת (לחונ המועצתו לצו 10 לסעיף בהםאת להתרת התגנדתוו להגשי רשאי זו, מהקלח גפנע עצמו חוואה כל .00:15:00-17
חכמה. עישרו יתפש בגן דnוימעtיסתיחניח לפתיקד פונית שמחו על תודעת בזה mנמס

z~i ~י~i~ן~~ ~~ ,י;%~ו~~ ~~ק,~s;rit:.i~ל)הiף }~כ~~.J,ף os 
00-:1Z שראילחשיג חני'ל, מתנקשת גפנע צעומ הרואה כל מקעוצ) ואשני (לדארילכים -50%•.רנW~ר~ד~~~יiל~נ1 ~-,ךיש:~ז~~,~~~;~i~~ ז~;,rהי יפעת. בחבקבוצת חברת הינה Vigo~ לכשtנהר n:~~~מנז~דחז~=~י;ib~ •;י~~~~~:=·~;רm 14:00 שעה 22/03/2020 לחבהש: אחרון מעוד 
 מל• המעוצה' מבשרדי לשהיג פאשר חבשקות להגשת פטסים מסי ההתגנדות, נימקוי : לרשום יש ההתודגנת בתכב הנ"ל, הוערה בנפי ידלון ותאב

אופציות +2 (שנה חודשים רוחwההתק משן סמפר כותתב, תחימה, ת.ז' מספר ההתגנתוד, מגיש שם וייהשוב, חקנשח חנבןיי תקי
 נ-6 ל הוא ו. מיודח יחבונן ופדרגיגות ארוגניתו משימות לימוי תוך הכיתתית ;יעז• יש, אם סקפ ומיס אקלטרוני דואר כתרתב לטןופ, אלקשןו עיריית ואת אשןולק רינבה לתנכןו םקםרתי הדעו

 להארכה). לילטתר הומתאתמ אישית לימודתי ולתכנית הכיתה של העבדוה תלכנתי בכופף
 1965 ה11תבש והמיית הכתנןו לקוח 149 עסיף לפי ךןהעה .נתיתוייmהחניון שמרד למידניות כבפףו וןכ ולגמבלויתו לידת/למדי ונ של יבנה גן בונייה לתכןונ מהקוםתי עוהדה יףץ אוהןי דרוו

המרנו "יפעת הספק עם להתקשר מבקשת צליו[ ראשון עיריית .2
 בקשה אשלקון רבניה לתנכון מכ~מית לוודעה הוגשה כי בזאת מדויעים הריני

לעיל. המפורטים השרותים קבלת לצורן תקשורת'י' למידע rרטניmללתמידםי. דכ  זאת בניה היתר למתן בשקה גשהmטרם בניה. היתר למתן לבבד מקדמית
"יפעת הספק ני עולה ממנה דעת חוות לציון ראשו[ עיריית בדיי ,3 התלמידים. של ניקיתם שימרת על ודאהג פיזי סעוי תמן-  הפדוגגי. לוצות ארנוגי סעוי- ואינו ליהתר קבשת הגשת לתהךיל מדקים לשב תיונ פהרסום ושלב אמרח

 :ממ"ד תוסתפ :הקבשה יתאור ייחמ'ב'
 באץר והבלעדית היחידה החברה היא תקשורתי" למדיע המרכז בבורו נחה פסרו • ורמית ת,כנןו קמהמוית ההדעו

 1965 חומיה כתהנןו לחקו 149 עסיף לפי תעדוה
 לעיל. וחwהדרי כל על העוהנ ליומד. ~ונתS,,תf;!'מש ככרור חחנ פסדר ולנביה תלכטן המקומית לוזעת הושגת מ בזאת עידומים חויט משתחפי דו מבית קומתית דח אחת 1ילח" ממ"ד תסותפ-

 (מכרזים) העיריות לתקנות )3(4 תקנה להוראות .בהתאם4 ראהנוש. עזרת וקרס mבהצל יסים :,נ;~=וצז,ווערת: המהוות חד-משחפית, קויתמ רו- במבהנ גמוירם בית הקתמ נניח, יהתר לןתמ בשקת
 נבין, תיק מרפס ZOZOOOS6, קכשת מסי גיתנ. כיל ןסr.מ מלל חכתקל, שנית י1תיד

 חן רוזן : 'עי' 20200203, נשקה מספך 342055: בניין תיק 60:גמרש 66

 , חלקה ,1960, גוש ארפרדי בשוכתנ, אשלקןו 55 חהבלצת בתכונת,
עם להתקשר לציו~ 11wרא עיריית מבקשת ו,9a מ"ח-וwהת !ii~~~~~;;r:~רך,גך~ riToJi~מידע שרותי לקבלת תקשורת'י' למידע המרכז "יפעח הספקהעקסת למניעת לחרק הבתםא מין, ~~ש~ג~עבירת;:~:== גשו' פרס~ת~~~,ל~;אן~~ש 

 .1-718099'227: זמין ברישוי בקשה מסרפ ,2001 תשס•א- ימן, עירביני לש 1J1י1 עפ"י המוירתם מי o.6 במוקם מ• 5.40 דע מרווח מוצע-10% בשיוער אוחיר חm מ
לעיל. כמפורט תקשורתי

 . 'סמסתוית ותכונן ארגךו יכלות I ודריתס עירנתו :YPN«ם ב~וםיר
 מהווה ,'מ 4.00 במוקם מ• 3.00 במוקש ד.1לממז דקמי כבייר קו נעלייו הקלה-

 לחדעו לחיגשח יואלי תנ"ל, בלשקת שהיא סיבת אמיזו תחחגנת לו שיש ימ לכל האנות: ההלקות את סללת השקבה
 מידע שרותי למת[ 1ניסיו בעל אחר מציע קיים כי הסבור אדם .5

 לחתיט ויהא ובלניח לנכתון המוקמות הדעונ לרירן הנ"ל בטשא שותגש התגנחת כל
להגיש מתבקש לעיל' השרותים אח הכוללים חקשורתי ·יייייגד~ע~~ז;gז~~~:;~roזל~ תואב זה מודע אלחר .1\ תעדות מסרית מוים יום 15 נתןו ובלניה, לכתנון המוקמית  כסרא-סימ ימית המ הומעצה ראש ג'-יfבא אסרt רב בכברד בנדןו. ותנבית. התכונן תבקונת )(גl){א){ 4 עסיף עפ"י ניכרת לא יטסת

 לאחרין עד העיריה, דובר ללשכת ידנית במסירה הצעתו ה-ת דעוהה ייו'ו ירוג פוי חגו .46/147/03/4 מתכנית יתןכ ההקלות-

•12:00 בשעה 30.3.2020  לעייו יכול ההקלה' אמישור כתאצוה להעגפ לעול או נגפע עצמו הרואה לכ
-דובר באני אריאל מר אל לפנות יש נוספים פרטים לקבלת .6  • בעיימ הגליל נוף לפיתוח החברה 1אשקלון יעריית של תהדנסי האינטרנט אבתר קבבשת

 אלקטרוני בדואר או 03-9547725 בטלפון לציון ראשון עיריית נמש-הנולאה והמיה לתכנון מוקמית ןדעח
הוגשה מ ,1965-ה11תשב ה,בניה הנכתןו לחקו 149 עסיף לפני ההעדו זהתא נםוסת

http,11ashkelon.complotoo.ilmewengine1PageS1זequest2.aspx 01/20 ממי פומבי מכרז~arielav@rishonlezion.muni.il  שי mשאבישו מלג. שיוב, , מגרש 34: לחקת 909 יז. , גוש דג שלום רכ ,ע"ש קנשת התגנדות להגשי ניןת המוצתע, להירת לבשקת התגנדות וייקתמ במתדי

 נקוה, מעוכות של ותחזוקה התקנו, אספקה, לתכנון, הזמנה יקים. לבמהנ ממ"ד תותפס לצוךר קוימי בנןי בקו הלקה עלנייו הלקה משום לבדב אניטרניט טופס אבמצעות ובניה לכתנון המוקמית לזעות מונמקת
 הגליל נוף- המשפט היכל לחניוני ותשלום שליטה ניהול, נהו~~~~~~~~·~~ב~~~~~;:'t~~~~bi~;~;~~~bl;~: אשלקון יעירית של תהנדוס אבתר הנמאצ

11ashkelon.complot.oo.ilirishui1Pagestobjectionform.aspxhttp: לא זה זןמ רפק לארח },1'1}-6177307 לט: 37845 מקיוד .דנ.רפר מנשה אזויר (ממר 
 Dבע" הגליל נוף לפיתוח .החברה המזמינה ביו ורבעיי ארשון ממי הודעה מבשרדי השקנב עלייו ניןת תחדגנויות. תתקבהנל

A p יצו \IIIRl1 ראשון-לציון עיריית בזאת מזמינת iחחברח" (לתלן:" בע"מ הגליל טף לפיתוח החברה .8,30-12,45 השועת זו. חעדm מרפסום יום 15 תךו תקתבלנה התגנחיות  • במום אתם הנאים: לתפקידים הצעות להגיuנ גואת מנקuנת ניהול, מערכת של ותחוזקה הקתנה אספקה, לתכנון, הצעות הגשת לאונה מנשה מהקומתי הדועה יף•ך דשה ליאן אשקלון לובניה לתכרנן המשנה תדעו יר'ר גלאם תרומ מר
 עילית (נצרת הגליל בנוף המשפט היכל לחניוני ותשלום חניה בקרה

 חנקות מערכות שדרוג לצורן וחבל, "החניון") (ללתן: לשעבר)
מס' מכוז- הים לחוף עונתי תכליתי רב פקח/ית 1965- התכש~ה רבניה, התכנון וחק חףו-השןח ממוקי תכנןו מרחב 1965-- תהשב"ה ובניה, התכנןו קיח  בחניון. כיום הפועלות והתשולם

 המכרז: במסמכי ועיון המכרז פרטי 1. 76/1010 ציבורי וסדר לביטחון חברה 07SZ4Z8·401 נכתית יאשרו דבבר דוהעה
ניתןלעייןכמסמיבהמברזבמשרדיהחרבההחלמיוםחםישי א. 18/8~~ יז~6~,~~~ןי~;~גי:1wב I~81 ס~;מ~:~פד~~ד~~~~

 ~r8~;3 ;~ון;;,:ז~~~,נ~,~::~:י \נז;;: ~~;ה בדבר הדועה
מס' מכרז המשפטית בלשכה ד H עו יעקב כזוון ,18!11 גוש 189 בחלקה בניה וזבויות יחידה תוספת כתהנית: שם

.19/3/ZOZO יי::~גs131ה,~ג,~~~i דוg;ri~~w,ro,.~~גr~r,;,:,~,'iw;r 69/1010 והקהילה הרווחה החינו.ן לתחומי !· תשויט 10· הוראות הכתנית: גרסת עגש
- בניה,mהתמון לוחק 89 לסעיף חבתאם הודעה, בזה נמסרת מבער ודיוק :דסהרת הכתנתי והארות עקייר םנןך, 234.15 התמית: שטח 8 חלתק,  מתרא•ן החל ולהדפסה לעיון נ•תנים המכרז מסמכי בן, במו ב. התשכיה
 מס' מנרן- חחי נוער מרכז מנהלות בתכובת: הגליל נוף עיריתי של האינטרנט באתו ZOZO/19/3 תיפח מחוז ולבניה לתכנון המוחזית תועדת במשרדי כי ,lחחוק' י (לתלן: 1965 בלדוג שיוני ולאל קיימים למנבים בהאתמת יוn ווקוי קיימים ושמלים זרמם

/bttps:l/www.nof-hagalil.myni.il/bids מתאו תכנית ומפדקת חברון יושיב ולבנהי לתכנון המקומית הוערה ובמשווי ציונר. יחטש ובעידו וגמירם בעידו השטםיח
 39/1010 קהילה מינהל .12/1212019 מאתריך 8575 מוס הפוסרמים ליבקוט הנכתיתטמסרה הפתדק
 מיקוד פשיים קיץוב וחףשה-ורן המקומית תועדה מבשדרי מנאצת חאמרוח התכנית

 יתיקים חובה וסיוד צמיעים מפגש (חוהב): מציעים וסיוד מפגש 2. בנ•ה התו• וחלוקה יאחוד ללא לוקה:mאיחדו 353-0800599:'1מ מקומית
609W-ביום המתייחסת הרשאות או היתרים להוציא ניתן שכמוחה תכנית ורהשאו:ת טלופן 91 הרצל רחוב ברמלה החמוזית הוהדע במשידר וכן ,09-9596505, לטופן Z!/3/ZOZO מס' מכוז מאוקראינה, עולות משפחות מלווה החבות. במשדדי 10:30 שעה 

074-76973W 53/1010 חברתי לשילוב מינהל- ובלגיה צר!נח פק:ס אבמצעות חבחרח שאלות להפנות ניתן הנחרת: שאלות .22 3 /ש החלפת 207 ש/ וח.לפת התכנית מספר היחס סוג הכאות: לכתניות לחיות אמוירם השמשרידם ובשעות ממםי נח עליין שראי המעוניין כל  אתoffice@nidev.co.iln ל:11דוא באמצעות ו/או 38304-6461973 ש; כפיטת א /1 950 מק ש; mכפיפ א 11121 ש; mפכיפ 390 1ש כפיטת ללהק. ותפחים
 מס' מכרז- בסיכון נוער קיידום עובדות ~ ~בשעה ליום עד השוןו רחף לובינה לכתנןו המrקיoת דנחהה יי"ו בהכו לאי

:X195195 719365 ס!ואורדחטני w לחקות 11318 גוש: מוסדר: וחלקות: גשוםי
 nק~~;,~ן~~g~ן~ו;\A~~g:~~•;ג~rhתי;רז~;;ו;~,י~~:~~

 48/1010 חברתי לשילוב מינהל יש המכרז מסמכי כל עם יחד חחצעות, את ההצעות: הגשת .4
 מכרז ~ בציון זיהוי, סימני וללא סגורה במעטפה ידנית להגיש קו ויPש וכן ננחי וזכףות רVד יחידת תוספת התנבית: מסות .89 במלואן:

תחומי רב טכנולוגי נושא אחראיות ליום עד החברה בשמרדי שתוצב המכרזים לתיבת ,"01/20 מס' מכרז זיוה יחידת סותפת iא התכנית: הוראות עיקרי מ:-5ל דנ-6 מ אוחרי בניין - םפר בבתי המוצר עיצוב למסלול דימונה מקמוי: תןונכ ונרחב דוםר~ םחח: •196!- תחשב"ה ובניה, התןונכ חקו
14:00,15/1010 בשעה ZOZO/5/4 בתכנתי, לעיין רשאי מעוניין לכ בניין. קו שינף lג נניח. כזויות פסותת iכ OSBSOZD 11•607 םס מפוותס תבינת יאשוו דבבר העדוה החינון מינהל  הגליל נו לפיתוח החברה מנב"ל . גלוון שמעו האינטרנט אבתר וכן לקלהן פתוחים חאומרים שהמשרידם ובעשות ביימם ידנומה ,zהאתהנ ברח' מכגווים נישיוים נכתהית: שם

 14• תשויט 24• הרואתו הבתנית: גתסר
ותיקים/ לאזרחים ס n כוללני/עו Dעו" ~~~~~j~~~ג:~ ~~~ב foi!Js?:~זג~~ז~\~~i~ט ללךרב1~~ל~ it~f א\~~ת# t•~~v;~;;·?~ך~.~ן1~גנ;ג iניגז~גז? J5מס' מכוז ~;פ 

 Dw החוקיסןעו לכל סעד פקידות פרסומה ממועד חושדיים חון נגתח.rר לחמש רשאי לחוק, 100 סעיף פי והרשאות, נביה התיר התכנית מתוחם התכנקלחנ/תי חתום בכל הבלעים כל הסכמת
51/1010 חברתי לשילוב מינהל-

 שיקום '" המחוזית תועדת למשרדי בעחונ,םי הפרסומים ביו המאוחרת תהודעה לש האבות: לתכניות רמ.תיתסח הרשאות או היירתם לוהציא ניןת שמכוהח תכנית

 H2D/1 סם' ומוקמם: בתכנית הכלםילו השיחטם ,,!י03102/1//25 שינוי תהכנתי פסמר היסח סוג

מס' מכוז- דימונח ,zהתאהנ ביחר מנאצ תהכנית שחט .2 האתנה רוחב, ידמוהנ שיוב,  ונער לחוק עו"ם
J6:וf~~~וf~~~ ג1s ~ן~כ~rt:~ז·~ח1~:~~זמn:1~,ד f~~wm~ : לחקות חיקל 39S06:גוש .18, במלואן לחוקת 39506: גוש ,מודסר , וחלוקת גשוים i סלעיף בהםאת 04-63o5f22 ט\פון: 30950 יעקב זכרון 54 המיוסים  :5S2540Y קואוידרנטה :20Z365X קואודרינטה .88, 104, 110 70/1010 חברתי לשילוב מינהל ~:ומעחצ 0mפ~fgJ5].י lא 103
 B,A.) יי~ד,~~נות בכתב הוגהש ~ אם אלא תידון ולא תתקלב לא לתכמת התנגדות לוחק וקבתעי 2088 ו 208A שטח תיא שלינ 1 203 מס מגוירם גפשו חלוקת הנכתית, mמט

 מס' מכוז- קהילתי עו"ם מסתמכת היא שעליה העודבות את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות טlבפיר דימוהנ. ,zהאתהנ בךflן בנהי והוראות וזכויות שימשוםי
 .מתושף קיר םע תבים 2- דויר יחדיות 2 ובער שטח אתי Zקביתע .2 .1989- תשמ~ט עמדתו)/ וסדרי חוקר .208A ו- ZOSB מסי חטש תאי נ'Vכי208 זסמ מגוירם גמרש לחוקת .1 73/1010 חברתי לשילוב מינהל סכמויות תכנית בתהגנדויות נוהל ס(דרי והבנתי התכנון לתקנות ובהתאם תחכנתי' חוארות קיעיר

 מס' מכוז- רJD! בבתי בסיכון נוער לבני עו"ם חיפה חובח ולכניה 1לתכנו המחיזות הועדה ,רו מיסםה ניר
 64/1010 חברתי לשילוב מינהל

 מיונתי. רקעק כתסית קבותע ,4

 הכנהסי למלפס ותמתח מעל שחת וחטשלי יעקריים בשטחים בניה ~~~'אזל~~ .3

שאינם בזרים לטיפול עו"ם צלרכנים הדועה בנין. וקיו קביתע .5 מס' מכרז דארילכי. יעווצב בינוי החנוית קבותע ,6 םחר וקורבנות הרחקה בדי להזהיר מבקשים מזון, יבואני מ 11 בע רולעדיו עדיו חברת אנו - .בינה יהרתי הלוצאת אנתים קביתע .7
 51/1010 חברתי לשילוב מיגהל מיום הקודמת להודעתנו בחמשך לחלב. האלרגי הציבור את להריסת. מבנים קביתע .8

 בעטם קרם מצופת גרם 11 18 סוויט עידן וופל 11ל במגע-24/12/19ח סרפהומים ובליטוק 2911112019 אתברךי בעיותנים ופסרמה הנכתית קפהדת על התעדו
 במשידר נמצאת האמורה ות.כנית .25/11/2019 באתירן ,1578 עדומ חתשף, ,8543

 למכרזים מועמדוח וטפסי המשרות פרטי תארוז טורקית אייץ בי אייץ אם יצרן ע"י המיוצר שוקולה-074 טלופן, 84100 שבע אבר 4 התקרה דהחם, מוחז לונביה לרמתן המוחזית ההדעו

 שכתובתו: העירייה של האינטרנט באתר נמצאים האלרגנים על במידע כי סופר בטעות נשמט יחידות, 40 במאגדת 8600 דיומהנ 1 הנשיא דש דומןהנ, ולבנהי לתכונן מקומית ,ודעה במשרדי וןכ .7697187
 www.rishonlezion.muni.il נ המארז שעל לצייו~ יש חלב". עקבות להכיל "עלול מצוייו לא האמוירם שהמשרידם ושבעות ממים בה עליין שריא מהעוניין וכל ,08-6563182, לטופן

 .v.ww.iplan.gov.il התונכן מלהנ של האינטרנט ואבתר לקהל, ותפיחם
 דוםו מחזו לובניה לנכתןו יזזחמו,ת העודה יר"ר ללפו דוד

 חלב", עקמת להכיל עלול 11 אלרגנים הזהרת מצויינת אכן השקית)

 רזקינסטלין דעיו חברת אנו, כי ולהדגיש, לצייו חשוב הבזזו. הוופל על לא אך
 העירייה ראש המוצר של יזום איסוף 24/12/19 באתריך בצענו מ, 11בע ,ולעדיו

 המאגדת על בוצע התיקון .אך סימונן את לתקן מנת על ל l חנ!
 את שוב לאסוף מבקשים אנו אחראית כחברה .בלבד החיצונית בוונילא- בוניה לתכןונ חונונוקית הדעוה

בנושא. לחלב האלרגי הציובר את ולהזהיר המורצ-1965-תשב"ה והבניה הנכתןו לחקו 1)(149 עסיף לפי דr.ועה
 ב' קהלח למתן קבשת המקומית לוזעת והגשה כי חחעדר כזאת mמנס
 חם' חתטגח אתריכי : ניתה הבמוקשת ההלקה 3ווצtו ריח 60: גמרש ,362: חהקל ,18987: גשו

 21/8/20,22/8/20,23/8/20,11/4/20,23/5/20•1מ 3.00 נמושק 1מ 4.00 מורת צידי, נניוי קבן מז)חר {לצד פיחתם אלל קיר בניית .1
האחרים לאלרגנים או 1 ו לחלב רגישות לו שידועה מי כל המקומתי דערלה ירליאלרג~ישח הנ"ל, לבשקה שהיא סיבה מכל התגנדות לן שיש מי כל

 הנ"ל, התקוהפ לאחר זו. מועדת וסרפם מיום ימים 15 תךו-כרמיאל, ובניה תלכונן
 המוצר. את לצרוך שלא מתבקש התווית, על המופיעים-כרמיאל. ובניה לתכטן המקומית הוהדע נפבי דליון קהחל למןת זו בשקה תואב

 .02-6734055: הלקוחות לשרות להתקשר ניןת פנית או שאלח לכל ובונלאי ונביה נכתלןו הםקימות תדעות יו"ר קתינקסי משה

 IIl!J1Ji1l,;l27 11/',•ך,נמ 1 12.3.2020 11 תש"ף באדר 1l"IJ ה' •ום
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החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

 בע"מ הגליל נוף לפיתוח החברה

 01/20 מס' פומבי מכרז
 ניהול נקרה מערנות של ותחזוקה התקנה אספקה לתכנון הזמנה

 לפיתוח החברה המזמינה- הגליל נוף המשפט- היכל לחניוני ותשלום שליטה

 נ"'עמ הגליל נוף

 הצעות הגשת בזאת מזמינה החברה") (להלן:" בע"מ הגליל נוף לפיתוח החברה

 לחניוני ותשלום חניה בקרה ניהול, מערכת של ותחזוקה התקנה אספקה, לתכנון,

 לצורן והכל, ":החניון") (להלן לשעבר) עילית (נצרח הגליל בנוף המשפט היכל

 בחניון. כיום הפועלות והתשלום הבקרה מערנות שדרוג

 כדלהל הנו לחברה להעני המציע יידרש אוחו השירות
 החברה. מחסני והעברת קיימות מערכות פירוק א.

 למפרט בהתאם לחניונים ותשלום ניהול נקרה, מערנות והתקנת לאספקת מפרט ו/או תוכניות הכנת ב.
 החדשה") :"המערכת (להלן היועץ. ע"י שתאושר ולתוכנית

 מטעמה. היועץ ו/או החברה ע"י שתאושר ולתוננית למפרט בהתאם החדשה המערכת התקנת ג.
 החדשה. המערכח הפעלת .1
 הפתוח. החניון לטונת המקורה, בחניון תחילה שיותקנו המערכות לשילוב הצעה ו/או מעגה מתן ה.

 חודשים 24 למשך החדשה המערכת של שוטפת תחזוקה ו.

 . חודשים 60 של מינימום לתקופת מקיפה אחריות מתן ז.

 להנחיותיו. ולהישמע החברה של היועץ מול מלא בשת"פ לפעול יהא הזוכה על : הערה
 בהלין: להשתתפות מקדימים תנאים

 להלן המפורטים התנאים בכל להלין ההצעות הגשת במועד העומדים ם'מציע-זה ן-יj' בה השתתף j' רשאים
 במצטבר:

 כדין הרשום מורשה, עומק או בישראל כדין הרשום תאגיד ההצעה הגשת במועד להיות המציע על 1.1
 לחניונים. ותשלום נקרה מערכות שדרוג או להקמת חברה ו/או עמק המנהל בישראל,

 הקשר יהיה עמו ואשר השירותים מתן את מטעמו שינהל המקצוע, איש את להציג המציע על בנוסף 1.2
 להלן המפורטות הדרישות כל נו מתקיימות אשר המבצ"ע) (להלן:" למציע המזמין נין השוטף

 של היבואן /אנ 1 היצרן מאת היתרים ציוד. "נא, אמצעים, מקצועית, יכולת נעל הגו המוצע, המצבע 1.2.1
 /1 המכרז ולדרישות ~ראות לה ,בהתאם השוטפת והתחזוקה הענודה לביצוע וידע המוצעת המערכת
 להגשת האחרון למועד נכון שמו, על הינם ל "הנ כשהאמצעים החניונים, בענף למקובל אונהתאם
 ההצעות.

 רשויות רק, לא אן כגון, ציבוריים לחניונים שירותים נמתן שגיס 3 של ניסיון נעל הגו העסק המציע/ 1.2.2

 במסגרת ידו על תו~~~הל~~כ~1~~ ~יי~י~~ל~כ~י;~:~:~ ?~,:ג~~~~ 1ל~י~~~יgי~~~~ןי~t/1' ~~~י~~ 1.2.3
 הצעתו.

 אישורים יצרף בבד, 111 לעיל האמור המאשר עו"ד ע"י כדין וחתום ערוך תצהיר להצעתו יצרף המציע 1.2.4
 היצרן/היבואן. מאת רלוונטיים

 הנאים: המסמכים את ההצעה לטופס לצרף המציע על 1.3
 רק, לא אן לרבות והתשלום הנקרה הפיקוח, אמצעי כל את הכולל מפורט מחיר הצעת טופס 1.3.1

 המוצעת. החדשה למערכת ונו' העילה העבודה, רכיב פירוט

 . בנפרד חניון לכל הביצוע עלות המציע •פרס בהצעתו, 1.3.2
 בין והבקרה התשלום הניהול, הפיק~ח, מערכות בין לשילוב היתכנות בהצעתו לפרס רשאי המציע 1.3.3

-~-עתיד• שומliii!iש'על יהא-ניתן המוצעים מהאמצעים באיזה הנהרה תונ החניונים שני
 הפתוח. החניון שדרוג למונת

 1י הקמת 0 בתחי 0 יינ0 יני עיסוקם ._~~~~נ~~~~יייז~~י ri ~~~צל~~~ ~י~י~~~~~~~ ~~כדגgי~~,r~י:~ 1.3.4
 צגץ,~את1rri~נ~~&ןא{7ו~~i~ו ~~ו~מ~:ז1~~א, r ~1?}1:~~תעtד~Jגא~fכ~~uי~ ~ף~ל1~~ש;:/1ף~~~ 13.5

 אחר. רלוונטי
 . כחוק חשבונות ופנקסי ספרים ניהול בדבר רו"ח אישור 1.3.6
 הפחות. לכל לחברה דומה גודל בסדר ועסקיים מוסדיים גופים ו/או תאגידים ו/או מרשויות המלצות 1.3.7
 ו/או התשלום אמצעי לכל גישה מאפשרת המוצעת המערכת ני והתחייבות תצהיר ו/או אישור צלרף 1.3.8

 בישראל. כיום והפועלות הקיימות האפליקציות
 ולמפרט לתנאים בהתאם ביטוח פוליסת לרכישת התחייבות או ח 1ביט פוליסת של קיומה בדבר אישור 1.3.9

 החדשה המערכת של וההפעלה ההתקנה הישגה, המערכת של הפירוק לתקופת החברה ע"י שייקבעו
 חודשים. 12 של לתקופה

 ממנו המונע עניינים ניגוד היעדר בדבר עוחד בידי מאומת תצהיר ההצעה לטופס כףרצ המציע על 1.3.10
 לחברה. זה הלין פי על השירותים את להעניק

 נשוא השירותים נמתן בפועל יעסוק שלא מי לרבות מטעמו, מי ו/או המציע כי בתצהיר, יודגש בנוסף, 1.3.11
 זה הלין פי על השירותים את להעניק ממנו המונע עניינים לניגוד חשש של במצב נמצא אינו זה, הלין

 הגליל. נוף לעיריית ו/או לחברה

 : הבהרה שאלות 2.

 באמצעות ו/או 04-6461973 שמספרו: פקס באמצעות הנהרה שאלות iופגותj' ניתן א.

j~~ ji ~~י~ נ. 31 ~~~~~י~נ ~~ג~~~~כ~זדr~ראrיד~~~~~~~~ז 6~: / 03/ 2 ~'j2 . 

 : חונה- מציעים וסיור מפגש .3
 20 החצב ברח' החברה במשרדי 10:30 שעה 23/03/2020 ביום ית~ם חונה וסיור יםvמצי מפגש

 ית).J' עי םפא ריoקאנ (ווייז- 'לJ' הנ נוף

A המכרז במסמכי ועיון המכרז חוברת : 

 .2020 /03 19 חמישי מינם החל החברה במשרדי המכח במסמכי לעיי נית א.
 :202019 03 מתאריך הח הדפסה ו עיון ניחנים המכרז מסמכי כן כמו ב.

 Y}fבw.ת.muni.il/biO.s of-llagali. בכתובת: ילfi' ה נוף עיריית ש'ו האינטרנט באתר

.5 

 : בנקאית ערבות .6

 (ארבעים 000li!J'40 ע"ם תנאי ללא החברה לטובת ~~מכח fi~2~71 לoת~~~~tת~~ך~~~~1ג1~~~~~)~;~~

/ ליום ועד המנח תקופת כל במשב למימוש ניתנת הערבות ני בזאת, מובהר 09/  במידת תוכל והחברה 30 2020
 הערנות. תוקף הארכת ןךושj', רן tהצ

 המכרזים. וועדת נפני לדיון כלל תונאנה לא_, ונתוקף תקינה בנקאית ערנות ללא הצעות , ספק הסר למען

 והתמורה: שרות !jההת הזכייה על הודעה .7

 ימים ..1. תוך החברה עם הסכם על לחתום מחויב יהיה והזונה הודעה כן על לו תימסר בהלין, הזוכה קביעת עם א.
 עם מו"מ לנהל /אנ 1אחר למציע להעבירה רשאית תהא והחברה הזכייה בתוטל כן, לא שאם זכייתו על ההודעה מיום
 נזקיה. בגין פיצוי לתבוע וכן, דעתה שיקול כפי והכל. המציעים שאר

 הצדדים נין שייחתם ההסכם לתנאי בהתאם או / ו חודשים 60-ל תהיה ואחריות ה_!!_[!_JJ_קןרוצל ההתקשרות תקופת נ.
 . בלבד המזמין של לשק"ך נתון נהוא

 לענודה ביחס והן ופריט רכיב לכל ניחם הן הצעתו בגין התמורה את לפרט המציע על ספק, הסר למען- תמורה ג.
 השוטפת. והתחזוקה האחריות תקופח את תכלול וההצעה

 מע"מ. ללא •היו ההצעה מחירי .1

 מי עם מו"מ לנהל רשאית והחברה שהיא הצעה כל ו/או ניותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ה.החברה

 זו. בהזמנה המפורטים בתנאים העומדים מהמציעים

 המציעים, ע"י שיוצגו בהמלצנת רק, לא אן היתר, בין החברה של המנחים וועדת תתחשב בהצעה, הדיון נ.בעת

 העבודות בביצוע המציעים של ובכושרם בניסיונם המקצועית, ביכולתם , המציעים של הפיננסית ואיתגותם ביכולתם

 זה. מכרז במסגרת המוזמנות

 נטית. 1הרלו הוועדה או החברה דירקטוריון לאישור כפופה הזוכה עם ו.ההתקשרות

 הסתייגות. ו/או תנאי המכילה הצעה כל כבטלה לראות רשאית המכרזים וועדת ח.

 כאחד. וגברים לנשים מיועדת והיא בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון היגה ההזמנה ט.

 רב, בכבוד

 מננ"ל- גלרון שמעון
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%)' 

j.זו1,פf520024100 ח.פ ף"'י;ר , נ ו 

f בע"מ הגליל נוף לפיתוח החברה 

 101/20מס פומבי מכרז
 ותשלום שליטה ניהלו, בקרה, מערכות של ותחזוקה התקנה, אספקה, לתכנון, הזמנה

 הגליל נוף המשפט- היכל לחניוני

 בע"מ הגליל נוף לפיתוח החברה המזמינה-

 דחיית או1ו ביטול בדבר הודעה

 •המכרז בהליכי מועדים
 הקשורים המועדים כל את לדחות ו;או לבטל נאלצים 'אנו הקורונה" "משבר בשל

 •23/03/2020 ליום המתוכנן הסיור מועד , זה ובכלל בנדוןש במכרז

 : הגליל נוף עיריית של האינטרנט באתר הדועה תבוא שינוי כל על

/https://www.nof-hagalil.muni.il/bids בעיתונות. או1ו 

 : הדוא"ל באמצעות לפנות ניתן נוספים' ופרטים עדכונים לקבלת
shimon@nidev.co.il 

 בברכה,

 בע"מ. הגליל נוף לפיתוח החברה מנכ"ל- גלרון שמעון

Email: office@nidev.co .il / 04- 6461973  6570166: טל
 1710502 הגליל. ף1נ 630 ת.ד .20 החצב ב1רח בע"מ הגליל נ,ף ח1לפית החברה

 ס:jפכ ,04-

mailto:office@nidev.co.il
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בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 01120מס'פומבימכרז

ותשלוםשליטהניהלו,בקרה,מערכותשלותחזוקההתקנה,אספקה,לתכנון,הזמנה

הגלילנוףהמשפט-היכללחניוני

מ 11בעהגלילנוףלפיתוחהחברההמזמינה-

בזאתמתכבדתהחברה") ":(להלןבע"מהגלילנוףלפיתוחהחברההחירוםומצבתקוררנהמשברבשל

 .שבנדוןהמכרזובהזמנותבפרסומישפורטוהמועדיםאתלעדכן

 :המכרזבמסמכיועיווהמכרזפרטי

 • 1010512020חמישימיוםהחלהחברהבמשרדיהמכרזבמסמכילעייןניתרא.

בכתובת:הגלילנוףעירייתשלהאינטרנטבאתרולהורדהלעיורניתניםהמכרזמסמכיכן,כמוב.

/ https://www.nof-hagalil.muni.il/bids 

 :חובה-מציעיםוסיורמפגש • 1

 •החברהבמשרדי 10:30שעה 10/05/2020ביוםיתקייםחובהוסיורמציעיםמפגש

 :הבהרהשאלות • 2
 :ל 11דואבאמצעותiראו 04-6461973 :שמספרופקסבאמצעותהבהרהשאלותלהפנותניתןא.

office@nidev.co.il 14:00בשעה 1710512020ליוםעדוזאת . 

 :ההצעותהגשת • 3

/בציורזיהויסימנילולאסגורהבמעטפהידניתלהגישישהמכרזמסמכיכלעםיחדההצעות,את
 • 14:00בשעה 31/05/2020ליוםעדהחברהבמשרדישתוצבהמכרזיםלתיבת , 1101120"מכרז

רב,בכבוד

מנכ"לגלוון-שמעון
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בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 01120מס'פומבימכרז

מועדיםעדכון
ותשלוםשליטהניהלו,בקרה,מערכותשלותחזוקההתקנה,אספקה,לתכנון,הזמנה

הגלילנוףהמשפט-היכללחניוני

בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברההמזמינה-

בזאתמתכבדתהחברה") ":(להל(בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברההחירום,ומצבהקורונהמשברבשל

התקנהאספקה,לתכנון,הצעותלהגשתשבנדתהמכרזובהזמנותבפרסומישפורטוהמועדיםאתלעדכן

לשעבר)עילית(נצרתהגלילבנוףהמשפטהיכללחניוניותשלוםחניתבקרהניהול,מערכתשלותחזוקה

בחניון.כיוםהפועלותוהתשלוםהבקרהמערכותשדרוגלצורךוהכל,:"החניון")(להלן

 :המעדוכניםוהמועדיםהמכרזפרטילהלן

 :כדלהלןהנולחברהלהעניקהמציעיידרשאותוהשירות

החברה.למחסניוהעברתןקיימותמערכותפירוקא.

למפרטבהתאםלחניוניםותשלוםניהול Iבקרהמערכותוהתקנתלאספקתמפרטאו 1ותוכניותהכנתב.

החדשה"):"המערכת(להלןהיועץ.ע"ישתאושרולתוכנית

 .מטעמההיועץאו 1והחברהע"ישתאושרולתוכניתלמפרטבהתאםהחדשההמערכתהתקנתג.
 .החדשההמערכתהפעלת.ד
הפתוח.החניוןלטובתהמקורה,בחניוןתחילהשיותקנוהמערכותלשילובהצעהאו 1ומענהמתןה.

חודשים 24למשךהחדשההמערכתשלשוטפתתחזוקה .ו

 .חודשים 60שלמינימוםלתקופתמקיפתאחריותמתן .ז

 .להנחיותיוולהישמעהחברהשלהיועץמולמלאבשת"פלפעוליהאהזוכהעל :הערה

בהלין:להשתתפותמקדימיםתנאים . 1

להלןהמפורטיםהתנאיםבכללתליךההצעותהגשתבמועדהעומדיםמציעיםזהבתליךלהשתתףרשאים
במצטבר:

1.1 . 

.1.2 

מורשה,עוסקאובישראלכדיוהרשוםתאגידההצעההגשתבמועדלהיותהמציעעל
ותשלוםבקרהמערכותשדרוגאולהקמתחברהאו 1ועסקהמנהלבישראל,כדיןהרשום

לחניונים.

עמוואשרהשירותיםמתןאתמטעמושינהלהמקצוע,אישאתלהציגהמציעעלבנוסף

הדרישותכלבומתקיימותאשרהמבצע") ":(להלןלמציעהמזמיןביוהשוטףהקשריהיה
 :להלןהמפורטות

;ןאותיצרךמאתהיתריםציו,דא, 11כאמצעים,מקצועית,יכולתבעלהנוהמוצע,המבצע . 1.2.1

להוראותבהתאם Iהשוטפתוהתחזוקההעבודהלביצועוידעהמוצעתהמערכתשלהיבואן
שמו,עלחינםהנ"לכשהאמצעיםהחניונים,בענףלמקובלבהתאם;ןאוהמכרזולדרישות

ההצעות.להגשתהאחרוןלמועדנכון

לאאךכגון,ציבורייםלחניוניםשירותיםבמתןשנים 3שלניסיוןבעלהנוהעסקהמצי;ע . 1.2.2
גודלבסדרולחניוניםציבורייםלגופיםאו 1ועירונייםלתאגידים;ןאומקומיותרשויותרק,

דומה.

עלהמוצעותלמערכותהקשורבכלהיבואן;ןאותיצרךשלמורשהספקלהיותהמציעעל . 1.2.3

 .הצעתובמסגרתידו

 

 

 

 

 

 



החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

בב,דובדלעילהאמורהמאשרעו"דע'י'כדיןוחתוםערוךתצהירלהצעתויצרףהמציע . 1.2.4

היצר,ךהיבואן.מאתרלוונטייםאישוריםיצרף

הבאים:המסמכיםאתההצעהלטופסלצרףהמציעעל . 1.3

רק,לאאןלרבותוהתשלוםהבקרההפיקוח,אמצעיכלאתהכוללמפורטמחירהצעתטופס 1.3.1

המוצעת.החדשהלמערכתוכן~הכבילההעבודה,רכיבפירוט

1.3.Z בנפרדחניוןלכלהביצועעלותהמציעיפרט ,בהצעתו. 
התשלוםהניהול,הפיקוח,מערכותביולשילובהיתכנותבהצעתולפרטרשאיהמציע 1.3.3

לעשותיהאניתרהמוצעיםמהאמצעיםבאיזההבהרהתוךהחניוניםשניביווהבקרה

הפתוח.החניתשדרוגלטובתעתידישימוש

בתחוםוניסיונםעיסוקםתחומיפירוטיכללואשרהמבצע,שלוהןהמציעשלהןחייםקורות 1.3.4
 .ציבורייםבחניוניםותשלוםניהולשליטה,בקרה,מערכותשדרוגאו 1והקמת

למציעבתוקףערןשוותתעודהאולהזמנהרלוונטיתטכנאיאו 1ומתקיןאישור 1תעודת 1.3.5

מורשהמתקיןתעודותוכן,ידועלהמוצעותהמערכותשלהיבואןאו 1והיצרןמאתולמבצע
 .אחררלוונטיגורםמכלטכנאיאו 1ו

 .כחוקחשבונותופנקסיספריםניהולבדבררו''חאישור 1.3.6
לכללחברהדומהגודלבסדרועסקייםמוסדייםגופיםאו 1ותאגידיםאו 1ומרשויותהמלצות 1.3.7

הפחות.

אמצעילכלגישהמאפשרתהמוצעתהמערכתכיוהתחייבותתצהיראו 1ואישורלצרף 1.3.8

בישראל.כיוםוהפועלותהקיימותהאפליקציותאו 1והתשלום

לתנאיםבהתאםביטוחפוליסתלרכישתהתחייבותאוביטוחפוליסתשלקיומהבדבראישור 1.3 . 9

שלוההפעלהההתקנה ,הישנההמערכתשלהפירוקלתקופתהחברהע"ישייקבעוולמפרט
 .חודשים 12שללתקופההחדשההמערכת

המונעענייניםניגודהיעדרבדברד 11עןבידימאומתתצהירההצעהלטופסלצרףהמציעעל 1.3.10

 .לחברהזההליןפיעלהשירותיםאתלהעניקממנו
3.11 . l ,במתןבפועליעסוקשלאמילרבותמטעמו,מי;ןאוהמציעכיבתצהיר,יודגשבנוסף

אתלהעניקממנוהמונעענייניםלניגודחשששלבמצבנמצאאינוזה,הליןנשואהשירותים
הגליל.נוףלעיריית;ןאולחברהזההליןפיעלהשירותים

z . הבהרהשאלות: 
 :ל 11דואבאמצעות;ןאו 04-6461973 :שמספרופקסבאמצעותהבהרהשאלותלהפנותניתןא.

office@nidev.co.il 1710ליום 14:00השעהעדוזאתS1ZOZO . 

 . Z410S1ZOZOליוםעדבבדבדהמציעיםולכלללשואליועברוההברהלשאלותתשובותב.

 :חובה-מציעיםוסיורמפגש . 3

 ZOהחצבברח'החברהבמשרדי 10:30שעה 1010S1ZOZOביוםיתקייםחובהוסיורמציעיםמפגש
עילית).ספאקאנטרי(ווייזהגלילנוף

 :המכרזבמסמכיועיורהמכרזחוברת • 4

 • 1010S1ZOZOראשוןמיוםהחלהחברהבמשרדיהמכרזבמסמכילעיירניתרא.

בכתובת:הגלילנוףעירייתשלהאינטרנטבאתרולהורדהלעיורניתניםהמכרזמסמכיכרכמוב.

/ https://www.nof-hagalil.muni.il/bids 
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s . ההצעותהגשת: 

סימניללאואטומהסגורהבמעטפהלוהכניסלהגישישהמכרזמסמכיכלעםיחדההצעות,את

 2S10S12020מיוםהחלשתוצבהמכרזיםלתיבת " 01/20פומבימכרזווהמיליםציוולמעטזיהוי
ראשוןיוםלהגשהאחרון(מועד 3110S12020מיוםיאוחרולא

3110S12020 עילית).ספאקאנטרי(ווייזהגלילנוף 20החצבברחוהחברהבמשרדי ) 14:00שעה

 ) 6S70166·04מסובטלולויאורנההגבוהחבומזכירתעםלתאםניתרהצור,ן(במידת

 :בנקאיתערבות . 6

 ~ 40,000עווסתנאיללאהחברהלטובתהמכרזתנאילקיוםבנקאיתערבותלהצעתולצרףהמציעעל

 . 30/10/2020ליוםעדבתוקףתהאהערבות , ,~אלף(ארבעים
תוכלוהחברה 30/10/2020ליוםועדהמכרזתקופתכלבמשךלמימושניתנתהערבותכיבזאת,מובהר

הערבות.תקוףהארכתלדרושהצורך,במידת

המכרזים.וועדתבפנילדיורכללתובאנהלאובתוקף,תקינהבנקאיתערבותללאהצעות /ספקהסרלמען

והתמורה:ההתקשרותהזכייה,עלהדועה . 7

עםהסכםעללחתוםמחויביהיהוהזוכההודעהכךעללותימסרבהלי,ךהזוכהקביעתעםא.

רשאיתתהאוהחברההזכייהתבוטלכן'לאשאםזכייתועלההודעהמיוםימים 1תוךהחברה
לתבועוכן'דעתהשיקולכפיוהכל,המציעיםשארעםמו"מלנהלןןאואחרלמציעלהעבירה

 .נזקיהבגיןפיצוי
ביושייחתםההסכםלתנאיבהתאםתהיהואחריותתחזוקהלצודדההתקשרותתקופתב.

 .בלבדהמזמיןשללשק"דנתוןוהואהצדדים
ופריטרכיבלכלביחסהןהצעתובגיןהתמורהאתלפרטהמציעעלספק,הסרלמען-תמורהג.

השוטפת.והתחזוקההאחריותתקופתאתתכלולוההצעהלעבודהביחסוהן

מע"מ.ללאיהיוההצעהמחירי .ד

רשאיתוהחברהשהיאהצעהכלןןאוביותרהזולהההצעהאתלקבלמתחייבתאינההחברהה.

 .זובהזמנההמפורטיםבתנאיםהעומדיםמהמציעיםמיעםמו"מלנהל
שיוצגובהמלצותרק,לאאךהיתר,ביוהחברהשלהמכרזיםוועדתתתחשבבהצעה,הדיוןבעתו.

בניסיונםהמקצועית,ביכולתםהמציעים,שלהפיננסיתואיתנותםביכולתםהמציעים,ע"י
זה.מכרזבמסגרתהמוזמנותהעבודותבביצועהמציעיםשלובכושרם

הרלוונטית.הוועדהאוהחברהדירקטוריוןלאישורכפופההזוכהעםההתקשרות .ז

הסתייגות.וואותנאיהמכילההצעהכלכבטלהלראותרשאיתהמכרזיםוועדתח.

כאח.דוגבריםלנשיםמיועדתוהיאבלבדנוחותמטעמיזכרבלשוןתינהההזמנהט.

אחרלעקובמתבקשיםוהמתענייניםבמשקהחירוםלמצבבהתאםלשינוייםנתוןלעילהאמור :הערה

הגליל.נוףעירייתשלהאינטרנטבאתרהפרסומים

רב,בכבוד

ל 11מנכגלוון-שמעון
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---הקלההרכבתאתבונים-נתייע
 Iiiiii..תל-אביבבמטרופולין

 199/2020מסיפובמימכרז

נתייעחברתעבורכלכלי-תחבורתייעוץשירותילמתן

---הקלההרכבתאתבונים-נתייע
 IiiiiJ,,תל-אביבבמטרופולין

מפרסמת )"ע"תנ"(להלן:בע·מהמוניםלהסעתעירונייםתחבורהנתיבי-נת·ע . 1

כמפורטנת·ע,חברתעבורכלכלי-תחבורתי vיעושירותילמתומכרזבזאת

המכרז.במסמכי

ההנחהאחוזאתלנת·עהציעואשרזוכים,מציעים 2עדלבחורנת·עבכוונת . 2

מביןביותרהנמוכהבמכרז)תפקידיםבעלישלטרחהשכרלתעריפיקבוע(כאחוז

הכשרות.ההצעותכלל
ההתקשרותהסכםעלהצדדיםשניחתימתממועדהינהבהסכםההתקשרותתקופת . 3

להאריךהברירהזכותשמורהלנת•עחודשים. ) 36 (ושישהשלושיםבחלוףוסיומה

 ) 12 (עשרשנייםעדבנותנוספותתקופות ) 3 (בשלושההתקשרותתקופתאת

אחת.כלחודשים

המפורטיםהסףתנאיבכלהעומדיםמציעיםורקאךבמכרזלהשתתףרשאים . 4

הצעות.להגשתהאחרוןלמועדנכוןהמכרז,למסמכיהמיוחדיםהתנאיםבמסמך

נת•ע,שלהאינטרנטמאתרהורדתםבאמצעותהמכרז,מסמכיאתלהפיקניתן . 5

 . www.nta.c:o.ilבכתובת,
תופנהאשרבכתבבבקשההמכרז,למסמכיהבהרותמנת·עלבקשרשאיםהמציעים . 6

 , 14.5.2020ליוםעדשתוגש Tender2@nta.c:o.ilשכתובתההדוא·ללתיבת
אםלמכרז,הבהרותיעודכן.אםלמציעים,בהודעהשיעודכןכפיאו 13:00בשעה

 www.nta.c:o.ilבכתובתנת•עשלהאינטרנטבאתררקיפורסמושיהיו,וככל
המכרזיםלתיבת 13:00בשעה , 4.6.2020מיוםיאוחרלאעדתוגשההצעה . 7

לקבלידאגהמציע . 9קומה , Aבניןבחולון, 26הרוקמיםרחובנת·ע,שבמשרדי
כאמור.הצעתוהגשתבדבראישור

בתקנהזהביטויכמשמעותדו-שלביתבחינהעםמכרזזוהינומודעהנושאהמכרז . 8

 .-1993תשנ"גהמכרזים,חובתלתקנותד 17
כלועלהמכרזהוראותכללאתלמצותכדיזובהודעהבאמוראיןכימובהר, . 9

עודהמכרז.מסמכיהוראותכללאתבעיוןלקרואהחובהחלהמהמציעיםאחד

האמורהמכרז,מסמכילביןזובמודעההאמורביןסתירהותתגלההיהכימובהר

זו.במודעההאמורעלגוברהמכרזבמסמכי

רב,בכבוד

בע"מהמוניםלהסעתעירונייםתחבורהנתיבי-נת"ע

 399/2019מסיפומבימכרז

עציםלהעתקתמורכבותעבודותלביצועמסגרתמכרז
נתייעחברתעבורקליטתםוליווי

מפרסמת )"ע"תנ"(להלן:בע·מהמוניםלהסעתעירונייםתחבורהנתיבי-נת·ע . 1

לביצוע , 1993התשנ·ג-המכרזים,חובתבתקנותכמשמעותומסגרתמכרזבזאת

שיהיוכפינת·ע,לצרכיבהתאםקליטתם,וליוויעציםלהעתקתמורכבותעבודות

המכרז.במסמכיכמפורטוהכללעת,מעת

המסגרת,שבמכרזהסףבתנאישיעמדוהמציעיםכלאתכזוכים,לבחורנת·עבכוונת . 2

העבודות.לביצועמסגרתהסכםעלמהםאחדכלעםולחתום

ידיעלההסכםחתימתממועדהחלחודשים 36בתתקופההינהההתקשרותתקופת . 3

 ) 2 (בשתיההתקשרותתקופתאתלהאריךהברירהזכותשמורהלנת·עהצדדים.

אחת.כלחודשים ) 12 (עשרשניםעדבנותנוספותתקופות

המפורטיםהסףתנאיבכלהעומדיםמציעיםורקאךבמכרזלהשתתףרשאים . 4

הצעותלהגשתהאחרוןלמועדנכוןהמכרז,למסמכיהמיוחדיםהתנאיםבמסמך

 , J!נת"שלהאינטרנטמאתרהורדתםבאמצעותהמכרז,מסמכיאתלהפיקניתן . 5
 www.nta.c:o.ilבכתובת,

תופנהאשרבכתבבבקשההמכרז,למסמכיהבהרות J!מנת"לבקשרשאיםהמציעים . 6

 , s.14 . 2020ליוםעדשתוגש Tender2@nta.c:o.ilשכתובתההדוא"ללתיבת
אםלמכרז,הבהרותיעודכן.אםלמציעים,בהודעהשיעודכןכפיאו 13:00בשעה

 www.nta.c:o.ilבכתובתנת"עשלהאינטרנטבאתררקיפורסמושיהיו,וככל
שבמשרדיהמכרזיםלתיבת 13:00,בשעה 1.6.2020מיוםיאוחרלאעדתוגשההצעה . 7

בדבראישורלקבלידאגהמציע . 9קומה , Aבניןבחולון, 26הרוקמיםרחובנת"ע,
כאמור.הצעתוהגשת

להםהנתונההמשמעותתהאזו,במודעהבמפורשמוגדריםאינםאשרהמונחיםלכל . 8

המכרז.במסמכי

המציעיםעםומתןמשאלנהלוהמוחלט,הבלעדידעתהשיקולפיעלרשאית, J!נת" . 9

כאמו;ןומתןמשאלנהללאלחילופיואומתאימות,נמצאושהצעותיהםמהם,מיאו

דין.לכלובכפוףדעתהשיקולפיעלהכל

אחדכלועלהמכרזהוראותכללאתלמצותכדיזובהודעהבאמוראיןכיסד.מונה;ו

מובהרעודהמכרז.מסמכיהוראותכללאתבעיוןלקרואהחובהחלהמהמציעים

במסמכיהאמורהמכרז,מסמכילביןזובמודעההאמורביןסתירהותתגלההיהכי
זו.במודעההאמורעלגוברהמכרז

רב,בכבוד

בע"מהמוניםלהסעתעירונייםתחבורהנתיבי-נת"ע

להגשתהאחרוןהמועדדחייהבדברהודעה
למשרתמועמדות

מנכ''ל/ית
'החברה") 1בע"מהתיכוןהיםחודמצקויהלעותהממלשתיתהחברה

למשרתמועמדותלהגשתהאחרוןהמועדכיבזאת,מודיעההחברה

יתר . 12:00בשעה 03.05.2020ה-ראשוןליוםנדמהמנכ"ל

לפנותישמועמדותלהגשתשינוי.ללאנותרוהמועמדותהגשתתנאי

תחת / http://www.mccp.co.ilnוב nבכהחברהשלהאינטרנטלאתר

ההוראותאחרולמלאאדםכוחמכחי-והתקשרויות"מנחיםלשונית

למועמד.בשאלוןהמפורטות
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01/20  
  סי פי אם ניהול בניה בע"מ

הודעה מיום 23/4/20 בנוגע 
ל ילגהף  ונח  ותיפלה  רבחה ,םוריחהב  צמוה  נורוקהר  בשמל  שבלמכרז מספר 3700/2020 

ו  טרושפ ים  עדומהת  אן  כעדלת  אזבת  דבכתמ “) ברהחה :“ לןלה  (ע“מבשיקום קיר תומך כביש 101 בשכונה  
.ןודנבשז  רכמהמנות  זהבוי מוספר ב   :ז מכר ה מכי ס במעיון ו זמכר ה יטפרה-1, רמב"ש 

  ישימחם  וימל  חהה  רבחהי  דרשמבז  רכמהי  כמסמבן  ייעלן  תינ .אחברה  היותה מתוקף בניה, נהול סי.פי.אם. חברת 
10/5/2020.על  לעדכן מבקשת הנ"ל, העבודה לביצוע מנהלת

ל  שט נרטניאהר תאבה דרוהלון ויעלם ינתינז רכמהי כמסמ ,ןכו מכ .בדחיית מועדי המכרז הנ"ל ע"פ המועדים הבאים:  
 :ת ובתכל ב י לגף ה ו ת ני יריעהגשת הצעות למכרז  .א

https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/הנדון  למכרז הצעות להגשת האחרון המועד 
ם ייקתיה  ובח ר  ויסום  יעיצמש  גפמ ): הוב ח (ם  יעיצמר ויסוש גפמ 1.  .הרבחי ה ד רשמ1 ב  0:3ה 0 ע 1 ש  0/5/2020ם ויב 12:00השעה  עד 21/05/2020 ליום עודכן

 :סקות פעצמאה ברהבות הלאפנות שן להתינבהרה: הות לאש 2.2, המעיין רח' סי.פי.אם, חברת במשרדי
 עד תאזו office@nidev.co.il  :ל“אודת  ועצמאבו  א/ו 04-6461973מצויה  תהיה ההצעות קבלת תיבת מודיעין.

 .14:00ה  עשב 17/5/2020ם וילבמשרדי החברה. 
ש יגהלש  יז  רכמהי  כמסמל  כם  עד  חי ,ת ועצההת  א :תועצההתשגה 3. שאלות הבהרה .ב

”ןויצב ,יוהיזי  נמיסא  ללוה  רוגסה  פטעמבת  ינדיעודכן  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה  01/20“, זרכמ 
31/5/2020ם  וילד עה  רבחהי  דרשמבב  צותשם  יזרכמהת  ביתל   
 14:0. ה 0עשב

ליום 10/05/2020. 
ל  ילגף הו ח נ ותיפה ל ר בחל ה "כ נן - מ ו רלן ג ו עמשביתר תנאי המכרז לא יחול כל שינוי. 

mailto:office@nidev.co.il
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids


החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

• •• 

 01.05.2020 לציבור והודעות מכרזים
 ~ 03/20 מט' מכרז- עירון מי תאגיד ,..,..,..;,. ן'נ, מ/]1/ נע הגליל נוף לפיתוח החברה

14.05.20 הגשה מועד הארכת ........,...ת~/:; 1m-" ~~~,:ש1r.:ד~זa ז.:~גאי1Mז~ גF-1 ג
עירוך מעלה ביוב קווי השלמת עדכון ·01/20 יDD פומבי מכוו  כעביה-טבאש-חג'אג'רה מקומית מועצה המועצה. ראש הודעת

מרתפעה אל זלפה שכונת למועצה, ביטוח שירותי למתן הצעות בזאת מזמינה בקרה, מערכות של ותחזוקה התקנה, אספקה, לתכנון, הזמנה
 בע"מ וביוב למים האזורית החברה הגליל פלג

 מקבלנים הצעות קבלת על בזאת מכריז עידון מי תאגיד המכרז, תנאי את הכוללים המסמכים את ולרכוש לעיין ניתן הגליל נוף- המשפט היכל לחניוני ותשלום שליטה ניהול,

זלפח שכונת עידון מעלה ביוב קווי השלמת עבודות לביצוע •מסמכי (להלן: לחתום הזוכה יידרש שעליהם והמסמכים מסמכיו,  03/2020tהנ מס' פומבי מכרז
אלמרתפעה. המים mרש כמסגרת בע"מ הגליל נוף לפיתוח .החברה המזמינה  לא (אשר ש"ח ,Z000 של סך תמורת המועצה בגזברות המכרז'),

(אלפיים z,oooli!J תמורה לקבל ניתן המכרז מסמכי את 1- הגליל ונף לפיתוח החברה החירום, ומצב הקורונה משבר בשל  +770 בריבה קטע מים- קו הקמת ,הפרויקט שם של הבנק פרטי בנקאית. בהעברה גם זה סכום לשלם ניתן יוחזר),
בשעות עירור, מי תאגיד במשרדי יוחזר לא אשר ,)נm שפורטו המועדים את לעדכן בזאת מתכבדת החברה') (לתלן:• בע"מ  בצפת הימים מצפה לשכונת ,051-7904777 בטל': לקבל ניתן המועצה

הרגילות. עבדוה שבנדון, המכרז ובהזמנות בפרסומי tז;;g~iגכ;J:'~~צב~י~לבקי~ז,~~~,';ך~~~גM~,ן:,~י~~ •1 המכרז מסמכי רכישת עבור הקבלה את להצעתו לצרף המציע על לענפים רשומים קבלנים במכרז להשתתף רשאים-z המכרז: במסמכי ועיון המכרז פרטי בלב.ד הביטוח סוכן שמו/שם את הנושאת
)260 כסימול ומים ניקוז- ביוב במקצועות הראשיים המשווים לע העונים ניסיון, עבלי ~ף~ניםj~ ~~,&י~ ii~ .2 חמישי מיום החל החברה במשרדי המכרז במסמכי 1לעיי 1נית א.

המועצה: באתר המכרז מסמכי את לראות ניתן 10/S/ZOZO, מתאים. כספי בסיווג קווי :ראשיים לעפנים הקבלנים, בפנסק מיםוחרשו במכרז כמפורט https://www.kaabiyye-tabbash-hajajre.muni.il
 ש''ח 150,000 ס 11ע בנקאית ערבות בצירוף ההצעות, את 3- ח<צ<אח 14i~{!1נb,11'ך';J:m:;,'1Rסי\6כ'!/'1J~J5~~rr;~;g .3~~r,W לש האינטרנט באתר ולהורדה 1לעיו ניתנים המכרז מסמכי , כ1 כמו ב.

במסירת להגיש יש המכרז, מסמכי 14.08.2020 עד בתוקף השתתפות-:oo10 בשעהmפי ראש ר 11 צח .ת.i:א הגליל פלג ממשידר בכתובת: הגליל נוף עיריית  המציע ע"י חתומים כשחס המכרז מסמכי כל עם יחד חחצעות, את
חוהב. סגורה למעטפה להכניס יש הבנקאית, הערבות וכן עותקים, 1. ב /bttps://www.nof-hagalil.muni.il/bids המכרזים לתיבת ההצעות הכנסת י 11ע בלב,ד אישית

 ~ בתאריך ~ ביום עיווה מי התאגיד במשרדי ~i6o1~4~~ ,ת~~ךןoד~~6~~ו~fo לJש}ht~'~-זג~ז~זב~ןתf~ש~~ ·4 להכניס יש המעטפה את ."Z/ZOZO מס' פומבי •מכרז מצוין שעליה יתקיים הגm וסיור מציעים מפגש (חוב>ה: מציעים וסיור מפגש .1

 עידון מי בתאגיד ההצעות תיבת 00: 13 מהשעה יאוחר לא בלנים..p ח סיור מועד ולאחר S/ZOZO/17 ליום עד המועצה, מזכיר במשרד המכרזים לתיבת החברה. במשרדי 10:30 שעה S/ZOZO/10 ביום

z. 1 בשעה פקס: באמצעות הבהרה שאלות להפנות ~:ניןתz:oo לא אישית. במסירה למסור יש ההצעות .את s. ~ס~ כr:גMב~]~ רנ fiב~~י~יW~י~ז,מ~g~~ףע~זי~נEהמציעים. בנוכחות ,13:15 בשעה תפתח ו~~ס~~א 

רב, בכבדו אחרת, בדרן הצעות תתקבלנה עד וזאת office@nidev.co,il דוא•ל: באמצעות ו/או 04-6461973  ההצעות הכנסת ע"י בלבה אישית במסירה להגיש יש המכרז,

 מחאמיד חוסייו אינג'. ZOZO/31/05 אתירך 1א יום דע הגליל, פלג [~סf~ר~~~~ג~י~s כל או ביותר הזולת ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין ,14:00 בשעה S/ZOZO/17 ליום

 עירור מי תאגיד מנכ"ל בנוכחות 30 : 12 בשעה Ji~~311osj;g ,~פ~'ונשב¼~הג~1~ד g~ .6 דעתח, שיקול פי על המכרז את לבטל רשאית וחיא שחיא, הצעה להגיש יש המכרז מסמכי כל עם יחד ההצעות, את ההצעות: הגשת .3

 המכרזים וודעת אשיור לאחר וקר אן ייחתם חזונה הקב~ עם חוזה .7 בשעת S/ZOZO/18 ביום תתקיים המכרזים תיבת פתיחת ישיבת ,"ZO/01 "מכרז בציון י,mזי סימני וללא סגורה במעטפה ינדית
התאגדי. של  המכרזים תיבת פתיחת בעת נוכח להיות רשאי אדם כל ,S/ZOZO14:00/31 ליום עד החברה במשרדי שתוצב המכרזים לתיבת

 שסוב דאי רו"ח
הגליל פלג מנכ"ל

 המכרז, מסמכי ורישום וההצעות ,oo:14 בשעה

 בע"מ וביוב למים הזארוית החברה המועצה ראש . חג'אג'רה ראפע הגליל נו לפיתוח החברה מנכ"ל . גלרו ו שמ

קןמ' כף ומנס ושמת הצעות בזה ומזונמת -{/,._/] הרבתה  83-249-38 מ.ו. Z016 ייצור שנת ספרוטג' •קיה ,,,,,~Ri§~',~זזג:;~;~~:ערבתת~:~~~~ס,ב'' ך ק ן ,,
 SZ-62-491 מ.ו. 2013 ייצור שנת קרוולה •טו•וטה ח, :!~ד~~ בקרנות,

 נמיר מרדן כהניהס גליולת, בתמחם אי.טי.אם. בחניון לראות ניתן 1 רהכב את
 08,00 השעות בין גליל)תו צותמ לפני מטר 800 ימיהנ פניית לצפון (מרדום באיב בתל

 51Z8848 נא"ח" שורט לוגנ }JJ(OCJ אלרטנטיב .ב"

 .)1-821'03-649 {טלופן 16:00 ועד 5130349 מניות" שורט לוגנ C4BJ אלטרנטיב "ב
 העשות בין 40 משוהר ro בכתו חיפה סניף סנקאר במרגש רלתוא ניתן 2 הרכב תא

 , נן עבצ
 .}04-9909878 (טל' 16,00 עוד 08:00 הצעות להגיש בזאת מזמינה בע"מ למשגב הכלכלית החברה .1 ארח. קרן מנהל בידי לניהול שלעיל הקרנות תועברהנ ll10S12020 ביום כי מודעי הקרן מהנל
 http,11bidspirit. אנתר 10.5.20 ליום עד mהצע ולהגיש להתחמרות להירשם ניתנ ,27/04/2020 ליום הקרנות תועברנה שלניהולו הרקן מנהל אודות רפטים

 חה"מ. משרד ומל וא oom1bsdlaw ~~בhךי~,;Qפג,יכ~,ל~ W1~Vוגי~t ב~ ף,שכ~~ ~ן;~~~ י~1~~~ בע"מ. אנמונת קרנות איילון שמו:
להתשתו ניתר ,11:00 מהעשה הלח 11.5.20 ב,םן תיערך איננדסיסת התמרחתו

 מ.lfn ה למרשד פיזית יעi לה1יאשי מחשב1נייד לטפח במאצעות רתוnבהתמ המצרפי ר,~,~ןךמתקנים1Jי;ל~i,ם~י~~~~ ~~~Jי; R~~ri~~.115 שבניהולו: הקרנות מסרפ
על יתחום לא ו,או מהצעתו ם יחזור אוt ו ובצעה ולא בתהדרמות יזנח אשר מציע .4,866,925 ,)ח"ש (באלפי תחח הגתש למועד שקדם בוחדש האחרון ליום שבנירו.לו הקרנות נכסי שווי  הקבלנים. סיור למועד בסמוך יפורסמו המכרז מסמכי .2

CELLENCElנE ר במשרד המוצי בונסח הכסם בע'מ-' מאננתו רקונת סקם הקןר: מנלהr.עש 48 תנון ובארת "מm -תעשיות באפרק החברה במשדרי לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .3 10% בךס יחויב מזנייתו 
הזכייה. סכום מגובה רה,וצפ"ל. רשם אישרו מיום ות.מורה יתרת כולל ח 11 ש Z,000 של סך תמורת OS10S1ZO מיום החל (תדרי~) משגב ע"י העסקה ימםי 3 תוך יהיה תשלום  ,Pקנן.

 תהחמורת לקיים רשאי יהיה והוא רתויב תגוברה. ההצעה את לקלב תמחייב רח,"מ איו
את לתראךי ומ-כר, ההכסם תחימת או1ו mהתחדומ לאחר אף חלםק או המצעיים בין

 בתשלום במייל םי.~~f-2~~ר i?~66 ~~,~;;~~~;נב,ז.ך~,~~
 רק למכור רהבכ, מכלי אחד כל של mהתהזומ זןמ תא להראךי הצעות, להגתש המודע 11:00 בשעה 71512020 בתארךי ה, ביום יתקיים קבלנים מפגש .4

 עם מו"מ לנהל זהכות לעצמך שורמ והוא חתמחרות הלךי טבלל וןכ רהכב מכלי חלק המציעים קבלנים במפגש ההשתתפות החברה. של ישיבות בחדר
 עדות. ושיקול חבירתו לפי מהמציעים מי

 על רבת,חמורת שיזכה המציע וחתיתמ צ"לפmה רשם כבוד לאישור כופפה המכירה
 את להעברי הנכסים כונס את המסמךי הרישוי, במרשדי הקיים בנוחס כו,ח ייפוי shmulik@misgav.org.il הקרן") "מנהל : (להלן בע"מ נאמנות קרנות תלכית מיטב

 Z0/05/ZO ה- חמישי ליום נקבע ההצעות להגשת האחרון המועד .5124573.) 5 רקן: 1(מס •MSCI WORLD (4D) TfF 11 דכלסימן:'תולכית האבה האנמתונ ברקן נמאנים ליחיפו על זבתא מדועי קהת מנלה

 ~;~}ד~~~ט~~~~ס%~f~~~~לף~~~~~~~~י5ר ?:;~gכ; לכתית מיטב
 עבצמו. כן יעשה לא שהוקנה ככל הקוהנ שם על רבכב העבלות
ובארחיותו המציע על .AS IS במצםב חנמטים הבכרים לש למםבצ אדואי אינו הח"מ החברה. מבשרדי 16:00 בעשה  רהכב כבלי חאר גפם כל או רהכיבם של והפיזי המכני המפשטי, מצבם תא לודבק 08,0S.ZOZO ביום יחל ובמקומו שלעיל, האנמנות לקרן כאנמן כהונתו את אגוד", בנק של לאנמנות חרבה11 אנמן ייסים ZOZO07.05. ביום

גלוי. או נתסר .6688307 מיקדו אביב תל ,38 רוטשדלי 1משד 11 מ 11בע לאנמנות חברת "יובנק כנאמן, לכחן  הצעת כל או ביותר הטובח חחצעח את לקבל מתחייתב חחרבח איו .6
http,11bidspirit.oom1 תאבר לראות נןתי הרבכ כלי של ומונתm נוספים רפטיםשהיא.  הח"מ מרשד מול או bsdlaw המלאות ההוראות של בלבד תמצית הוא זו במודעת האמור .7 הציבור. ליידעת להביאן ששי בנסיבות כרוכה אינח הנאמן החלפת .דין פ11ע כחונה סיום :הכהונה לסיום חיסנות

נכסים עו"ד-כונס לחמן, ניר התאמה אי rואו סטיית של mמק ובלכ המכרז במסמכי המפורטות
o-נo~~l:;~!/נרש~ס~זt~1f1;י,גן~;; וז~~: 1n, ;:ביq;;;ri;~~~~~כ~~נז1~י d~~S~םF;זלל~~~~~;~ל~•%1ZO דע-D: הקןר ניסכ של הנקי מהשויו ח11למט המרבתי החשיהפ דרגת ;120% דע 4-, חקרן נכסי של חניק משהווי למניות המרבית החשפיה •דרגת  עב"מ אנמנות רקנות תכלית ימטב

 nir@bsdlaw.coJI :'ל1דאו החכרה מנכ"ל דדויא שמלוי

 הקרן: מנהל
}12020 לירפאב, 30

ףn ו'אבייר,שת עב"מ אנמנתו קרנתו מדגל  orianae@msh.co.il, אלטקרונ< דואר 03-5169820, סקפ 03-5194031,03-5190435, טלופן 6713521 תל-מאב ,26 גאון <דעסה רחוב 511303661 החחבת, ברשם מספר הון שוקי מגדל ו
www.msh.co.i L 

 ןמאנה:

 עב"מ mאנמניו לאמגור·רביטןמ
 iltrusts@deloitte,co.il, אלקטרוני דואר 03-6120675, פקס 03-6085232, לטפון 6701101 אמב לת 1 עזיראלי מרכז 511496960, החבחת ברשם מסרפ

 )2 דחשה קרן תשיקף פרסםו דבבר העדוה
 תשיקף: פרוסם לע העדוה זבה ינתתנ-1994ד11תהשנ מאנבנתו משותתופ השקעתו לחקו ב)(31 לעסיף בהאתם

MTF• 4 מקחהA)( נכטלווגיה- ת"א 

 mקרןאנמנ
 )5130893, בוהסר (מספר

 קהרן של תתl! יי השנת יאל סיבת חצפתת. אבתר מתסרפמים דהוחות שחתכי. ודבח לרבות ודבחות, מהופרסמים הקר,ן ליבג סטפים וניםro וב במעדי להעתדןכ יש
 ומודבר מאחר בברדסה. הנעילה מסחר בשלב לכל דבןר למח, חישתפ ויהצרות מבסוח, עהסקאות מובצועת מחתק, קרן יתכח שחקרן כן נשל- תניגילת מסחר בשבל ס@תד ll גמצי א)J פההצה אבתר ופסרם עהיקיר רת,שקיף הקןר. מלהנ של שבניהלוו הקרנות כל לע מידע וכן והנאןמ קחרן מלהנ לע מידע נכלל הקר,ן מהנל שמיהול הקרונת לכלל המשותף הקיערי, שתבקיף

 .קחרן כנמרך לבצע קיבש אוןת עהקסאות כל את לצבע וילכ לא הקןר שמהנל תייכן בויתר, קךצ זןמ שאורן מסרח בשלב )H}.1 עחיקיר "הקשתףי (להןל: וב שצויר למוער נוכן מ הנכלל והמעדי ,}017629-¼:2020-0: אכסמכאת 1.3.2020 ביום
 תהית שלא או מבוכח חסיורת ןהב שתחיה או כילכל, מחיר שהוני מביחר למדד חשיתפ יהוצרות קסעאות לבצע יחיה ניןת לא ובבסרה הנעהלי מחסר ובשבל תיןכ- ע:וסאתו מציבב קושי (כ) וזחר של ידPייםI! יייגםoשג

 .חקלן או כוןל הקןר, כעבור בלצע קמש אותן עהקסאות את בלצע שלא אול במקרים שעוי קחרן מלהנ כלל. סיתורת בןת ותפח קרן רקהן~ וסג
 יתכן בבורסה, נהעיהל מסחר בשלב כלל ברןר תבתצנעה למרר חשיהפ היורצות בבורסה, שהקסעאות מתנ על ופעל רקחן שמהנל אף על- תשגיןמ מחמיר שננה ונכ.חיר mאקס11 גמאי (ג) אחר מדד עפנים, לפי מנתוי אברן, מנוית ברפוסם: הרקן וויסג

 חקןר. נסכי עשךור יצבתע וב קתועב מחחמיר שוכח יתיח האמורות הסעקאות יבוצוע ט תשמחיר מחקת. רקן יהא רקהן

 ניהול דמי תכשולם כחכה ןחב שהחזקה כן בשל יהרת' ביו וזאת חמדד, אחר מדוייק אבןפו קעלוב אלש שעותוי מחח תינו לשהן המעקב שנסכ מחקות קונרת- מחקתו בקנרתו החtזקt )ד( ,ץוח נוןר mמייר מותלבג רקו יהא דקהן

 אנמונת. מדוי •m פטו המס: מלסלו

 המח. מחיר את דמויק אבוןפ שלקף שאל שעויים המח תינו לשהן המקעב שנסכ סל ךקטת יודיחת לש המכירה ומחירי הקניה ~-יתמיר }ה( •"3 וסב צפהה: עתלמ וצלךר דקהן וסג

 ויצםיר שאנים לנכיסם א11ו חמח םע מלא במאתם שאינם לנסכים חשותפ לחיות תיושע חרקן לתמ- חשיפת יצורים יאשoג נ'נגי11ס רuuדדם011n אלמ אתמבם אשינם לננסים תoחשי ז}J הקןר. יסכנ של הממוצע שהתני הנקי מהשווי O.Z5% קבת• קתבעןום תינלןת זימ·~ חמב. היומי השטיי עישור את קיודמ אבוןפ לשקף שלא יושע המח היכר לשהן המקעב שנסכ סל קרונת של יחדיות חמבירי ויהמי שהיוני שיוער-~ ונ}

 קחמת. בקןר השועקת ניהול בדבר רען ניירות שרות ןחבךאת מכופ1כר למדד, שחהפי .רקהן נכסי של נהקי משהווי 0%·@ שיליל)םי אר (חיגגיים רקבן lנהnשנים תגיל\ה דימ

.tחמדד לבגי חמדד מעוךר מהקתבל מעדי על חקןר עקשהות נהילו וצלרן מבתסס הקןר שמהנל מכן ונהבועת מלבגות קיימות-~ }ח( חקןר. נסכי של הממוצע חשתבי חניק מהשווי 10.03%צב.נ....םשנע. 
 הקןר. של ייעהדו את לשהיג הקןר מנהל של ביכולתו פלעוג עלול עליל וה סליעף->אנחכ) Pבס" האמור לכ 1רוב1צל הצהעה ךפס,

 הקת rn יזים חמירי של nrnהתגית לת'תגה סיבת •.תופסה תתפסו אלל Z021.29.4 ילום עור S.Z020.7 מוים תחל מוצועת קחרן יחדיות
 יותר ודגל מרפס בןי מפוזורת חחשועקת וב מבצ ועלמת חקןר חיודית מבחירי גםחה לנתתדויות לנחם עלול זזו•כטונלוגיח" בעףנ חמוסה ידי לע המסוווגת מבניות קשחחועת כירוז-.פגn!31נ חסמר. ימי שניחם חמשיי, ער ראשון בימים לכל, ברךר תימכהנר, האמורות היחחית

 מפנקיים. שלוסגי הזנמתו: להגתש יהעדוה השעה

 יחדיות חתבזתק קהשורים סהיכון גורמי כל את ממצים אינם וםח בתקנות, כמשמעוםת ניהוהל ולאוןפ חקןר שהלעקות ייחיידום סינרן וגמרי חםני זה, עסיף מיתיחס אילהם סהיכון' וגמרי 30 ,14 שתע בשבוע- 1א ביום

 : הונביעם או1ו קתשורים סיכון גורמי לטלים איםנ יהתר וביו הקןר' .00:16-עשה בשבוע 1ב•-ה בימים
 .קחרך השקועת של m הבק ממדענות א11ו הפתועל ממרעכות א/1ו אכמונת רקבן יחדיות מהחזקת א11ו חון שבקוי מהשקהע }lJ .Y 'ע שדח שלק 1 רקהן: יחתודי תמוקב רב םהסבע

)Z{ ברפסום. חקרן מסירוג עהרלםי נהכסים מאמייפינ ~ 
תעל. מתע קחר,ן בבעור הלבתצע עששויות מסעקאות א11ו אליםה חשותפ לחיות שעוית שהקרן מניסכם )3(  קחרך". לש המקעב 'סנכי סביעף לתלן מואבים תויm א שרפיטם טכטולניח,- ת"א במדד נישהיו מועישר גנהזרות ותאצות שהליג נלסות

עול הקרן מנהל לש דיעיותיו על המתבתסס התשקיף, לתקותפ תעיר' נפי צופה הרעכה חינה נהיולה ולאוןפ הקרן להקשעות הייתיזוים הסיכון גורמי את עליל האמורה הקרן מלהנ הגיכרת  האמורה. קהרן m מט את ישהלג הקןר מנהל לש התייחובת משום ליעל זה בעסיף אבמור איו כי בזה, מוהבר
זה. קשתיף רעיכת למודע נכון וכהל חקןר, השעקות את להנל תנוטבו מ האןפו  תקנו יzשתהשmעקrn במיני-םnסרה לתשחנ ןדהן

 הקשעות את הקרן מנהל ינהל בה ברךר שיוניים בשל היתר, ביו וזאת זה, תבשיקף נכללו אל אשר נהיולה, ולאוךפ הקןר להשקועת ייחדויים שהייו יסנון גורמי הייו שבפועל יתיןכ ני יובהר, ,)•םדf"ה" ל(הןל: H הקרן של מהקעב "נכס יעסבף להןל מואבים אודווית שטרפים כטונלוגתי,- ת"א דדמב השינוי משיוער הגנזרות תואצות שהגת יתונ קחרן לש יועידה }1( (א)
 שניויים שבל וא1ו אליהם, חשותפ תחיה שקחרן א.rוו בקרן הכלולים ההתחייבויות א11ו הנכסים של אבופיים א.rוו קחןר, פולעת בחם בשווקים תהפחתויות א.rוו שיוניים בשל א,ןו חקךן, תעל. מעת שיהוי כפי מחתק, קברן קשהתוע נלוהי דבבר עןר ניירות רשות הלוראות אתהבם להונת הןרק }2(
 .קחרן חשופת אלהים א.rוו ופלעת בהם השוויקם בגלי המשעיקים צבפייות שיוניים א/1ו לכהלכית סבביבה שונייים א.rוו רגוטלורים .הקןר ניסכ של הניק מהשווי )-10%{ מ- תחפת ואל קחרן נכיס של רנ,קי משהווי 10% על תלעה אל חוץ מלטעב החשיהפ }3(
 הראשוהנ.@ השאראי סיכון קבוצת עם נמנים שאינם ורבוקירם בנקאיים תאגידים של אשראי וסליכון שהקעה& ידבורג שאןני אלג"ח חשיפה בקרן תהיה לא }4(

 האדומה הדמסה מקלסת םאבצעתו הקור למנתו רבעותונה בלת-יבאב עדן לניידתו הבדוהס לחברי תוגשנה המתועצו יהחתודי לדכישת הבקשות תפיm ר בתופסת קבר,ן קוmויש חוץ, וטמעב סחורה, או זר חמ הוא שרלן, המעקב שנסכ תפותוח מחוקת קרונת וחץ, קתונר של יחmדי ץוח, אפוציות ,חץו ןרע נייחת של הכולל השווי }5(
 תקנן שי;כףmעתיקני תהיקשף רסoוo """""""" הקןר. ניסכ של חניק מהשווי 10% לע יהלע וtוב"לאל בבווסרת גנבזירם עפיתול אבמצועת וחב'יל רnסכח סיסב לנסכ
 בהשואוה לרקן, והחליטבים ונ1שש הרפסים ריזמ (לרתוב רקחן תשקיף www.magna.isa.gov.iJ• שכתותבו~ ערן ניירתו רתוש של הצפהה אבתר יצהבור יעלון עדמו היעקרי תהיקשף עדות. שקיול ופ לע הקרן אמציע את קשהלעי הקןר מהנל שראי דיו כל mלוחורא ליעל לאמור פכוף

 ZOZO.30.4. ימםו החל תאדומ tזהצפח ןתאב היצבור עלןוי מעידו הרקן) תשיקף פרסוס דואתו דבחיח הלבלו ,הנtיקרי לתשקיד לה)ןל. זה עסליף }(ב לס"ק כופף ליעל זה לעסיף ){א קHבס (האמון
 בהוראות או ידבן הקבויעם התאנים תניקימו אם זו' למדיניות הבתאם הרקן נסכי את לקשהיע רוח,הב כהרפת חתשב לא קחרן לש רקשה,ועת ממדיניות הקןר שהקעות לש חירגה }(ב

 הדין. הוראות m הפ 11 חבירגה יראו אל ליפהם ךרע יניחת ושרת

 magna.isa.gov.ilwww. שכותתבו עןר נייחת mשר של אחינטתט אבתר הסרפתממםי ףסונ, במיעד וכן ולאכןמ חקרן למלהנ ,לקרן הנוגעים אריעוים אתודו חבוחת שוףט אבוךפ ןכדעתהל יש )1 הקמ לש ההשmעק לידמניתו הקמ יסכנ ונאתהת
 הקןר. של תשואהת את הבמטאים קחרן יחודית בחמייר שהיוניים אחר שטוף אבןפו עלקוב רצוי כן' מכו ההצפה"). "דתא : ל(הלן לארשוהנ. קחרן יחדיות יתכרשהנ וב ביום סתתיים עליל האמורה רקחן לש קשחחועת למדיניות קחרן נכיס ראת,מת
 לציבור. לראשוהנ מוצעות שיחידויתה שדחה קרן }2• שבהקהרננתרתל· רדהן

-MTF:לחןק או כוןל להלן' המפו1כרות הסעקאות ביצוע באמצעות תצבתע במרר הנכללות למניות החשיהפ (א) Migdal TrackingFund • 
 ודאליםי עןר נייחת וחב"ל, הנסרחים רען ניירות = מ ורווחםי הכסנות גבןי בחר"ל מס תבשלום יהתר' בין חמויתב, ויחלת תיושע חיא m פטו אנמנות רקן חקןר חיות אף לע יכ מת, מוחבר •; דדונב הנלכלות במנתוי עקסאות }1(
 שבצנר חיראיל הרווח גבןי חןרק יתודיח ידפון מבעוד ישלם בקןר יחידות שעבל למס נבףסו וזאת בלדב, בישרלא החסנירם זרים אתידיגם ידי לע שפנותוק עןר ונייתור בישראל חסנהםיר ; הדדמ ונית שןחל המעקב שנכס לס, קתונר לרבות מחקות, קותת של ביחידות עקסאות }2(

 מת. רווח שהיחי לככ שפרה, יהדיחות על דדמב. הנלכלות במנתוי עקסאות יבצוע אבמצעות בעיקר מבח הנכלולת למניות הןרק את לשחוף הקןר מהנל כבוותנ )(ב
 .קחרן יחידות ומכירת קנית בגין עלמות שלו מקלוח לובגת שראי פמיץ חמתק. קןר של יחידות היוןת עקב קחרן יודיחת פהצת גבין פהצה עמלת ובגלת רשאי איונ מפיץ •• טבךחס. הנליעה מסחך בשבל כלל בךךר יןבצעו Iלמח חשפית חיוצךות חקןר םעבר הרמסח"}H( •מl(' ב באיב בלת רען לניירות םבסךה עקסאות (.ג)

 בקרונת "השכד"} : בידח (להןל ההוסהפ שיעור את או הרקן מהנל שכר את ילעה לא פוי לע קברנות, ינהול דמי עהלאת עלנייו רען ניירות רשות למהוות בהתאם לפלוע חתהייב קחרך מלהנ • עליל. וה יעסבף כאומר לפעלו מתחייב איונ הקןר מהנל
 , אכסמכאת 31.3.2016 מיום חm מויאבם חאמררח לתהחייתוב חירגים עבניך פיטרם שהנ. בלכ ביונאר 1-ב רק בקןר שכח את עתללות ויכל חקןר מלהנ קלדנתיר. שהנ לש להמבתכ שנביחרלו }•םM"ה"( טכנלווהיג- ת"א tגח קחרן• של בק11 ת1נ גבס
 Z016-03-02113S.)) מבחירה. אר חמבירו שהינוי משיוער הגנזרות mאצm שהגת עייהדו מקחת קרן לש השהקתוע למדיניות שאתזםם סחורת מחוא הוא המעקב נכס
 עהיירק. לתשקיף אZ2 פבקר ראו משתנים ניהול דמי מגנונן דבבר וופטח סהלבך 1&) חמרך. לש ףסה אנתבי ועמדות ואשר זזו•כטונולגיה" p> עב הדי לע מהוסוגות טברתס הנחסתור חמניות כל נללכות במח
 על שהוקפנו חוב אגרות למעט לכל, ודמרגות שאיןנ או לו מקמל דירוג או מיונס} BBBBBB)- מ- נךומ ידברוג מדרגת בחהר ידי על המודרגות חוב א-גרות העקשה" ידברוג שיאנן "אג"ח & מניות. 50 במח נכללות זח שתיקף רעיכת למודע נכון

 .ממרכ גמה דירוג או ול מקבלי ידורג או מוניס} BBB-BBB) דבירוג מדרגת m חב ירי לע הדמורגת וחץ מריתנ דיי לע או ישראל ידמנת ידי ' הובסרה של האינטרטנ אנתר מופסרמת הדדמ מותדוולגיית
tase.eo.il/he/Il1arket_datalindex/l69/about.וwwwhttps,1 לחררא בהאתםm השקתע מידרוג חמנןו רידלוג חץו מידתנ דירוג או חמוחזתקקברך חוב אגרת דירוג ירד חאמוררת, וחבאררת לאמור וכבופף תבוקף שתעח ןידה BBBJ {חרגו ןכ ובשל מיונס 

 הדין. ןחבארות כלן שנקעב הממודע יאוחר לא ההשועקת לידמניות חקןר קשהעות את חןרק מנחל אתיים שחל, ההשעקות ממנידתוי השועקיתה A4 החשיהפ&&: ךפופיל
 אשראי. וסיכוני טסקידו יסנטי בררב ואנהמנים חרקונת למנהלי ראהm ארו ממרכ וחירגה זה יעסף לענוי @.חקןר ניסכ של חניק מהשווי %1ZO על המוחטל ברעכו יעהל אל למניות קחרן של החשפיה שעיור •4
A• חשוק בתאני בשינויים בהתחשב חקרן, מנחל של דעתו שיקול על-פי תעל מתע להשתנות עשוי והוא זה, תשקיף עריכת במודע הקןר מנהל הערכת פי על תינו זה סבעיף .האמור הקןר. ניסכ של הניק מהשווי 10% לע המולחט עבטר עילה לא חוץ למטבע הקןר של רח,שיהפ שיוער 

 דהין. והבוראות עליל. האמורה קחרך לש ההשקתוע לדמיניות בכפוף ורגל

 מהובכר רדתוג (בסולם חון ולטמבע )6 עד Oמהמסרפים המובכר דרגות סב(ולם למניות קחרך לש חמרונ החשפיה שועיר את המגצייים ותוםי שני לש ציורף הוא חקןר של חהפישה פורליפ && ניה!,וחנ לוןפוא הקמ להשקעתו ייחידוים סימן גורמי
 יותר. גםרח, מחומת החשפיה יותר גןביתם סבוםל הואת או הסרפה אם .F) דע A אותירת m oמהסרפה רקהן~ חשתונ~ק נילוה אמופון הקןר נכיס נרחסים בהם מחשיקווס הקןר' לש נכיסה מאמפייינ קהןר' לש ההשקעתו מידמינתו לועהים הקןר, להשקעתו ייחידוים סןוכי גורמי
 ם. אכומר עפללו תחחייזבת ושמם לןלת זה ביעסף אבמור איו ומ I הרקן ןכעבך יבצןע קחןר שמלהנ ככל עקסואת, לביצעו הוולרנםייט יסכון ונלדמי מייתחס לןלח זה יעסבף תאומד מ מה, ומהבר

Pi ייW--2מ.נ,ד• 01.05.2020 חש"ף, באייר 'T',1 יום  M 1 15 י 1

https://magna.isa.gov
www.magna.isa.gov.iJ
mailto:iltrusts@deloitte,co.il
www.msh.co.i
mailto:orianae@msh.co.il
mailto:nir@bsdlaw.coJI
mailto:office@nidev.co,il
https://www.kaabiyye-tabbash-hajajre.muni.il
https://14.05.20


החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

 

 

  

   

  

     

 

), j ,ח '1 ,פ/t\lJ -:,.רי,,;, n 520024100.פ 

f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

הנ[ף

 'א נספח 

ן מערכות אפיו ,כני ט ט מפר

 כלליות והנחיות 

 עבור הוהתקנ ן אספקהלתכנו

 בקרת חניה ו כת ניהולער מ

 ל הגלי ףנו יתוח לפ ברהח ניחניול
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 2020- רילאפ

 םני נייע וכןת

3........................................................................................ ......... .1 
3.......................................................................................... .2 
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 .........................................................................4 ההעבוד בי לשו אור תי .4
 ..........................................................................4ןקותהמ יודהצ וראתי .5
 8....................................................................................ולההני עמדת 6. 

9.............................................................................. 7. 
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 ....................................................................10םיי נוות מימשר קת זוחת 9.
10............................................................................. .10 
12.................................................................................. .11 
13..................................................................................... .... .12 
13...................................................................................... ... .13 
14............................................................................. .14 
 15. ת ורשקת וןארה ולית כבי תשת .........................................................14
15..................................................................................... 

 לליכ

 יםקי במצ

 יתידב עמצ

 וןחני ל הועמדת ני

 לניהו ות ערכמ

 ם תמשישל מהוני
 ידעטחת מ בא

 יםסדרה

 ותאתרה

 תתולאישת ודוחו

 תיולל ות כאורה
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 ללי כ .1

 ,פקלס ן,נלתכ ותחבר אתבז הניממז עבר(לש יתלע נצרת ) "מעבלילהג וףנחותיפלהחברה

 לכהי ורז בא איםנמצש רה חבהינוינלח רהבק ולוהינ ותערכמ ורעב ות ירש תת לו יןקתהל

 .נים וינהח מתחם ל ביםרכ לוהינו רה בק עלבצ ואה זה ןויפאךסממ מטרת יר.עב פטהמש

 .דשח וראבז ו ורות מכשעי באמצט ומוטא וםל ערך תשע מוסף, לבצנב

 מצב קיים .2

 :םני ניו ח 2 מיםיי ט קפש המ יתבליכבה

 הרוקמ ןוחני 2.1
 סלפבמ תעמתבצ ןוינלח היס נהכ ים.ילעםילספמ 4-ב ניהחתמו קומ 186 לימכ ןוינהח

 םמי סומח לש שן י ד ציו ב םריקובמ םבי תי נ 2 םיימיק סהינכב ש(, יהכב לס פ)מ 1

 יבלו ה ס מפל יים.ק עהונת יא יגב לע ובדעון ותקמ ודי הצ .הציא וי הסינכתדומוע

 תד עמ ותמוממק וב פטמשה יתב יאבל אהיציה לספמ והומה ניון חה לש יון לעה

ןוינהח להנמייד לע לתעפומת ה יתניד לום עמדת תשו ה(ליעפ לא) יתט ומוטא וםלתש

 .קוםרנטיא ותיחש לתוקב אהיציוה סהינ הכ ימוחסמלעטוללש לויכ אשר 

 .עוי השבמיב 17:00 עדו וקרבב 07:00 ה שע מ ה הםורהמק ןוינ הח לש ותליעפה ותעש

 םהןוינהח ימשתמש ית.ניד הרובצ לברז יערבש גרנס ןוינחה דהובעה וםי וםיס חרלא

 םקירלפ ו לבדב זה ןוינלח םייתנים/שיחודש ייםונמ שנם יןכומכ נים,מ מזד יקרעב

 .17:00 העשה חרלא וךניהח משרדו טפהמש יתל בים שעוירא

 חתו פ חניון 2.2
 .יהנח ותומ מק 50 כ ליכמ פטהמש יתל בכילה יתומר ימצא דנחות הפ ןיוחנה

 הסינהכ ים.יבתנהןיבהעונתהיל אע ימצאנש מרושןיתבו יםיבתנ 2 יםימיק הסינהכ

 שוימש ידי לע היאהיצ ו מרוהש ייד לע יתניד סוםמחה חתיפת ידי לע עתמתבצ

 .ייםנווי חד כ ניםוקרבד

 /ייםש ודח ייםונ ומ יהנחל יד אח ירמח מיםלשהמ ניםדמ במז הם ןוינחה ימשתמש

 בד. לה בן זוינלח ייםנתש

 יב עתיד מצ .3

 ולהני תכר מע די ילע םיניו חנה שני תא לעי פהלתניני עו מ ללי גהףנו חתו יפל הבר הח

 הוי יזל ותדישח תויגולונת טכו ערכמ ותעים באמצר וקים מבבינת לתלוהכ חתא הובקר

 ראויתשיפכ לוםתש לש ותנוש ות ורוצ ותימטווטא לוםתש ותערכמ (, LPR) רכב ילכ

 . זה סמךהמשך מב

 ינפל וח(יתפל רהחבה ותוראהל התאם)ב ןשיהדויהצ את נהפיו פרקי ותכ ערהמ קספ

 ות.חדש ותערכמ נתהתק עוביצ

 יד וממשר ימומק לויהנ ותלוכיףוסנבו ותנוום שלת תשולו יכ ולל יכ ותהחדש ותערכהמ

 . הבר הח

3 
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 ודהי העבור ושלביאת .4

 לש ניםונת יפדללוכ פרטבמ ותאוב המ ותישלדר תאם בה ורטפמןונתכ •

 , ורתש התק ערךמו ןורפתה לש םייווק-חד מים יתרש , עהמוצ דוצי ה

 . עו לביצ ינור עק וראיש ל ןילמזמ וצגי ורטפהמ ןונכ הת הליהכב ילכמה

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 ןותקיוד המתיאור הצ .5

 .דשוחמש או מושקת ציוד מספא א יורשהחדש. ל ודייה צפק יהווד המסהצי
 הסינהכ תמדנפיק בעמ 5.1

 .גהנה דיילעלעופתל וחנ פןאובהסיכנ ה ביתינבבצויקיפמנ

 ת. יטנמג ולקטרא אתלוללע כבות רכח ונק בל רעפוי יקפנמ

 .IP-65 ןק מד בתוע יקפנ המ ודויז

 ם:יהבא יםביהרכ ל אתול יכ יקפנמ

 יסטכר פקתנהל וארמןלחצ •

 ךונמ יםסיהכרט ילאמלע עההתרלןיישחללוים כסיכרט יקפנמ •

 . אהיצי יובל ל בהנחדר מ עמדתל )VOIP ום )ק נטריא •

 הלילו וםיב יטבה רתואמיונלש ותנתינש ותי נמיד ותע ודלה יתפגר הוגתצ •

 . יתרבעו יתרעבות בעודה

 יאי והאצייה/ יס כנ ה בי תינב ותהנדרש ותיוממק ותית ותש להיכב הקמת

 .הע תנו

 תודייח ןיב ורתש התק רך עמ הקמת ו ריםאת ב והצבת וד,יהצ פקתאס

 .רהלבק ההקצ

 .ערכתהמ לתעפהל נדרשים קיםת ממשהקמ

 .ןימזמ הי"עיפוהס ישורםעד א יםנו נת יסבס ו ותר הגד מתהק

 .הרצהו יתנו ה ראשלעפה

 ימסכ ול,עפת תואורה ות,דע ותינתכ ול: לכיש ודעית הגשת ו נתהכ

ות.לק ל בתופיט ות,וחערכת, דהמ

 .משיםהמשת הדרכת 

 ,ון כנ ת-רה ותרב ל ןימ המז י"ע יפוהס ישורםא עד לההקב ינחבמ תכנית

 יידרש.י שפכ

 דע מיםילמש הלקב ינבחומ ין.מ המז ותכחונב לההקב ינחמב יכתער

 .ערכתהמ ירתלמס

 .ווי לי ותכר מעהתמעטהב סיוע

 .ותירהסכם השו ותי חראהיחודש 24 פתותק ערכת בהמ וקתחזתו לופיט

4 
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 , קהוד ה יסנכ תעש יך,ר תא רכב, רפמס , יסכרט פרמס ול:ליכ פקנומ יסכרט

 . ודרקב

 האייצהתעמד 5.2
 הג.נהייד לעלועפ לת חונןפובא אהיהיצ יבינתב וצבה תעמד

 ת. יטנמג ולקטרא אתלוללע כבת ר וכחונרק ב לעפו ה תעמד

 . IP-65 ןד בתק ומעהעמדה ודויז

 ם:יהבא יםביהרכ ל אתולה תכעמד

 . אהיצייובל ל בהנחדר מ עמדתל )VOIPום )ק נטריא •

 ילהלו וםיב יטבה רתואמיונלש ותנתינש ותי נמיד ותעודלה יתפ גר הוגתצ •

 . יתערבויתברעות בעודוה

• 

• 

• 

 .יהנח יסת כרטיאר וק תנסהכלץיחר

 .)EMV ןקל תלו)כיס אשראית כרטיארוקתנסהכלץיחר

 .וךנמ סיםיט הכר יאלל מעהעהתרלןשייחללוכ ותלב ס קיפמד

 ועזר סוםחמ 5.3
 תוירהמ רתבק ערכתמ ללוכ הריסגלו היחתפל תוינש 1.7 עד לש ירהמ עורז וםחסמ

 .ותדיעלא רלהריסגל טההאו

 .לתפמתק עועם זר ןותקי ורךת הצידמב מטר, 3 עד וםס מח עוזר

 עה.יגפלה ש במקר נזק עתינמלהנהג עוהזר יתחתבת ,לד ורתאום תחסמהעובזר

 להוינת ערכת במ ופצה קא התר לתמתקב עו ק זרויתנוא סוםמח נזק ב לה שבמקר

 .יתמרכז

 .םויל תוול פע 10,000 מעל ל ות שחיתפל עדוימה סוםמח

 .ינטמגולקטרא בישכילאג וססמב רהיסג עתינמלותיחטי בנשייחןוננגמ

 .ג ק" 1-ל כש ותגישע ברמג / ומסעלתויחט י בניישח

 .תחפת מוע ה באמצגיש תנוגמ יתנ יד הלעפה ותאפשר

 ין.י דפ-לע יםהנדרש יםנתק הלכוד בעמל וםחס המ לע

 קוםינטרא 5.4
 הצחי ל די ילע. VOIP וג מס םונטרקיבא וללכי לוםשהת נתו ומכ הקצה ותדייח

 הרומק ןוינחלשיובלה מתובק להנמ חדר עם היחשעתתבצ קוםנטריאה ורפתבכ

 .ץולח וםרק נטיהא ןלחצ את יקזהחל ורךלא צל

 לע קוםנטריאה יאתבקר ןיבח לה ןתינש יתנחלוש דהמעןק ותי מי קו מלהמנ חדר

 .החשי ההעימג ןיכה ה מא המר ירש המכ י צגגב

 רדחלם יוני חנהישנ לש אהיהיצ ותדעמו סהינהכ ותדעמ את חברי קוםרנטיהא

 .יל מפעה

 .ותפחל ותוחלש 20 לה שסנהכ לתויכ לתעב וםנטרקית אימרכז

5 
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 .L.P.R תמת מצלמערכ 5.5
 ותעבאמצ הוהזת אשר תימ הקד יושיהר תיוחלהייה םיהרכב לשיוהיהז יעאמצ

 .LPR ותלממצ

 LPR ת לממצ פה.ברצ עובהמק ילאדונ טי אנ דו עמב נתק ותמ LPR למתמצ

 ב עבר רכחר מלא הייתה להעפה לה,ילו וםי יר,ווג אמז לוים בכב ה רכזהות לעפות

 .יתנטמגולקטרא אהלוליאלל גע

 1 למע לש סל קיבפו IP רבוחי ו ניםונת עברתהתיוגלונכבט ה היי ת LPR למתמצ

 גא.מ

 . ךחושביויהז יהגולונטכו בא IR הומה אדרפני ת אורא ל תול ה תכלממצ

 .ייםויההז "כהמס 98% מ ירד לא י רכבפרח מס ונעפו הוי זיה תוכאי

 .ויע וסנוגנהה לאל לבדהרכב ב מתידת קלם אצי LPR הםלוצי

 אל.ישר יבישע בכו נסל יםא ורש נים יתק יוריש יוהית ז ווחלהה ערכת תזהמ

 ךיהלת יץרהלורפמס ןוקיתעלבצ לויכ וקדהמ יוריש יתחולוהיזיאלש רהבמק

 .וזרח

 .קיםיזה מיבסב ירמווג ותלח ים,י מעפגת מנוגמהייתה מהלהמצ מארז

 ורךצ לאל , ולםתש + הרכב פרסמ יויהז סמך לע אהיביצ סוםמחה חתיפת

 לום.ור תששיס איט סת כרנהכב

 ת רכבוחוכנביש לי כאגל 5.6
 LPR וםליצעוביצלוילעמ רכב ותכחוניוהילז ישבכב ןותקמהינטג ומר לקטאילאג

 .רהיפוס םוחסת מירגס ות רכב,חוכנ,

 פק.הס ותי חרה באימתאה מליכב נתק התו בישיצת כרחעוביצ

 תטימטואו םלושתת כונ מ 5.7
 פטמשה יתל בכהיל וןליה העהכניס לובי ם:תשלו עמדת ום יקמ

 EMV ןבתק קהילס ללוכ לארשבי סמ דיני ו קני ת ל כו ב ובדתעו ומדתע ערכתמ

 .לישרא נקנדרש מבכ

 ינפל לוםשתעלבצ ויטלחי אשר םינדמ המז את תשרת תימט ו וטא לוםתש נתומכ

 תוע מטב יוגס 5- בו יםניתק תובשטר ר אפשית לוםש הת .אהיצילו לרכב עתםהג

 ות.פחל

 .ותפשטבעהתבצ ללכוי יםמיוס ת מועבמטו ותר וש בשטימשלויטב

 ,לאבישר ושימשיאושרמ יט(ודב לי)רג יאשרא ייסכרט כול ב לםלש ותר אפש היתה

 ות.פחלתועמטב יוגס 3-ב ודףעןת ית. מומטוטא פקנוה תלקב

 החזרלה ותע מטב לתותכ ותוח לקהיומלמתש יתומטוטאולאמיתףודעהיירחזמ

 .ותפחל 400 הייה

 .ויגולס יףוכסף מזוש במיי שנפה מנהג ןוננגמ
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לילגה

 קפהס לע וק,לש חדש ותעב מט וא ותשטר בסדרת יצאי לישרא נקבו דהיבמ

 ין.למזמ פתוסנ ותלעללא כל וםלהתש תנובמכ ולת אור יר שטלהכש

 תיעברב להעפהתווראוה לום,לתש םוהסכ ת להצג יפגר ינועצב צג ן ותקי דהעמב

 חוללש ותאפשר וח.לקל ותפהש וררב ותעבאמצ מש, המשת ירתחביפל יתערבו

 .לצג ותעודה

 ,ורשהמ וסקע מס' ון,ינהח םש ם:יאהב טיםפרה את לולתכ להבהק פקתנה

 תעש ון,ינחל סה ינהכ עתש פקה,נהה יךתאר לה,הקב מס' לה,בק/מס יתנוחשב

 . ישרא ס אילם כרטוואם ש וםלתש ל וםכ הס ן,וינחמה היאהיצ

 יט פר וףריבצ וש,מילמ יוכיז תיפתק חוקלל פקנות – ףודעןבמת הלתק לשהבמקר

 .ןוטלפ ו םש יל מפעה

 ם: יהבא םיעוריהא לע יתהמרכז הבקרה ערכתמ ע בירה תתעמדה

 צה,ריפ יון סינ ⎯

 נה,יתק לא לתד חתיפת ⎯

 וי,אה כרלוענ נהית אלהד ⎯

 ודף,עלתועל מגדר ש ויש לסף חתת ה מוכמנהרמ ⎯

 ודף,על ותעמ ור בחסמ ⎯

 ות,ללקב ריינב ורחסמ ⎯

 ון(, נוו לכ ןיתנ) ותללקב ירינלה שוכמנהרמ ⎯

 ים,יסטקת כרפנהל ריינב ורחסמ ⎯

 ון(,נווכל ןתינים )סיט לכר ירינ לה שוכמנ הרמ ⎯

 ות, לאמתפווק ⎯

 .ותפו ת קוצאה ⎯

 תולועפה ועצוב ימת ותזהל היהי ןתינו ערכתבמ עדותת העמדב עשתתבצ הלועפ לכ

 ותעמ פתוסה ות,שטר תפוק וא ותעמטב פתוק את הוצ לת,ד חתיתפ אות:הב

 .ודףעןת למ יםנתקמה ותע מטב ןויקר ודף,על

 .X-ו Z ותחול דלות כ ויפכס לויהנ ותוחד לולה תכפוהק

 .ות פחלתקו ד 10 לה שודעב רפש יאסק שפלאןותקיהעמדב

 .רההבק מדתעלומ VOIP)) קוםרנטיהא ןותקיהדעמב – וםק נטריא

 תלעב כת ערהמ נה.התק ןבזמ ןי המזמ גדרתלה אם התב וייה ותחנוה ריםופט

 .ייםויכזו ותנחהןלמת סים(יט וכר יםדיינ)מ QR ודק את בריקר לתויכ

 ן.וינחלויהנ ערכתלמ תתממשקום מלש ת תנומכ

 פים.י ערתללוכ יםנום ש ולש י תהסדר גדרתה לתויכ

 .יסטן כרובדאלה שבמקר ודס אב ית כרטפקנה לתויכ

 .דהעמלהתונא הוראת
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 ינותק לחשמ תיגלז ים.מל ותימטוא) ותיחטהב ותגדר הלכב ודעמלהיכרצהעמדה

 ורת(.תקש

 . ותגישנה ותרישוד ותהגדר לוכ וד בעמל הכיעמדה צרה

 תסמדפו ודדקמ 5.8
 . ייתן אמערכת בזממל וברחד מודמק

 . יתעמפ חד האייצ אפשרהמ יסט וד כרידק

 . תויל הפע לע ודדק י ממומיחולת דקב

 . רהיס למ יםנופות קפסמד

 הוב ובקרשחמ 5.9
 ערכתלמ הוולינ ובומחש הבקר דויצ לכ נהיקת להעפה ורבע הנדרש לכ פקתאס

 .IP65 גון ילמ וגלדא שי יםינוציח אים נבת ןותקד מויוהצ הדין. במוינהח קרתב

 לנדרש. תאםבה ותפחל ותדק 20 לות ש ערכלמ סקפלא ותערכמלאגדי פקהס

 ת ערכהמ לש נהיתק ותליעפ ורבע לנדרש התאםב ורתתקש ודיצ כל פקתאס

 . הקצה תועמדו

 תחוטיבו גון מי 5.10
 דעהבגוב'נץ אי 4 וטרבק דהלפיודמעידילעןגוימ העונתייא לע יוצבש ודיהצ

 דים ועמ כסה. מ ותעאמצ ברסגייןוילעה תחם פ עה.ונתהי לא וובריחש "מס 100

 ( ןלהקב י" ע ורךהצ ידת במ עבוצ י) ןוטב יסבס לאונוגעי הג.נל לטובעבצב וי יה

 יע בצב "מס 20 כ חבובר ותיפקוא ותעוברצ ועייצב יםדועמה גים. בר 4 ותעבאמצ

 וןילעה תחפה התאם.ב םיינועצב קילסטפ ילוובשר ופוצי וא ןיגוירלס ן לב-דוםא

 .UV נתייד בקרמע יקלסטפמואימתכת הכס/מפקקיסתם בידועמהלש

 תו.הצב ינפלןוגיהמ לאשר את יש ,חרן אויגיש מ פקלסוהידבמ

 ינפלקילסטפ ייםוהעש טההא יספ 2 יל,עפהמ לשונוחשב לעונקותי טההא יפס

 יאה.היצ יוחס י מנפל 1 טההא פסו הסינכה סוםמח

 םזלידנוו ריאווהגזממהגנה 5.11
 קום.מב יםוררה שיבהסב ינאבת ידעמ יההי ושרפהדויהצ לכ

 עטמל ותפחל IP54 ותימאט גתודר ילנדוינטא במארז ןותקילקהל גישנהודיהצ

 .IP56 הרגה בדיהי ואז הורמק וניור שאז מד באועה ודיצ

 יהולדת הנעמ .6

 ןועדכ נים,ו נת ןועדכו קתוחזת לן:הל ותיוליעפה עוביצ אפשר ת לויהנה עמדת

 יים.לויהנ תווחדו ותתליא פקת שה חה,נה ותמדבק ים/נופוק פקתה ים, פ ריעת

 ית.עברה הפיה בשיהל תוהינה ערכתמ
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לילגה

 הייפצ עמדת הצבת ייד-לע ןימ למז פהירצ ניםותנ תעברה אפשרל ערכתהמ לע

 ןמ ובז יהרויסטהב הייפצ תולרב חתו יפל רהחבה יבמשרד לוהינ ת ולכי ת ללכו

 אמת.

 וןניח הולני עמדת .7

 להו ני , םינו חני ה מתחם לש ותףשלויהנעלבצ דהיפק תןוינח ובקרת לו יהנ עמדת

 לוםהתש כתערמ לע רהק וב טהילש הקצה, ותדייח לועפת לע רהבק תמשים,מש

 ור.חז ישו יו יבג יעוציים, בפי ערות

 םייקה חדש ודיצ פקלס בייח מת פקהס נה.וכתו רהומ ח לת לוכ ןוינח לו יהנ עמדת

 תוחפ לא ערכתמןויכרז (,HP )דל, ריםוכמ םינמיצר וי יה ערכתמ ימחשב וק.בש

 תונכוות הלעפה ערכתמ ,LCD וגמס 22" מסך ,1T מ ותפח לא סקידחפנ,8GB מ

 ק פס לא ערכתמ ערך, הווש וא HP יזריל תפסמד ות,נויריש ללוכ הנוחראה הס בגר

 םימתא קממש עם הנוכת לולכת לוהינה ת עמד ות.דק 10 למשך להועפ להמשך

 .ינוקטרלה איוגב לוםות תשבר וחירא האש תיקל ת סחברל

 תפקו ון.ינחהלוהינ מדתעמ לקחוייה יםנופוק ודדמק ,הלא מ יתניד וםלתש פתוק

 לירג במצב לה. יעפ לא תיומטטוא לוםתש עמדת אשרוכ רק וד עבת יתנ יד לוםתש

 בתת. מוש הייתה יתנדיה הפוהק

 מערכות ניהול .8

 .ניםוינ הח לשםיוקרהמב יםיבתנהלכרועב רה ובק לוהינ קתפמס לויהנה ערכתמ

 י גב לע נהכות תללוכ ןוינחה ליעפלמ לוהינ תולוכי קת פמס ( נטיל)ק ן וקדמ עמדת

 . ייםחשב קמ

 . יתרעבה פהבש וייה רהובק טהיל ות שערכמ

 ות, ורשח ותמירש ים,יונמ) ת סיו לו כאו של תוימרש פרבמס ודעבל פשראת ערכתמ

 ד'( . וכ יםפקס

 ים,יונמ ת ימרש רק: לא ךא ותבלר ות,מ וש ביםרכ לש תח פמ יקובצל ורקיש

 יב תוש לשםיומרש ביםכר ימת רש דיםובע ימתרש כים,נ ותלעבב ביםרכ ימתרש

 ..רהעי

 ף וסא יפל לים נה ותפוקע ו/או ותיוקח אל ותיסנכ רת בק אפשרל ערכתמה לע

 עים. וריור אקתחו ותליעפיוך כדתןוכ עדויונילש ניםיתנע שדית מובלוהצ קיםוח

 הפיללש יםנימז ויהיו ותחפה ללכ יםחודש 3 למשך כתערבמ ור ישמי יםרבעמ ינ תו נ

 ' וכד הע וש יךתאר נים,מי זוחוט יב,נת מס רכב, ון:גים כחתכ פרי מספ-על

 ת וספתב מצ גיותצ וחיתפל רהחבלה גיש עם להנמרחדבם וקתמ לוהינ ערכתמ

 : ןוכג ותילויהנ תויוליעפ עערכת לבצהמ רתמת. מטן אמן בזוינח

 היאויצ היסנכייבתנ ולכ ה ביטלוש יהיפצ •

 ( עוקב ואינ ום )זמחס ל מה כ יחפת •
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 ם התאב אהייצ/סהינלכ םייבתנ יוניש תיומטטוא הורבצ אפשרל

 .חלף(תיב מנת ) יםכילתהו יםסומע ות,הגדרל

 .ותרישלד אםתבה ערכתמ ותהגדר עוביצ

 .יוניש ה,עיגר נסה,הכ- משיםת משתהגדר

 .ותלתיע שאו וביצ ותוחקת דפה

 .ותא התר גדרתה

 .ותא ת הרשהגדר

 .יומטוטום אל נת תשול מכעהיטלש

 .ייםויבגעוביצ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 נוייםשימות מתחזוקת ר .9

 ר באת וקמתמ המ ןוינהח לשלויהנה עמדתבעיתבצ םיהמשתמש ותמירש נסתהכ

 . הברהח

 : איםהב יםנותנה ת את ופחל לולים תכנותנ גדרתה

 (,יונמל יםב פר רכה מסהגדר לתויכי )וריש יתוחל פרמס •

 ל הרכב,עשם ב •

 ,רהחב שם •

 וי,וק ןופלפר טמס •

 יד,ינ ןופלפר טמס •

 יךתאר •

 סה.ינכ וראיש גתופת •

 שה ורה מסכני רשע •

 תמשיםל משוניה . 10

 ם: ית משתמשייוסלוכאןללה

 םיעוים קביונמ •

 םינמזדמ •

 כיםנ •

 ריעה יתושב •

 ועיםם קבייונמ 10.1
 .יהנחיונמרועב ומליוש ותרתמ לרכבם היסנהכ אשר ייםונמ נםיה יםעוקב יםיונמ

 ורשתמה יםהרכב ותכמ רק לםואיונמל יםרכב הלושש עד ירדהגל פשרתא ערכתמ

 . ןכמזדמ הרכב נסיכ עהההקצ ותלכמ עברנס. מוכס ת ניכהל יונלמ
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 .וחיתפל רהחבהירד ממש שה גי ותרשפאןת תינ ם ויי מנ יונתנ כון דעו סה כנ הל

 תחוכנו לעשיבהכ ילאגמ יהיקצנדיא לתקב חרלא סה,ינכה יבנתלעימגה רכב

 .LPR ה תערכמידילעהוה יזו לםויצ רכב.

 יסה,נכ ורשהמ ביםרכ לש ניםונתה יסמבס הרכב יוריש פרסמ יקתבד עיתבצ

 םוחסמ יה,ונפ ולאצ ים ומ הרש בים הרכ ומכסת סה ינכ אושרמ והרכב דהיבמ

 בר הרכב. עמ אפשריתו חפתי הסינהכ

 עורלז ת תחמם וקהממ יאלגלע הרכב עברמ חרלא דימעתתבצ םוחסמ ירתסג

 . סוםמחה

 תערכבמ וישמר העוש יךתאר לתלוכה הרכב נתותמ ת,ערכמבעיתבצ הרכב וםריש

 שים. ודח 3 למשך תופחל

 . LPR רכתעממ לוםיצעיתבצ יש,הכב ילאגלע ה רכביכר ה דיאביצ

 . אהיליצ וםחסהמ תחפי י,ונר כמ וגדלרכב שה

 ניםממזד 10.2
 . לה(עמ וארת )כמ LPR תערכמידילעהוהזיבהרכ ה,סינכ יבתנלעיגמןמזדמ רכב

 לע ועיפויש טיםרפה ןלהל יסה,נכ יסט כר קחייו סה ינכ יקפנהמ לע ץלחי הגנ

 יה:נלח סהינ יס ככרט

 ( וחפת ןוינחוה ארומק ןיוחנ) האתר שם •

 ךיתאר •

 ( קה ה, דעסה )ש ינעת כש •

 יוריש יתוחלפרמס •

 ודק וד ברדיעם ק יספר כרטמס •

 רבמע ראחלתיטומוטארסגייו הרכב רעבלמםוחסהמ חפתי יסטכר חתילק חרלא

 10 חרלא רה( ואח ענס) סוםמחה את עבר לא ורכב דהיבמ סום.מחה את הרכב

 . יסהכרט לט יתבו וםחס המ גרסיי ותינש

 אללויט ומוטאןפובא את לצ לוכיןתניישד חס ןמזמ תופח ןוינחבה ששה ןמזדמ

 . לוםתש

 . םיניו חנ ל סה כני בטולשיב היהוי לטחוישןורימחל אםת בה היהיהיינלח וםלהתש

 ם: יהבא יםנפוא ום בלע תשן לבציתנ ןוינח מה רכבה יאתיצ טרם

 גו,נפ גמאודלי )נו לקטרא לוםשוש בתימשייד לע סהינכעוביצ חרלא •

 ולא קיםמש מ ורליצ פקהס ותיחרבא ת( וידיעת ותכ ערומ פארקולס

 תפוסנ ותלע לאל ולא תים וירש ותפקס המ תוחברה לומ ערכתבמ

 . ולא ותחברב חדש חולק חופתלןי המזמ ותיר אחה . ןיהמזממ

• 

• 

 תערכמי"ע כים נתמה יא אשר ייסכרט ב לוםתש אהיהיצ יבנתב

 פק.נות ת מסינווחשב לבדב היקלס

 .ותיומטטוום אלש ת ת ונוכ במ ןמוום במזלתש

11 
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 ןו חני להנמ במשרד ןוממז לוםתש ון.ינחה להנמ משרד ןוממזב •

 נהיא יומטטוהא לוםש הת עמדת באם ק ור אך עלהתבצ ופשריא

 ש השתמל היהי ןתינ לא הליעפ יט ומוטא וםלתש תעמד כאשר ה.ליעפ

 .יתניד פהובק

 ב סוםמחה ח פתי ילםוש דה יבמ . LPR ערכתמ י"ע ה הוזי יאה,ליצ ברכ עתהג

 ע וביצ להמשך אהיביצ י א אשר לום תש דת עמב הינהח ירח מ ג יוצ לא,ו טי,ומוטא

 .סוםמחה תחפ י חראל ום, רקלתש

 נכים
 50% לה שח נה ליקב חרה אכ נ וגס לום, כללא תשל היי נח ותכ ל ז יקב ליםלג ה גנכ

 כיםנה ץב ון קי ע בוב ק ממשק ורליצ פקהס ותיחר ה. באנוראש העום שלמתש

 וגת סא עיהטמלו ןוינ הח ערכתמ ל ימ והמק ןולטהש/ רהוב תחה ים במשרדיהק

 . התאםה בח נהה

10.3 

 ירהע ביתוש
 ר ועב חהנ ה ולב יק ל ילהג ף ונ ר יעה יתושב , יתללכהכ רהחבה ת ויחנלה התאםב

 לש ניםות נה מאגרל רכת עמ ה ןיב ממשק ורליצ פקהס יתראח ב נים.וינחב יהי נח

 . יהינח ות ילעיר בעה יתושב

10.4 

 מידע חתאבט .11

 ותלתק תיקבד ,ניםועדכ עוציבךורלצ ת ערכלמ וקרחמ ישהגתלויכ ייםיק פקהס

 ידממשר וקרחמלוהינתלו יכ קים י וסףנב,ד' וכ ותליעפ ותעש חראל וקדמןומת

 .וחתיפל החברה

 ין.מהמז ורשילא וצגשת מת אשוחחת בט ובה מאיסנות כע ע באמצתתבצ הגישה

 .לןבקהתוחי הנ פי-לע יםראח וא DSL ורתש י תקווק קפיסןיהמזמ

 ת ערכמ ותעבאמצ נטנטרי האמ יתמורש ילתב רהיחד ינפמתנוגמ יההת ערכתהמ

 .ןיהמזמ רואישל וצגות שתחפל טניופל צ'קש ה" ברמש ת אומ"ח

 טים.מו וטא ניםוכ עד ללווס כ ירויטנא נתוכתלולת תכערכהמ

 םויל דע ניםו עדכה לכ תא לול ותכ נתכ ודעמ היתה ןותקתש לה עפהה ערכתמ

 תא ןכעדל אודוי ותהשר והסכם ותיראחה פתותק לךהבמ לן,הקב .רהיהמס

 םיייטקר ניםוכ עד הפצת לש רהמק ב ודשים.ח 3 ל חתא ותחפל להעפהה ערכתמ

 .ןוכ עדה סוםרפים ממי 10 וךן בתועדכ עוצבי – ןי המזמ ישתי דרפל או

 מא. יסוס משתמש קשת שם ה יבי תח ערכתלמ ישהל גכ

 הגישל ות הרשא ותרמ 2 ןוכ ערכתהמ ותעמדב אההרש ותרמ 4 ותפחל וי יה

 ביייח רה( הגדלןיתנ) ותקד'מס במשך ת ערכבמ מוש ישיא נט.נטריהא ותעבאמצ

 וגדר.יש ותפר דקמס ליעפ היהי לא תק אםוני שרהק מחדש. איסמת סהקש

12 
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 הסדרים . 12

 ת:וא הב תויושראפהמתחאו בבצעתי מיםותשל 12.1

• 

• 

• 

 ת:וחנהו ניםוופק 12.2
 . יהנהח יבדמ חהנהונקיש ותמדבק וים אנפו קו קפי הנלכל תו יתללכהכ החברה

 רימח ללו)כ ליםבשק עובק ירמח טות: ימהש חתא לבכ התבטאללוכת חה נהה

 . יללהכ יףערהת% מ ה בחתפה יה,נהח ןתת זמחפה ים,לק תה בשפחה "(,0"

 לש מושיש יפ לע וביח וגם מראש רהימכ גם ירהגד ל אפשרת ערכתהמ

 . התאםב ותוחדופקוי ים,נופוהק/ ותהמדבק

 :םישקממ 12.3
 : איםהב יםר המק ורבע יםילועפים תשק ר ממ וליצ קפהס תויחרבא

 חוליפ שה.ורמ מאתר לאמ כיםניברכ ץבוק ורדתהרועב ק ממש- םכי נץבקו •

 חויתפל רה חבה לטתהחל התאםבו(2-ו 1) ותנוהש ותרמל התאםב ץובהק

 התאם.ים בפי ערע תלבצ

 לילהג וףנ יב תוש יכב ר לש יהיירעה ר מאת ץובק ואבי – בתוש יברכ ץובק

 הרחבה לטתחלה אם התב.מראש ועקביש ניםזמל תאם בה ניםוכעד עווביצ

 . ירעהיתושבל יםנו ים שפיערע ת ח לבצותיפל

 ם ביי חיו עו לביצ רק( פא ולסו וגנפ ) ינור לקטא םולשת יליעפלמ תוחברהת

 . ולאתוחברחדש ב פקח סופתלןימ המז ותיר אחב .נים ולקטרא

• 

• 

 תכליםמ םיחומר 12.4

 ורעב כליםמת יםמרוח רכתהמע רתי מס םעקלספ פקהס ותיבאחר

 .ותקבלו כניסה ייסכרט 10,000

 ותהתרא . 13

 תכ ערמ ותא התר התאם.ב ותאהתר עותבצ ודי לצ ותניקת יקתבד עצ תב ערכתהמ

 : ותהבא ותא התרה ת אתוחפלולליכ

 . ת יונש 30 שךגר במנס לאו וחתפ וםחסמ •

 ד וקמ ית בנדיו ותיומטטוום אל ות תשנוכ ן במוממז

 אהיהיצ ותעמדו וםלש ת תנובמכ (EMV ןל תקלוי ) כאשרא

 פארק(ול ו, סנגפי )נור לקטא וםלתש

13 
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• 

• 

• 

 ותתאילוש וחותד . 14

 היהיןיתנ.להקהורבצ משמשת תוהרשא יפלעתולתיאוש תווחדקיפלה הייה ןיתנ

 תיינבב ותמישג פשרתמא ערכתמה .PDF-ולאקס מט ורפב תווחד ואצי אפשרל

 . ות"חוד ללומח ותעהמשתמש באמצ י"ע יאעצמ ןפות באו "חוד

 : ערכתהמו מפשראיתות שוחד מתין רש ללה

 ית.חוכנו יתורט יסה סהופח תוד •

 . ותיאיצותויסנן כוינח ות בעונ ח תוד •

 . ניםוים שחתכ ות בל ח תקוד •

 . ערכתג מול חוד •

 י וריתאולליכ ותתלישא ת,ערכהמ צג יבגלע יתדימהור בצ ווצגי כתערהמ תולתישא

 ותיפכס תועונת גתהצ ים,יבתנה בים רכ ותעונת נים, וש נים ויר יטקר יפ לע רכב

 . לוםת תשנוכ ום, מצב מלש ת תולועפו

 ורתקשת וןואר בילהתית כתש . 15

 קוםיממ ,ריםעי השורה באז עונתייאוםייבנתלסיחיתמתיומקמהליוכב יתתשת

 תנרצ יתתתש נתהתק ה.עונהת ייאב הקצה ות ודנקל עדויוממקה רהבקהןואר

 דייל קופסוי פרטלמ יםפורצ המ טים ולשרט התאם ב תורותקש למ חש ורעב

 ותדונקלי ומקהמ רהבק הןור מא רת וותקש לחשמ לשהליבכ לתחהש . ןיהמזמ

 ןימ המז יל.עפהמ ייד לע ועבוצ י נהוילעה סהינהכ בת רחב להנמ חדרלו הקצה

 . להמנ דרלח ייםנוחיצה ריםעשהןיה בליב הכו יתהתשת ק אתפיס

 . מהיתאמ כההסמ ילעב יםלאחשמ יידלעועיתבצ לחשמ ותודעב

 לוליכ אשר לחשמו ורתתקש ותנוראןיתק להו פקלס ותכערהמ פקס ותיחרבא

 : אההב הלוכהת את תופחל

 ס סויבורור אוו ללוכ IP65 ןואר •

 כד'(. ולחשמ יעים, שקמת )מ לחשמ נתהז את וריבח •

 תכערי מקר ור ביבח •

 . שיםנדרה רים ויבהח ללוכ Pach panel נתהתק •

 ערכת למ תבנ •

 . פסק לא •

 מו. ומקלא ב וםסמח עוזר

 .רהלבק ההקצ ותדייח ןי ורת בש ן תקובדא

 .ותמללא מצ LPR ותלממצ

14 
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 ותיכלל ותהורא

 םתירו השי ףיקה .1

 1.1. . חזוקהיקה ותתקנה, בדן, אספקה, הלתכנו פריטים

 פ"ע ו,פקו יסש ותערכהמ לש ודי הצ תא חזקיתו וקיבד ן,יקית פק,ס י ן,נ יתכ ןלהקב

 , זהוח ה ימסמכב וארמתכ ון,ס אחו להובה ותלרב ם, יינהטכ טיםפרהמ ותרישד

 . טיםורפהמ יםי נכהט יםט פרובמ ה,ז יללכ ינכ י טרט פת במולרב

 זקתח לו ןיק התל פק,לס תנמ לע נדרשיםה ויםול נה ים יטר פל י חראא יהה י ןלהקב

 . באתר ןי וטל לח דפקוד מתיצ

פקתו והס ל בציודפוטי .1.2 

 . נההתקה יר ל אתד אויל הצכ לה שלב ולה יחראא ןלהקב

 ד ויצ ה חדוי ובמ וד,יבצ ל ופיטב מיםלוה ותר יזה יעמצ א וטק נל ןל הקב ותיחרבא

 ם א תו.נהתקו ודיהצ לתב וה ך למהב ד וילצ נזק ת ימגר עונמ ל נתמ לע ני,ולקטרהא

 ןלהקב ייד לע ןוקית ודיהצ , להובה ה ך למהב וקז ינ ן ל הקב די י ל ע ק פסוש ד ציוה

 . ןלקבה לו שנ וב ל חשע לףוחי ו( א מין ז מה לה ש נורצ ותעי)לשב

טיקרול הפת ניהוניוכת .1.3 

 , קהפאס ון, נתכ יקט: ופרה יב לש לכ עוצ יב ורב ע יקטופר לוה ינל יתנוכת ןייכ ןלהקב

 ות:פחה ללכ ול,לכ ת תינהתכ ה.וקז תחו קהידה, בנהתק

 • . יקטורפה לתנהה ה נל מבור שיאת

• 

• 

• 

• 

 .ןנכוהמת דיםובעה ותו וצ דים יפקתה ותאת שמ ןייצ י אשר מנוארג תרשים

 עדוומ ןלהקב ידילעו פקויס אשר יקטו פרהלוהינימסמכ לש ורטתפמ מהירש

 .וד(עותויכת אים, בקרנוכיל סויהנ יתנוכתר, תיהןי מסמך )ב לל כה שהגש

 .GANT מטורפן בלהקב ייד לעןכוי ט אשריקופרל יםנמח זול

 דעוממ יםי נדרלק יםמי 14 וךתבןי המזמ ורשילא שוגתטיקורפהלוהינ יתנוכת

 .דהועב לתתח הולת צקב

 ןפואבןונתכ תללוכ דהועבהיכןו בחשב קחייןלהקב ,דהובעהתינוכת נתכה עתב

 תפ וטש דהובעמ וגהשדר בלבש וושבתי מיםייק ריםאת ובןמהז משך את ערימזש

 ית.ר אפשה יתל ימאנימה מהלר

 יוניוש דיםיקפהת לשןועדכ יביחלהיושע קטיו פרהלויהנ יתנכות יקט,ופרה לךמהב

 רה, מק לבכ יקט.ופרה ינשא ותויבצ ייםוניש ו/או קטיופרה לש ינוהארג נההמב

 .רשו איוה דיק בל מיןזמל תהוא ישיגו קטיורפהלוהינתינוכת תן א עדכיןלהקב

15 
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 בלן יקט מטעם הקרופל הנהמ . 1.4

 ןימזמלןימה זיהיהאדם ז מו.עט ט מיקו פרהלנהמש כמ יש ה אדם אשרנ ימ ןלהקב

 ות.התקשר ה פתו ל תקבמשך כ

 ים אשרמסמכבןוכהוז הח ימסמכב ושימה ש יעש ןל הקב עםט ט מיקופרהלנהמ

 חראובעקל נתל מע מיןזמהידילעואושרוןלקבהיידלעופקוסואו/וקפוה

 . ותתקדמהה ודעית ורךולצ ותודעבהלכלת ש ומ התקדהו מההתאה

- כך ב לשם ישתמשו ן,ודכעמיחודש ניםמ ח זוללנהיןל הקב עםטט מיקופרהלנהמ

Microsoft Project, לים.להש ישש ותימש המ חרא עקבל מנהלתנל מע 

 וקדלב נתמלע מיןזמ וקשב המ ןמהז את הרוה ברורבצ ןייצי ורטפ המ ניםזמה וחל

 . זהוחהימסמכ ש ב נדרה ודעיתללאשר כו

 יפגש, בממין זמהידילע הנדרש יפלע ישתתף, ןל הקב עםט ט מיקו פרהלנהמ

 ים. ינטבלהר מיםורהג לעם כ קטיופרל ן בקשרו עדכוהיקבד

דת וחימ לב מתוקדם. תשוים מנוכיקר סן ס ייכ אשר ותחיטה בנוה ממנ ימ ןלהקב

 ןיל בופכהובג ייםהם קב ותדועב עוביצלוליעפןוינבח ותליעפלהנען מת למ נדרשת 

 הר לתק הפהרצ

 יםכ סמ שת מתכנון והג .2

 ון ומסמכים גשת פתרה . 2.1

 : איםהב יםמכהמס את ישהגל יביח עיהמצ המכרז, ותשילדר התאםב

 ת ערכמה ןויפלא התאם ב – תעהמוצ ערכתהמו ינהטכ ןורפתה גתהצ

 ימיתרש ללוכעי מצ ואשה ןו פתרה ורתצ את תארי פקסה לה,עמ יםפיעבס

 . ןופתרהתורעל צ ריםהסבוהימזר

 ש נדרה ודיהצ תורישלד התאםב – יהוגלונכ הטו ותערכמל ינטכ פרטמ

 העימצ ןל הקב שרא ריםהמוצ ורעב כיםומת גיםולקט קפלס יש נו,ויפוא

 המכרז. תורישים בדד ומעו ונופתרב

 ש נדרל התאםב ורתותקש ותישת ללוכ נהק הת יטושרט פקיס ןלהקב

 . רכתעהמ לתעפה ורעב

 ת ערכמלש טיםרפמ פקסל נידרש פקהס – לויהנה ערכתמ לתויכו פרטמ

 תוהתראו ותלישא ותחוד ות,לוכי ודה,עב תיטש ללוכ עתהמוצ לוהינה

 טפרי ותרישהדמ לקח ייםא קלוהידה. במלעים מפיע גדר בסוה ל אשרוכ

 . תיויד עת ותיו אפשרו יםיק לא הק מפהס

• 

• 

• 

• 

16 
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 ןלהקב לש וןתכנ .2.2

 ןימ המז ידי לע ונוכה אשר טים והשרט לבכ ישתמש ןלב הק מים,יא המת ריםבמק

 תנמלע יל,על וארכמת דו, ילע להםש וראישו ותימאראחל דה,ילעור נמס וא

 היצ נטייורהא ו ודיהצ לש יים פוסה מיםויקמהלכ ה. נק התהןונ תכ את ליםלהש

 חבשט ודיצה חתנה ןוויכ בכתב. ןיהמזמ ייד לע ור אושי ודיהצ לש קתיוהמד

 םו שבש כך קה,וחזהת ותיוליעפב התחשבבויעשיןלב הק ייד לע ודיהצ נתהתקו

 ישנא לש ותםחיובט םנוחיטב את ןכיס לא קהוחזת ותודעב עוביצ רהמק

 . קהוחזהת

 ון תכנ ום יאת .2.3

 םי רמוהג לוכ ןי המזמ רת,והתקש קפס ח,ותיפה ןלקב עם ןונ התכ את יתאם ןלהקב

 . קטיופרב יםורבעמ ים אשרחראה ייםנטוולהר

 ןה אם ןיב, יתתשת ותכערמל וךמ בס עוציבינפל חד וימוב דה ועבה לתי תח ינפל

 ותיעקקר-תת ותיתשת ום יקמ ודאולןלבהק לע לא, אם ןיב ותינבתכ ותנ וממס

 . תולי עיו

 רו ו ישאכנון והת קתבדי .3

 )PDR( ניראשו וןתכנ סקר . 3.1

 תפקומס ראש ערכתהמ לש ודיהצ לכ ורעב PDR)י )נוראש ןונתכ רסק ןייכןלהקב

 ןונכ הת וראישלינאת נהיהינוהראש ןונהתכ סקר מת להש זה.והח ימסמכ יפלע

. ןי המזמ ייד לעןלהקב לש

 . "זולו י דרךנק אבפרבעוהקב עדומב מין זמה עם עתבצ יינוהראש ןונהתכ סקר 

 תנישוהרא ותתקדמהה תא יחכולה נתמלעינוהראש ןונ התכ סקרב תמשיש ןלהקב

 ר הסק קט. יופרב נדרשתה מה יהמש ותהמ את ןיהב ןכושא ולשןונ התכ ודתעב לש

 . ןל לה ורטפמה ל את וליכ

 : ללוכת, כ ערלמ ינועקרה ןונהתכ את ןל הקב יגיצ הסקר גרתבמס

 . ןונהתכ יךל תהמ לקכח קפור ס י אשנוש הרא דועיתהלכלה שירסק •

• 

• 

• 

 .זה יללי כנכט פרטת מו רישי דפלע ותינו הראש ותינכוהת לקת כיבד

 הדרך ינאב ודה,עבה ותיבלנים, שמ ח זול ותלרב ע,וביצה יתנ וכתלוס שסטאט

 רים.התוצו

 .יהםניה בינטגרציהא ןפווא ןונבתכ יםלול הכ יםטיפרה
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• 

• 

• 

• 

• 

 לע ים,נהזמ חוללעעיפלהש יםלולעה יםנוכיוס יםייטקר יםושאנןלב הק פרטי וסף,נב

 . ןונ התכ מתללהש ןלקב הלות שדועבהלכלה ש קפהאס לעועוהביצ

 5 מין זמל ו וגשי יום, סדר ותלרב , ינוש הרא ןונכת סקר לש כיםמסמ וה םיומרחה לכ

 . הסקר עדוי מנפל דהובעיימ

 חוד גרתס במ הסקר את ןלקב ה סכם י ני,והראש ןונהתכ סקר למתש מה עושב וךבת

PDR ןיהמזמ רשויאוןועי ל רה ביעוי . 

) CDR( יטיון קרתכנ סקר .3.2

 ןונתכ סקר גרתבמס ןיהמזמ ינפבןונ התכ את ןלהקב יגיצ ה,נהתקהןונ תכ מתלהש עם 

 היקדבלוליכ ייטרהק ןונהתכ רסק ני,ו הראש ןונ התכ קר לס מהובד .(CDR) ייטקר

 ם התאב ןלהקב ייד לע ולמהוש ר אש נההתקה לש ןונכ הת תוודבע לכ לש אהלמ

 ןונכהת רואישלינאת יאהיטי הקר ןונ התכ רסק מתלהש . זהוהח יכ מסמ לש ותרישלד

 . ןיהמזמ ייד לעןלהקב לש

 קרפב עיפושמ יפכ נים,הזמ ותוחלל תאם בה ייטר הק ןונהתכ סקר את עצ יב ןלהקב

 הנק התה עובביצ ליתחלה ירשא וניא ןלהקב נה.התקה תליחת ינפלו "זולו דרך ינאב

.(CDRי )יט ן קרונקר תכלס ןיהמזמ וראיש לתי קבנפל

 : לוליכ יטיהקר ןונ התכ סקר 

• 

• 

• 

• 

• 

 יללכינט טכרפמלות ששיהדר יפלע ותינוהראש ותינכוהת לקת כיבד •

 זה.

 ווצגי וסף,נ ל. בולכת מת תמלר עד יםקולמת בכ "ב סעיללהכ כתערהמ ןתכ

 .ותית התשו נהתק הה טתיש

 ערכת המ נתתק וה ושיממל יםש נדרה ריםתיהוה ריםושיהא לל ירת כסק

 תרים.בא

 .ליםול המכ תות יםר ומהח יבטללוכ ים,לולהכ יםטיפרה

 .קט יופרבןנכוהמת ותפרהס גשתוה ודעי הת ןפוא

 .ןלב הק לת ש ויכאה בקרת ילנה

 .PDR פגשמו בלע ים אשריוקילה ןוקית תהצג

 .נהכוותהמרוח ות,יוהכמ יט שבכתבפרלור כבעוראישל דגם גתהצ

 .יקטופרהעולביצ טורפהמ ןונהתכ יקת תהצג

 כת. ערלמ ותיקהבד ילהנ גתהצ

 .נוןכהת יךלתהמ לקכח ןימזמל פקוי אשר ספוהס ודעיתהלכלה שיקבד
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 דרך ינה, אבודעבה ותילבש ים,נח זמול ותבלר הדועב יתנוכת וססטאט •

 . ריםותוצ

 . ערכתהמ מתהקל עהונ י תר הסד יתנוכת •

 עוציהב לע ים,נמ הז חוללעעיפ להש יםלולע אשר יםי יטקר יםא נוש ןלבהק פרטי וסף,נב

 .CDR ה לךהן במלהקב לות שדועבהלל כה שפקהאס לעו

 יםיעובש מין זמלושוגי נן,וכמת ה יוםה סדר ותלרב ,CDR הלש כיםמסמוה ריםומהח

 .CDR ה עדוטרם מ

 ןונ התכ סקר חוגרת דר במסהסק את יסכם ןלהקב ,CDR ה מתלחר השלא עווך שבבת

 .ןי המזמ וראישוןויעלהירעביוייטהקר

 . ותנ התקהעוציל בבי תחלה ןללקב וראיש ןנתיי, ןיהמזמ די י על CDR ה ורשיחר אלא

 הקנהת .4

 י כלל . 4.1

 הטיהש את תתאר אשר נההתק ה לוהינל יתנוכת ,CDR-ו PDR גרתבמס ין,יכ ןלהקב

 ,לולכת יתנכ הת .מין זמהמ ורשיאהרועב לב לקוהדועבה את עלבצ ןל הקב ןנמתכ היפלע

 : ותפחהללכ

• 

• 

• 

 .ביםן משאונתכ

 .נהקהתהילבן שונתכ

 .באתר ותחיבט והטחאב

 יםיטפר לים,כב חברים,מ ןוכג וצים,נחה רעזה יטיפר לכ את ןיק יתו פקיס ןלהקב

 .לאמןפובא לתעופו מהלשהנתק ה יחהבט ל נתמלע ומה,ד וכ יםלמתכ

 רן. היצ ותמלצוה תויחנלה תאםבה ודיהצ ן אתייתק ןלהקב

 הנתק ה ותדועב עלבצ נתמלע נהק התל וציםנחה ביםהמשא לכולוייהשיחראאןלהקב

 ןפובא ו/או להילה לךמהבוא יוםה לך מהבוע יבוצש לויכ ותדועבה וקה.ז תח ותדועבו

 יםרעש פרס במ ואדאח רעבש הזןפובא ןלבהק דועבי ורך,הצ יפלע נדרש. הדבר אם יף,רצ

 .מיןזמל פתוסנ ותלע לאלליבמקב

 הודעבה לתיחת ינפל ותעש 48 נה התקה ותודבע לע גהינצל וא ןימזמל יעדוי ןבלקה

 בשטח.

 אשר דהובעה לע יחהשגלו נהק התה לךמהב באתר ותלשה ותכז יהתה מין זמה יגלנצ

 .ןל הקב ייד לעעתבוצ
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 ראתי הנאת . 4.2

 ןלבהק כאשר י.ה כלש הודעב לשהעוביצ ינפל י,ורהמק ומצב ב אתרכ גדרומ"י נק אתר"

 לשומצב תא צלם לותוערהםולרש האתר, את וקד לב ןלב הק לע" יקנר "אתלסננכ

 רבאת ייםק יהה אשר באתר ייםק נזק לכ שוםיר ןלהקב .ותודבעה לתיחתינפל האתר

 . ורמהא נזקהלעחפקלמ ובכתב ידע מיודיוובדועבלליח הת ןלהקבי ש נפל

 . לנההמ יידלע ושראי אתרה שמצב עד תרהא ןמ יצא לא ןלהקב

 יםתוירהש עקב ווצרית אשר תלופסה לכ את ר האתמ תונפל יאחרא היהי ןלהקב

 תוע באמצ עיבוצ לתו פסהיוניפ ן.ל הקב לשהנק התהתוודעב בעק תולרב ו,יד לעועיבוצש

 ורשה.ת מלופס וקליתר סלא נדרשים כר יתהלעה במורש ןלקב

 וט לים וחיוכב . 4.3

 האלמהיהת נההתקהש נתמלעש נדר אשר ודיצה את ןיקת להו פקסליא חראןלהקב

 : ותחפהללכ ל,ול יכ הוד זי פקדת. צומת

 תולרב ים,לכב •

 . ח כו •

 טי.פוא יב, סנטאתר וכך,מס ו יאדיולכב י,ורט- ורתתקש •

 .קההאר •

 . ולז וז ודיהצ ותידחי בר אתמחה וטויהח •

 ןו ימס / ותיוות •

 הוראיש את לותקב ןי המזמ ינפב וצגתןלהקב ידילעעתוצ ראש ןומיוס היווהתלהיטהש

 וד,יהצ לכל ותיוות הצמדתל יאר אח יהיה ןלב הק , ןיהמזמ רשו אי רחאל .םוש היי פניל

 . זהילל י כנכ ט טפרמלות ששיהדר יפלע מהודוכ יםל הכב ים,נ התקה

 ושמישן בה היעשיש ותמלוה תויוות ישאי תחם המ וךבת ואןור הא וךתב ודיהצ לכ

 ,ןר יצ הה,מז פרמס לש סמכתאא ערכת,המ שם יפלע ההויז ודי הצ עים.ב וצ טהיחרב

 ין(.ינעהיפלע י )ורידס פרמס ו דגם פרמס

 הני תה ו ימתכת לא ומרמח תויושע נהי תה טיםולחו לים לכב ווצמדיש ותיווהת לכ

 וי.יקנל יםש המשמ יםי נדרטט ים סיסממ ו כהיסיומרחינפת ב וידעמ

 גווסלבהכ ותוקצ ינלש וברמח אשר ודיהצ שם עם ותיוובת ונומיס ורתש התק ילכב לכ

 . לקווטרו פה

 םיורביח לש תיאפשרה נהסכה לע רה זהא תויוות ולליכ ייםלחשמה יםרבוחיה לכ

 . ילא הישר ןיהד יפ לעו לחשמ חברת ידי לע רשנדי ש פים, כפוחש ייםלחשמ
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 .טלוב ןפואב ולטויש להעפהה יריזואב ריםויבח יפס וב,יתנ לנאפ נים,לחצ ות,עמד

 לש רואישו להב בק יתנותמ ןיהמזמ ייד לע יהביומרכ כת ערהמ לש יתפוהס לההקב

 וט.ויח ימיותרש ותעדה ותינותכ

 רד הח ותלרב ט יקורפב וקםיש אתר לכל AS-MADE תר א יקת ימסרי- אתר יקת

 קרה.ב

 רה מסיו הבלבדיקות ק .5

 י כלל .5.1

 ודקפהת ות,פהתק את יחוכלה נתמ לע ותצונחה ותיקהבד לכ עוביצל ירא אח ןלהקב

 . זהוהח יכ במסמ ורטפשמ יפ ערכת, כהמ לוד שי י הצאתר לוש ערכתמהלשהלועפוה

 .באתר יתהתשת לה שירס ומ הלת קבקיע בדוציבלע ותחוכה פקיס ןלהקב

 ות:הבא תויקהבד את ותפח הלכלעיבצ ןלהקב

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 שאר, הןיב ול,ל תכ רים אח מיםורגידילעוע יתבצ ראש ותיקד לב פקיס ןל הקבשהיכהתמ

 . דהיד י מע ואמצ ים,ירכש ומהקיי בדרומח מרה,וחם,יינים טכתוירשלה שפקאס

 עם רומלכ,מתקדם ןפואוב טברבמצ , ריםועילש הנעתתבצ העהטמוה לההקב תויקבד

 . תליאנ ציו קנפו הניח מב ןוה יפוגראיהג וריזפהתניח מב ןה ות,ערכמהלש סה יפרהעוביצ

 וא ים חדש עיםקט לש פהסוהה יכ יחט הבל נתמלע ורךהצ יפלעןעצמ לעוחזרי ותיקהבד

 . ןלכ ודםק ונבדק ים שכברעט ה בקעגפ לא רכתעלמ חדשה ותילאנוי נקצופ

 לן.הקב ייד לעוע יבוצ אשר ותיקד הב לכ ח בוכנ ותיהל ותכ ה זיהתןיהמזמ יגלנצ

 בלן י הקהמערכת ע" הרצת .5.2

 ניםזמ ה ותוחלל התאםב ערכתמלתויקד וב תוהרצ עצ יב ןלהקב ות,נ התקה גמרב

 . מין זמה יקתלבד תהירטרם מס

 .(SATו )ובליוש האתר לתת קביקבד

 קרה.הב ערכתמללת שב ת קויקבד

 .באתר ןתקומ ו שנהילמ ודיהצ ותיקבד

 י. נוחיצ לממשק הל ת קביקבד

 .הרצהל ערכתמה ירתמס

 כת. ערהמ לתקב
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 .להנהמ ינפו בוצגיו ח מסכם"ורת ד סגו במוכזרי דו,עותי ותיקדהב ותוצאת

 ווגדרהש יפכ ערכתהמ יעוביצ לש גהירח לכ לע דעומ דועבמ עיר ית ןלהקב

 . CDR–וב כרזלמ ןלהקב עתפרט, בהצבמ

 .ערכתמהיעוביצות ביגחרה את ןלתק יחראא ןלהקב

 ן מימז י ההמערכת ע" הרצת

 .ערכתהמ לה שירהמס ותקיל בד ה שלחצבה עוביצ חראללתח הההרצ פתותק

 ."זול יףען בסיוהמצ ןמ פרק זל ישהדרהפ"ע ימשךת ערכתמלהההרצ פתותק

 ומכהודפק תןפוא את למדות כתערבמ השתמשל מין זמהלחתוזהפותק לךמהב

 .יהותלמגב גם את

 לכ עוביצ ל ביומח ןלבהק מסכם. "חוד ןיהמזמ י"ע פקוי פהו התק יוםבס

 הסכם ותוראהל וףפבכ ה,זח"ודמויתבקש אשר יםש נדרה יםורפיוהש יםיוניהש

 .ותהתקשרה

 .יוני לש יהיה ןיתנ כתערגדר במוי יש שרחתלה, כמקר לו, בכזהפובתק

 ת המערכ לתלמה וקבהש

 ול וגשים ש המסכ ח"ובד םיורטפ המ םיורפיוהש יםיונישהלת כ ים אליש ןלהקב

 .מין זמה ידי על

 ק לממש הלבק יקתובד ה הבקר ת ערכמלשהלהקב ותקיבד לכתאע יבצ ןלהקב

 ת ערכמ ודפקת לע ועיפהש אל םינור אחה ייםוניש שה דאוול נתמ לע ינוחיצ

 בעבר. קדבונ כנן תו מש יפ ה כהבקר

 לההקב ינבחמלבכ חהלבהצ ערכתהמ דתיעמל וףפובכ לה,הא בים להש חרלא

 רההבק ערכתמ לתקב וראיש ליתקב פרט,במ תוטורפמה ותריש הד יתרו

 .יתהמרכז

 ית.רעבה פהה בשיתה הההדרכ

 ,דהובע רק: לא אך ת,ולרב כה,הדרה לש ותיולעה לכל ירא אח יה יה ןלהקב

 .ודיוצ ריםומח

 תילאימני המ כההדרוה ת ערכהמ לתעפהו דויהצ עם ותרכיה לולכת כהרדהה

 לע נדרשתה ותנמויהמ ת לרמ וע נקבש דים ובעה את יאהבל נתמלע נדרשת אשר

 .יהםדיפקת את עלבצ ולוכי נת שמ

 .ודית הצנ התק ןל בזמיחה תתקוחזתילגב הההדרכ

.5.3 

.5.4 
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f i בע"מהגלילנוףלפיתוחהחברה

 מסירת מערכות 5.5.

 ומ עמט וא ןיהמזמ עם ק פהס ייד לע עיתבצ להקב י נבחמ לל וכ ותכ ערמ ירתמס

 . וראיש עולביצ

 . להב י קנבח ע מוביצ ותנונכל הד ועב יימ 15 וךתאם תיו עיודי פקהס

 ק פהס ת ויר אחב , ינהטכ ט פרמ ל ש ותש יהדר לכ את ולליכ ה לב ק ינבחמ ת ינתכ

 . ת זאתינ ן תכיהכל

 . ונול חשבע הל י קבנ בחלמ יםרושהד יםעצ האמ לכ את פקיס פקהס

 היקד ב עולבצ דה ועב ימ י 7 וךת קנםלת פקסה ותי ר בא ויםיק ל ול תגנו דהיבמ

 . וזרתח

רכה ד ה .6 

 . יתפוה סיר י מסנפלו ערכתת מלעפוה נתהתק חרלא עה תתבצהדרכ

 . ןימ המז ורש ילא ירעביו הכ הדר ינוכת ןיכ י פקהס

 וכד. ליםיעפמ ערכת,י מלנהות: מנוש ותלרמ עה תתבצהדרכ

 . דהועב י ימ 2 לע ודעמי ההדרכ משך

 . ותירש ה פתוק ום בתללא תשל נהדרכה בש ה וםי ללקב ןימהמז ותלזכ

דק ב תפ ת בתקוריו חא .7 

ותחרי א 7.1 

 ש ר נדה לוכ הד ועבו הנוכת ה,ר ומח יםל ולהמכ לכ לע כתערהמ בדק-ת ויר אח פתותק

 24 למשך קפהס לה שלאת מויחרא ו בי יה יהב יל רכוכ ערכתמ ה ל ה שלמה שלו עפל

 ר ב עמ יוםבס ב בכת ןיזמ המ ר שו אי ר אחל ק ר לתח כת ערמ ותי חרא ודשים.ח

 טעלמ וצרשת הלתק לכ לע הלאמ הניה תערכמ תויחרא .חהלבהצ הל הקב ינבחבמ

 וא ליזם(נדו) נתוומכ עהיג פ לש ורמ כא רהבמק ון.ילע וחכ מ וא יזםלאנדו עתיפג

 העצמ תערכהממ עוב נ וניא ש ינוחיצ רוממק תיגרתש לאו הר וחמ העיפג לש הבמקר

 , כיםדר תנוא ת אש, יויבכ ערכתמ לתעפה ,פההצ ה,ט פשת הש יתנוצ יח הפיר ש ןו)כג

 תו יולעב ישאי פקהסו ים הנדרש פיםלחה ותלעב נהי המזמ ישאת נה(,במב לכש

 . נהוכהת ותיולעו נהקהתה ודה,עבה

 הק וז תח ותית פותק ותק יבד עלבצ פקהס ותיחרבא ותיחרא ה ותפותק במשך

 נים נכ המתמ תו חינ ה או/ו רן ציה ת וחי הנ פיל לכוה ת נע מו הזוק חות תי תקופת

23 
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 קלכח נהיזמלמ וימסר יםננכ המת ותינח ה וזכיור ןיצרה ותיחנה נה.י המזמ טעםמ

 הקוזתחו עתנומהוקחזת ותדועב עוביצ יה.לקחואתערכהמ לשהירהמס יקמת

 תלמהש עם פק.הס ןושב חלעוייה ערכתהמ לש ותיפתו תק ותקיובד יתפתותק

 תולרב תוודבעוה ותיקדב הירטפועוביצ חודהניזמ למ פקהס ירעבי ותדועבה

 .ופלוחים שהקלוח ונמצאים שיויקל

 םייזראב ודיצ ותלרב יםהקשןק המת לש נהיתק להועפלירא אח יהיה ןלהקב

 פק.יסים שלוכב

 ידיין במל הקב י" ע לףוחי ותיראחה פתובמשך תק יוק ל ימצאן שמתק מה לקחלכ

 24 ךראתושחדמליתחתופלחושה קיםלחיב לג ותיראחה פתוקת נו.וב חש לע

 פה.להחה וםימ יםחודש

 תפותק במשך ןבמתק יםיולק קבעוגרמי ש יםנויקהתו ותאהוצהלבכ ישאיןלהקב

 .ותיחרהא

 תירסממ ניםש 5 למשך ילא במ ייםורמק וףליחילק ח יקחזהלבייתח מ פקהס

 .ןילמזמ ותערכמ

 הכמי תעוביצוקורחמרוביבח נהע מראפשית לויהנה ערכתמ ב נהוכת לתלתק

 תורחבהת עלבצ יבכד דרשנהתאןי למזמ ירדהגל פקהס לע וק.חמר הלק הת ןויקות

 .וקרחמ

 ףבסו רףצומ –)SLA) ותר השי נתאמ- SLA- ותרשי ח נספ .8

 ברת חוה

 ןוחניודה בלעב ותלליכ הוראות .9

 .יקטופרל וחיתפלהבר הח להקשר ש איש עם וםתאו בייהןוינחה בודב ע ותעש 9.1

 .תמו קיי ותערכמ ו יםרלנקיפר ס נרת,צוה כלש ןפואבועפגי לאשןפובא השעיתהודעבה 9.2

 .יתדיה מקוני יםומרחו דהוב ע ותי ושאר ךוללכ לכ 9.3

 ,הורתא נרתצ ה,רותא יפוגתולרב לחשמ יפוג חראלוזנבוא יםמ ב יזהתלוביהרטלןיא 9.4

 '. וכד ךונמ תחל מש יםנטלמא

 ךות יוםהותובא ורחזויועוציב עתלורוסי נהקהתל עיםיפרמ ה קיםיפר נהוו הכ ילטש 9.5

 .נההתקהעו מביצ העש

 ו.ורקפ י לא ןוינחים בילחשמה יםלטהש 9.6

 הודעבה להנמ ועם ןלהקב עם ןוינחבןימכ וריסםיייתק דהוב ע לתח הת וצןמת טרם 9.7

 םינו הש םיורמגוה ןוינבח תוימי הק ותכערהמ יב לג רהיק סלב יק ןלבהקוועממט

 .יגחר עוירבא והדועבה גרתלך שמהקשר בות בילה ו לתאם יש הםעמ

24 
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לילגה

 . יקטופרהלנהמל יתידה מעודה מסריתןוינחה ותכערבמ הלתק לה שמקר לבכ 9.8

 ר אושתאל ות. ודעבה את מששיש ודיצה את לעניוןיאכס ו/או יום י ידמ נהפיןלהקב 9.9

 ור.יבה לצשיג עם קוםבמ דויהשארת צ

 ילהנ וראישל וףפבכ באה יוםה ודתבע את יום יידמ ןיכי ןלהקב טעםמ ותוצ 9.10

 . ןל הקב לות ש חיהבט נהו י ממ"עתויחבט

 רים והאז את ןלב םואד ןומיסטבסר המיתח והודעבהי ואותןוימסוללכי ותנהכה 9.11

 . ותדועבל יםעדויהמ

 . ותינובמכ עופגל לאועונגל לא הירית הפדהק ידפקיהנ הכה ותוהצ 9.12

 ר בק יההיש חדא ובדע לוליכ נהכ הה תווצ םויה תועבש הנכה עתבוצומ לככ 9.13

 לכעיבצ אלוהודבעהןבזמ ותוהצ י אנש ר לשא ביםרכ תוקרב הת עתינמל ותחילבט

 . חרתאהודעב

הטהא וםס מח הע יסהמ לע וצבי וםיה ותעשבהעיסלמ וךסמ בהנכ הה דתועב ןבזמ 9.14

20 כ  -  םויה ותע בש הבהב.מ נספוטלשןכוהעונהת ןוויכמ דה בו עהםקו מיפנ ל'מ 15

 עתםגהינפל ביםהרכ את ריההזלו ותזהל אגידו סוםמחל וךמס יההייחראהא ובדעה

 . נההכה ותוודת צ עב ורזלא וךסמ

 תורוא עם דהובעל עדויהמ עהקט יתזיפ חסםי להילב ותודבעל סהינכ טרם 9.15

 םיסנפ פת וסבת מים וחסומ טים סר ויוצב ו עהקט לא עהינסה ןוויכמ ביםבהמה

 םודא ןומיס בסרט מתחםה לכ ןמויס ןכ ומכ ירה.סגה ות ודנק ינפל לטשו ביםבהמה

 . בן ל

 םויאת וךת לן,ב הק ןושב חלע עשהת הרמה, יעבאמצ מושיש יךרשתצ דהועב לכ 9.16

 ם להש יםובדעי"עוןידפ"ע יםאושרמ יםנ יקתההרמ יעמצ א וב הודבעהןימזמ עם לאמ

 ה.בובג הודבעל וקףתה בהסמכ

 דים, ועמ ות,רכמד ות,עיסמ ות,ינהח תולרב ,ןוינחהלעהירמש וךתהשעתהודעבה 9.17

 ןו חשב לעןוקתיןל הקב ותליעפמ אהתוצ כ יגרםיש נזק לכ ו'.כו ותכ ערמ ורה,אתיפוג

 הודעבהןי ל מזמה שאלהמ ונו ות רצעילשב ןלהקב

25 
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 ל וף הגלי נ – פט המש יכל ה
 ותנעהי לתטב-'ב חפ נס

 יע פרט המצי ,אמל ו ה אינענהמש בכל מקרה .ןהלט לפר המ יפי סעבהצעתו ל נה עהמ ידת את מ רט פי יע המצ
 וה.ונלף ו בד א רות ההע ודת י בעמפון חלופתר ויד ע על וצאם מ

 הערות
 ו ינא
 נה ו ע

 ה ונע
קיתלח נה וע רתיאו ף סעיה  דסמ

יידעת מצב 3 1 
הודעבה יבלוש ר ואי ת 4 2 
ןקהמות ודיהצ ר ואי ת 5 3 
היס נכה עמדתב קינפמ 5.1 4 

האייצ עמדת 5.2 5 
העורז סוםמח 5.3 6 

וםקנטרי א 5.4 7 
 LPR 5.5 8 תלמ צ מ
ישכב ילא ג 5.6 9 
יתטמוטוא וםל תש נתוכמ 5.7 10 
ומדפסת דוד ק מ 5.8 11 

הקרוב וב מחש 5.9 12 
הנהג דוןמועו ןמיגו 5.10 13 

ירווא גמזמ הנגה 5.11 14 
לוהינ עמדת 6 15 
ןוינח לוהינ עמדת 7 16 

לו יהנה ת כר ע מ 8 17 
ייםונמ מתירש וקת תחז 9 18 

שיםמשתמ לוהינ 10 19 
עידמ טחתאב 11 20 
ריםסד ה 12 21 

אותהתר 13 22 
ותלתישאו וחותד 14 23 

רת ו שק ת ןוארו הלי כב יותתשת 15 24 
 תלליות כראוהו
ותיםירשה קף י ה 1 25 

מכיםסמ שתג הו ןונתכ 2 26 
וורשיוא ןונכקת תיבד 3 27 
נהקתה 4 28 

הירומס הל בק קותיבד 5 29 
רכה ד ה 6 30 

קדב פתוקבת ותיאחר 7 31 
SLA 8 32 

ןוינהח הוד בעל ותיללכ אותורה 9 33 
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ווו

 יריםהמח ותיוכמוה תבכ-1ב ספח נ

 תאו צי ויתסו ניכ- רהומק ןיוחנ
יח' כמות תיאור סעיף מס' סה"כ מחירמחיר
הכניסה 15.1 בעמדת  1מנפיק
יציאה 25.2  1עמדת
 2 מחסום זרוע 35.3
שולחנית 45.4 עמדה  1אינטרקום כולל
55.5 LPR 2 מצלמת 
כביש 65.6  4 גלאי
אוטומטית 75.7 תשלום  1 מכונת
הפרדה 85.1  4 מיגון

97,8 
קופה ידנית, ואשראי( כולל ניהול  עמדת ומערכת

הסעיפים) לפי  1ולידטור, וכול הנירש
(50X4) (אופציונלי)10 האטה לסיכום 1 פס  לא

חודשי אשראי סליקת לסיכום 1עלות  לא
ותקשורת 1115  כלול כלול 1תשתיות וכבילה

כרטיסים/גלילים) ) כניסות ל 10000 מתכלים  כלול כלול 1 חומרים
והפעלה 12  כלול כלול כלולהתקנה

0 חניון מקורה התכולה סה"כ

יח' כמות תיאור סעיף מס' סה"כ מחירמחיר
הכניסה 15.1 בעמדת  1מנפיק
יציאה 25.2  1עמדת
 2 מחסום זרוע 35.3
55.5 LPR 2 מצלמת 
כביש 65.6  4 גלאי
הפרדה 85.1  4 מיגון
ותקשורת 1115  כלול כלול 1תשתיות וכבילה
והפעלה 12  כלול כלול כלול התקנה

0 

ויציאות כניסות - פתוח חניון

פתוח חניון התכולה סה"כ

 ת רו שי ו ת ריו ח א

 0 ותריש לההתכו כ"סה

 וםכ ילס א ל- ות תשתי ותעל

 ר יחכ מ"סה ר או תי דהחיי 'מס
 בות תלמש ים נאב ו א רה י לל חפו כ 50" לה י כבנרת לצ ת יתתש מחיר ר מט 1

 סטיק רת פלנצ ת תיתש רי מח רמט
 טר2 מ00 ל ים מאמת ת הלחמו ופטי כולל א בסי חלהקה והשפ אס ירמח 200 ר מט 2

יח' כמות תיאור סעיף מס' סה"כ מחירמחיר
חודשים 16.1 24  כלול כלולאחריות
26.2 5 ב-ש"ח או ב- % שנתי שירות
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CAT7 חלה קה והשפ אס מחיר ר מט 3 
מלחש כבל חלהספקה והשא מחיר ר מט 4 

 :ת הערו
 הקצה באם נדרש תמדו ע לכ לים ביסוסולמחירים כה

 רך , מעקנהתה ,ןוגילה, מבוה ן מפורט,כנו ת :ון פורש כגמב ן ויי א צ ל אם גם רש במפרט דהנ ת כל א וליכל ים המחיר
 וכדומה. הרצה ת, הדרכו קים,ת, מימשרותקש

 רהיהמס ים ממועדשנ ל 5פה שקו זה לת אתר ל ת ת נוספומנולהז ףקתו ב ו יהי ים רי מח ה
ת יו כמו ה בתיטים בכהפר לכ תא שלרכו תביי תחרה מין החבא

 מ"מע יםלול ינם כא מחירים 
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 ג' חספנ
 ה הגש ח ערבותוס נ

 משפטל הכ הי ניחניו 01-20 רזמכ

 : ודלכב
 מ”בע לי גל הףונחותילפ הבר הח

 נ.,ג.א.

 ' ______________ס_ מ יתנומווט א יתקאבנ : ערבותון הנד

 םבי רע אנו ( מציע" ה" לן:לה). ___________/ח.צ./ת.ז. פח. _________________ בקשת יפ-על
 (, ות" סכום הערב" לן: )הל₪( לףא ה עשרמישח₪ )00015, לך ש לס עד וםסכ לכ וקלילסםיכפלאת כבז
 01-20'סמ יומבפ זבמכר עיהמצ לש ו ותפתתהש עם ר בקש ,וזאת למדד דההצמ יהפרש פתוסבת

 אלומ לםשיולימתטחהבלו(רז" "המכ לן:לה) יםנוינח לתעפוה רה בק ,להו ינתוערכמ נתקהתו קתפאסל
 יע.המצ ייד לעזהמכר יאנל תל כש

 ידילע פעםל פעםמ פרסםמת ואשה יפכןלצרכ ריםימח ה מדד תיילעל אם התב להעי ותערבה כוםס
 ן:ללה ה שההצמד ינא ה, בתיקט יסלסטט יתז המרכ ההלשכ

 ________________. שד חו ן גי ב דדמ-" ייסס הב המדד"
 ת זה. וערב בי כתפ לע לוםהתש ישתעד דרו ע במודיה המדד-" חדשה המדד"

 ות.ערב ה כום ה סנישת לא י,סיהבס המדדך מונמ היהי חדשה המדד וה בבמקר

 קיםעס ימי ושה(ל )ש3 עד ,וזאת ותב ערה כוםסל עד מים,וסכ וא סכום, לכ לכם לשלם םייבי תחמונא
 סלבס הובחלכם כ ילעליהטליל(, מב ישה"הדר" לן:להו )נילא עיתגבכתב ש הנו הראש ישתכםום דרימ
 וקלחו /או ותערב הםוסכ תאשולדר וא הו,כלש ןפואבוא הו,כלש ךילבה ישתכםרד את נמקלו/או

 הלויכש ילשהכ הנגה תנעט יכםפלן כועטל ילבמו חרתדרך א לבכ וא ית,פטשמ העיבתב עי מהמצ הליתח
פיכם.לכ עילמצ ודעמל

 לות, שכרישפר דס ו במחת, אא עםפות בערבה כוםל סו שומלאת תש ונתיוש מאר לד יםו רשאיתה אתם 
 םוכסלע להעי לא ללוהכ יכם ותרישד שסך דלבוב בלבד, ל"נה כוםהסמ לקלח חסתיימת ןמה חתא
 ות.ערבה

 יוםל עד פהוקבת ישארתו לויטבל נתתינ נהיוא יהולת ילתב , וזרתח יתלב ותערב נהיה וז ותערב
 נה.עת לא ורמהא העיפק ה עדומיר אח וניל ע איתגה שרישד לל.עד בכו ____________

 יא.שה רהוצלה בכהסב לואו/ העברלה הניתנהניא אתות זערב

 ירש מכ ותעבאמצ , יתנדי הירס במ רשום, כתב במ שה ידר העמשמ בכתב "ישהר "ד זו, ותב ער ןיינעל
 לן.לה מיםוהרש טיםרפה יפל ינור לקטאר אוד ותע ו באמצא ו/ היליימפקס

 _______________________________ ף ני ס _______________________ קנב
 __________________________ _________________ כתבים:ח מול למש ובתכת

 _______________________________ל" אוד :_________________ סקפ רפסמ

, וד רבבכב

 __________________________________ 
 קנהב מתותוח נקהב לה שמיחתהימורש מתיחת

 :__________________ ך ריאת
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 1– ג' חספנ
 עצוביל יתקאבנ ח ערבותוסנ

 ע(ביצו תרבו)ע

 משפטל הכ הי ניחניו 01-20 רזמכ

 : ודלכב
 מ”בע לי גל הףונחותילפ הבר הח

 נ.,ג.א.

 ' _______________ 'מס יתנומווטא יתקאבנ : ערבותון הנד

 אנו ) וכה"הז" ו/א ו "קבלןה" לן:הל). ___________ /ח.צ./ת.ז ח.פ._______________ בקשת יפ-על
 ום"סכ) לן: לה ₪( לףא עיםבאר)40₪ 000, לש לסך דע כוםס לכ וקלי לס ם יכפלכ בזאת ביםער

 ותר התקשה הסכם ב טו רפושתוודבעהעולביצ בקשר , וזאת דלמד דההצמ יהפרש פתוסבת(, ות"הערב
 תרו שי תןמלו ניםוינח לתעפוה רהבק , להוני ותערכמ נתהתקו פקתאסל 01-20'מסיומבפ מכרז ואנש
 .ההסכםו המכרז יאנל תכללא שמו לםי שולימ חתט הבלו("המכרז" לן:לה) הסכםל תאםבה ותיחרוא

 ידילע פעםל פעםמ רסם פמת ואשה יפכןלצרכ ריםימחה מדד תיילעל אם התב להעי ותערבה כוםס
 ן:ללהה שההצמד ינאה, בתיקט יסלסטט יתז המרכ ההלשכ

 ________________. שדחו ן גיב דדמ-" ייסס הב המדד"
 ת זה.וערב בי כתפ לע לוםהתש ישתעד דרוע במודיה המדד-" חדשה המדד"

 ות.ערב ה כוםה סנישת לא י,סיהבס המדדך מונמ היהי חדשה המדד וה בבמקר

 קיםעס ימי ושה(ל)ש3 עד ,וזאת ותב ערה כוםסל עד מים, וסכ וא סכום, לכ לכם לשלם םייביתחמואנ
 ס לבס הובחלכם כ ילעלי הטליל(, מב ישה"הדר" לן:לה ו )נילא עיתגבכתב ש הנוהראש ישתכםום דרימ
 וקלחו/או ותערב הםוסכ תאשולדר וא הו,כלש ןפואבוא הו, כלש ךילבה ישתכםרד את נמקלו/או

 הלו יכש ילשהכ הנגה תנעט יכםפלן כועטל ילבמו חרתדרך א לבכ וא ית,פטשמ העיבתב עימהמצ הליחת
פיכם.לכ עילמצ ודעמל

 לות, שכרישפר דסו במחת, אא עםפות בערבה כוםל סו שומל את תש ונתיוש מאר לד יםו רשאיתה אתם 
 םוכס על הליעאל ללוהכ יכם ותרישד שסך דלבוב בלבד, ל"נה כוםהסמ לקלח חסתיימת ןמה חתא
 ות.ערבה

 יוםל עד פהוקבת ישארתו לו יטבל נתתינ נהי וא יהולת ילתב, וזרתח יתלב ותערב נהיה וז ותערב
 נה.עת לא ורמ הא העיפקה עדומיראח ונילע איתגה שרישד לל.עד בכו ____________

 יא.שה רהוצלה בכהסב לואו/ העברלה הניתנהניא אתות זערב

 ירש מכ ותעבאמצ , יתנדי הירס במ רשום, כתב במ שה ידר העמשמ בכתב " ישהר"ד זו, ותב ער ןיינעל
 לן.לה מיםוהרש טיםרפה יפל ינור לקטאר אוד ותע ו באמצא ו/ הילי ימפקס

 ______________ _________________ףני ס _______________________ קנב
 ___________________________________________:םיבתכמ חלו שמל תבותכ
 _______________________________ל" אוד :_________________ סקפ רפסמ

, וד רבבכב

 __________________________________ 
 קנהב מתותוח נקהב לה שמיחתהימורש מתיחת

 :__________________ ך ריאת
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 2– ג' חספנ
 שירותות ורי אח – בדק ח ערבותוסנ

 משפטל הכ הי ניחניו 01-20 רזמכ

 : ודלכב
 מ”בע לי גל הףונחותילפ הבר הח

 נ.,ג.א.

 ' ______________ס_ מ יתנומווט א יתקאבנ : ערבותון הנד

 אנו ) וכה"הז" ו/או ציע"המ" לן:הל). ___________ /ח.צ./ת.ז ח.פ._______________ בקשת יפ-על
 ום"סכ) לן:לה₪( לףא עשר ישהחמ₪ ) 15 000, לש לסך עד כוםסלכ וקלי לס פיכםלכ בזאת ביםער

 יומבפ במכרז עימצ ה לש ות כיי זו ותופהשתת עם בקשר ,וזאת למדד ההצמד יהפרש פתוסבת (,ות"הערב
 ם התאב ותיחרוא ותירשןלמתו ניםוינח לתעפ וה רהבק , להו ני ותערכמ נת התקו פקתאסל 01-20'מס

 ןיינלע , הז כללבו םכס ההו המכרז ינאת לכ לש לאמו שלם יולימ חתהבטלו ("המכרז" לן:הל) להסכם
 וכה.זה/עיהמצ ידילע ותי חרהאו הבדק פתו ת בתקוירוש ותיראח ןמת

 ידילע פעםל פעםמ פרסםמת ואשה יפכןלצרכ ריםימחה מדד תיילעל אם התב להעי ותערבה כוםס
 ן:ללהה שההצמד ינאה, בתיקט יסלסטט יתז המרכ ההלשכ

 ________________. שדחו ןגיב דדמ-" ייסס הב המדד"
 ת זה.וערב בי כתפ לע לוםהתש ישתעד דרוע במודיה המדד-" חדשה המדד"

 ות.ערבה כוםה סנישת לא י,סיהבס המדדך מ ונמ היהי חדשה המדד וה בבמקר

 קיםעס ימי ושה(ל)ש3 עד ,וזאת ותב ערה כוםסל עד מים, וסכ וא סכום, לכ לכם לשלם םייביתחמונא
 ס לבס הובחלכם כ ילעלי הטליל(, מב ישה"הדר" לן:להו )נילא עיתגבכתב ש הנוהראש ישתכםום דרימ
 וקלחו/או ותערבהםוסכ תאשולדר וא הו,כלש ןפואבוא הו,כלש ךילבה ישתכםרד את נמקלו /או

 הלו יכש ילשהכ הנגה תנעט יכםפלן כועטל ילבמו חרתדרך א לבכ וא ית,פטשמ העיבתב עימהמצ הליתח
פיכם.לכ עילמצ ודעמל

 לות, שכרישפר דסו במחת, אא עםפות בערבה כוםל סו שומל את תש ונתיוש מאר לד יםו רשאיתה אתם 
 םוכסלע להעי לא ללוהכ יכם ותרישד שסך דלבוב בלבד, ל"נה כוםהסמ לקלח חסתיימת ןמה חתא
 ות.ערבה

 יוםל עד פהוקבת ישארתו לו יטבל נתתינ נהי וא יהולת ילתב, וזרתח יתלב ותערב נהיה וז ותערב
 נה.עת לא ורמ הא העיפקה עדומיר אח ונילע איתגה שרישד לל.עד בכו ____________

 יא.שה רהוצלה בכב הס לואו/ העבר לה הניתנהניא אתות זערב

 ירש מכ ותעבאמצ , יתנדי הירס במ רשום, כתב במ שה ידר העמשמ בכתב " ישהר"ד זו, ותב ער ןיינעל
 לן. לה מיםוהרש טיםרפה יפל ינור לקטאר אוד ותע ו באמצא ו/ הילי ימפקס

 _______________________________ ףני ס _______________________ קנב
 __________________________ _________________ כתבים:ח מול למש ובתכת

 _______________________________ל" אוד :_________________סקפ רפסמ

, וד רבבכב

 __________________________________ 
 קנהב מתותוח נקהב לה שמיחתהימורש מתיחת

 :__________________ ך ריאת
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דונספח

משפחהקרבתאוענייניםניגודהיעדרבדברהצהרה
 01-20מכרז

המניות,מבעליאחדכלההצהרהעללהחתיםישבתאגיד,שמדוברוככלהצורךבמידתהערה:
המציע.שלהמשרהנושאיויתרהדירקטורים

ה 1מצהיר-------היא,שכתובתי ______ת.ז.-------הח"מ,אני
 :כדלקמןבזאתומאש;ךת

ת.ז. 1ח.פ. _______המציעשלהצעתוהגשתבמסגרתניתנתזוהצהרה . 1

חניוניםוהפעלתניהולשעניינומספומבילמכרזהמציע")(להלן:" _______
:"המכרז").(להלןהגלילבנוף

זו,בהצהרההאמורנכונותאיאזיעניינים,לניגודבנוגעדיוהוראותמכללגרועמבליכיליידוע . 2
איבמכרז,יזכהשהמציעוככלההצעה,לפסילתולהביאהמכרזתנאישליסודיתהפרהתהווה
על-ההסכםולביטולהמציעעםשייכרתההסכםשליסודיתהפרהיהווהזו,בהצהרההאמורנכונות

 .מטעמהמי;ןאוהחברהכלפיתביעהזכותכללמציעשתהיהמבליהמציע,עםשייכרתידי

התאגידשלעובדאוהגלילנוףעירייתלעובדמשפחהקרבתו;אוענייניםניגדובענייוהצהרה . 3
"החברה") :(להלןבע"מ.הגלילנוףלפיתוחהחברה-העירוני

קובעאשרחדש),(נוסחהעיריותלפקודת )א( 174סעיףהוראותלידיעתיהובאוכילאשר,הריני . 1.3

כדלקמן:

אובמישרין 1מעונייואונוגעיהיהלאעירייהשלעובדאופקיד )א( . 174

בשום /סוכנואושותפואובן-זוגוידיעלאועצמוידיעל /בעקיפין

למענה.המבוצעתעבדוהובשוםהעירייהעםשנעשהחזוה

 :הרלבנטי)הסעיףאתולהשליםלסמר(נאכילהצהירהריני . 2.3
השיידעירוניבתאגידאוהגלילנוףבעירייתעובדיםאיננומשפחתי,מבנימיאו 1ואנוכי . 1.2.3

הגליל.נוףלעיריית

הרלבנטי):הסעיףאתולהשליםלסמן(נאכילהצהירהריני . 3.3

החברהואוהגלילנוףעירייתעובדשהואלאדםמשפחהקרבתליאיוידיעתי,למיטב . 1.3.3

בע"מ.הגלילנוףלפיתוח

אחבת,אובןסבתא),או(סבהורהשלהורההורה,זוג,בן- 11קרוב ":זוהצהרהלענייו

אואחשלזוגבןאחיינית,אחיין,דודה,דו,דחמה),או(חםהזוגבןשלהורהאחות,או

 ;דוההבתדו;ךה,בן(גיס/ה),הזוגבןשלאחותאואח(גיס/ה),אחות

המציעביושייכרתההסכםידיעתילמיטבכיבזאת,לאשרהרינילעיל,האמורמןלגרועמבלי . 4.3

עובדלביןהמציעבין;ןאוביניכלשהוענייניםניגודיוצרלאהחברה,לביןבמכרז)יזכה(אם

 .בעקיפיןוביובמישריןביובהסכם,מעונייואונגועהחברהעובדכיליידועולאהחברה

ציבורלנבחרמשפחהקרבתבדברהצהרה . 4

קובע,אשרחדש)(נוסחהעיריותלפקודתא(א) 122סעיףהוראותלידיעתיהובאוכילאשרהריני . 4.1

כדלקמן:

לאחדשישתאגידאו 1שותפואוסוכנו 1קרובו 1מועצהחבר )א(א. 122

אוברווחיואובהונואחוזיםעשרהעלהעולהחלקמהאמורים

אולחזוהצדיהיהלא /בואחראיעובדאומנהלמהםשאחד
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בת,או'בןהורהזוג,בן-"קרוב"זה';לענייוהעירייהעםלעסקה
אחותאחאו

 :הרלבנטי)הסעיףאתלוהשליםלסמן(נאכילהצהירהריני . 4.2

נוףעירייתבמועצתציבורנבחרשהואלאדםמשפחהקרבתליאיןידיעתי,למיטב . 4.2.1

הגליל.

או

 :כדלקמןזאתכלציבור,נבחרשהואלאדםמשפחהקרבתלייש . 4.2.2

 :זהבסעיףההצהרהלענייו

הורהאחות,אואחבת,אובןסבתא),או(סבהורהשלהורההורה,זוג,בן- 11קרוב 11

(גיס/ה),אחותאואחשלזוגבןאחיינית,אחיין,דודה,דו,דחמה),או(חםהזוגבןשל

 ;דוiדהבתדוהה,בן(גיס/ה),הזוגבןשלאחותאואח

המכרז)ביןיזכה(אםהמציעביושייכרתההסכםכילאשרהרינילעיל,האמורמןלגרועמבלי . 4.3

נוףבעירייתציבורנבחרלביןביניאו 1והמציעביןכלשהוענייניםניגודיוצרלאהחברה,לבין

במישריןביולהסכם,כלשהינגיעהישהגלילנוףבעירייתציבורלנבחרכיליידועולאהגליל

 .בעקיפיןוביו

ענייניםניגדוהיעדרבדברהצהרה . 5

במועצתכחברכיהנתילאזו,הצהרהעללחתימתישקדמוהשניםשלושבמהלךכילאשרהריני . 5.1

הגליל.נוףעירייתשלהעירונייםהתאגידיםמןבאחדמשרהכנושאאו 1והגלילנוףעיריית

 :זהסעיףלענייו

דירקטוראחר),שםבעלתאגידשלמנהלגוף(אודירקטוריוןיו"ר : 11משרהנושא 11

,מנהלסמנכ"ללמנכ"ל,משנהמנכ"ל,התאגיד),שלהמנהלבגוףחבר(או

אדם,כוחמנהלמסגניו,אחדאותפעולמנהלמסגניו,אחדאוכספים

 ;ביקורתועדתראשחיצוני),או(פנימימבקר

נוףכראשכיהנתילאזו,הצהרהעללחתימתישקדמוהשניםשלושבמהלךכילאשרהריני . 5.2

שלהעירונייםהתאגידיםמןבאחדמשרהכנושאאו 1והגלילנוףבמועצתכחבראו 1והגליל

מועמדהייתילאזוהצהרהעללחתימתישקדמוהשניםחמשבמהלךוכיהגליל,נוףעיריית

 .לעילשפורטוהתפקידיםלאחד

 :זהסעיףלענייו

דירקטוראחר),שםבעלתאגידשלמנהלגוף(אודירקטוריוןיו"ר : 11משרהנושא 11

 ,ל 11סמנכלמנכ"ל,משנהמנכ"ל,התאגיד),שלהמנהלבגוףחבר(או
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 1מסגניואחדאותפעולמנהל Iמסגניואחדאוכספיםמנהל

 iביקורתועדתראשחיצוני),או(פנימימבקראדם,כוחמנהל

 .אגףמנהלאומינהלמנהל

באחדכיהןהמציעמטעםהמשרהנושאהאחרונות,השניםשלוששבמהלןככל

מועמדהיההאחרונותהשניםחמשבמהלןאו 1ולעיל,המפורטיםהתפקידים

היהאוהיועץכיהןבו(התפקידהדבריםאתלפרטנא-הללוהתפקידיםלאחד

 :בדבר)הנוגעותהתקופותלו,מועמדהיהאוהיועץכיהןהיהשבו,הגוףלומועמד

.6 

.7 

.8 

המציעהשתתפותאתלבטלהזכותאתלעצמהשומרתהחברהכיהיטב,ליהובהר

אחרתהתקשרותכלiראוהחברההמציעביןמכוחושנכרתההסכםiראובמכרז

מדויקותאינןאונכונותאינןלעילהצהרותייכייתברראםההסכםבמסגרתשנעשתה

קרבתאו 1וענייניםניגודבשלבהסכםהחברההתקשרותאתהמונעתמניעהשקיימתאו

במהלךמשפחהקרבתאוענייניםניגדוייווצרשבהםמצביםבגירלרבות Iמשפחה

זכותאו 1ודרישהאו 1וטענהעלמראשבזאתמוותרואני Iזההסכםשלקיומותקופת

אלה.בנסיבותההתקשרותביטולבגירהחברה,כנגדתביעהאו 1ו

מהצהרתיהנובעתהמשמעותגםוכןהיטבלימובןזובהצהרההאמורכילאשרהריני

 .נכוןהנולעילהוצהראשרכלכילאשרוהריני Iזו

להעמידעשויותאשרדלעיל,הצהרתיבתוכןשינוייםיחולובובמקרהכימתחייבאני

שלהמשפטיתלמחלקההמידעאתאעבירעניינים,ניגודשלבמצבהמציע/אתאותי

להנחיותיה.בהתאםואפעלהחברה

המצהירחתימת

אישור

שברחובבמשרדי-----1עווודבפני,הופיעביוםכיבזהמאשרהנני

שמספרה .ת.זידיעלה 1עצמותה 1שזיהה----1 1גב 1מר
תהיה 1יהיהכןלאשאםהאמתאתלהצהירעליiרהכיה 1שהזהרתיוולאחר

בפני.עליהמה 1וחתםזוה 1הצהרתונכונותאתאישiרהבחוק,הקבועיםלעונשיםצפוהה

עוווד------1
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_________ 

 תרושם התקכ הס
 ה,רבק כותמער של זוקהותח תקנתה ה,ן ,לאספקנוכלת

 תשלום, שליטה ויהולנ
 הגליל ף נו שפטכל המי היניוחנ –01/20 רזכמ

 הסכם

 2020 נתלש _________ לחודש _____ ביום לילנוף הגב חתםנערך ונ אשר

 בין

 _____ 

 .ת.ז ___________ .

 מהעומט מהתום בש לח ת/וסמךהמ

 ") קבלן"ה או" ו/"הזוכה לן: לה)

ניש מצד 

 םינ ניו חה של ה פעל הו רהבק ,ל ו ה ני תוערכמ נתתק וה קת פסבא נתיינוע מ רהחבוה
 ם" ני חניוה )" לן:לה ונויכ אשר . יל גל ה וףנב פטש המ ליכה חםמת ב להוהינב ו/או הותלעשבב

 );ט"יקרו"הפ ו/או

 :לאיהו

 הפקאס ון,נתכ יו,ר יקעש מכרז"(ה :" ןללה 01/20 ) מס' ימב ופ מכרז מהפרס רה חבוה
 גישה ה וכהזו (," כת מער"ה :ןהל ל) ם וני חני ה ולפעתו ולה ינ , רהבק ת וערכמ לש נההתקו

 ז;למכר העהצ

 :לאיוהו

 ושיםרהד ריםוכיש וה ותיח ומהמ ון,יס ינה ,תלכו הי , עידה לעב ואה יכ ,ירמצה כה והזו
 הסכםו ינכהט ט פרהמ , המכרז ינא תל התאםב להכו נים, וינח ל ערכתהמ נתק התו פקתאסל
 לן; לה הז

 :לאיוהו

 .פ .ח ל בע”מליג ח נוף הה לפיתור חבה
 ילגלהףונ –20 החצב ח'מר

 חדא מצד )רה" חב"ה לן:לה)

 לבין

 . ______________ פ.ח .מ./ע ________________________

 __________________. '___________________חמר

 '/גב מר /הגיהנצ י"ע
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 תלהפע תובלט ותהנדרש הנתקהוה ,מההקה ותדועב את החברה ורעב עלבצ ןיינועמ כהוהזו :לאיוהו
 ינהטכ טפרהמ ,המכרז ימסמכו יאנלת התאםב להכו ןניסקע בהם םינניוחב ערכתהמ

 ם;יהחפנס לע זה הסכםו

 יקט,ורפהעוביצ ל הכזוה עם ותתקשר הה את לאשר טהילהח רהחבהלש זיםהמכר עדתוו :לאיוהו
 יו;ותא ורוה ההסכם ז יאנל תכ וםיקל וףפ, בכ המכרז ואשנ תים וירש וה ותדועבה

 הסכם זה. ינאת ורט בפים כמ יטפהמש הםיחסי את ירהסד לו ירהגדל יםהצדד ןווברצ :לאיוהו

 :ים כדלקמןד י הצדיד לוהוצהר ע נה, הות וסכם יכך הלפ
 : י לל כ .1

 נו.מיה פרדנילתב לקח ינםה זה הסכםל יםחפנסוה ואהמב 1.1

 הנווכ ורבבר עתמשתמ ןכ אם לאא לצידם,ש ושיםריפה איםהב חיםנו למ וייה זה בהסכם 1.2
 חרת.א

 הסכם זה: מ פרדנילתק ב לח ויםומה ןללה יםרט ופהמ כיםהמסמ 1.3

 מפרט טכני;-'אחספנ

 ות;יענ ת הלטב-'ב חספנ

 ות; כתב כמוי-1'בחספנ

;שההג ערבות- ג' חספנ

ע; צובי ערבות –1 נספח ג' 

 ערבות בדק;–2 נספח ג' 

 משפחה; קרבת או יניםניניגוד ע עדר יה ה בדברהצהר- ד' חספנ

 תונטיוהרלו ההרחבות לרבות אחריותוה הקמהה ופתלתק ביטוח ליסתפו- ה' נספח
 ה(; חברת הרישו לד אם)בהת

 ;נאות ילויג ופסט- ו' חספנ

 : הגדרות .2

 לן:לה ים כדהבא חיםנו המ ופורשי ההסכם זב

 דו.ילע סמךויואו/ ךוסמי שהל מכוה אחברהל"נכמ-"ה חברל המנכ""2.1

 ה.ז הסכם ושאמ קטיופרה את לנהלהרחבהידילע עתל עתה מנ התמי שמ-"הלמנ ה"2.2

 המכרז. עויצ בל ץעויכ הל לשמש החברה י"ע הנהתמי שמ – ועץ"הי"2.3

 .לליגהףנו יתיירע- ייה"העיר"2.4
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 נהשמןלקב לכ ות לרב ו כיםוסמהמ וי מורשו חיוולש,כהוהז לשוייגנצ ותלרב-"הזוכה"2.5
 הן.ק מלחלכות אוודעבהעוציו, בבעמט ו מאוליב בש ו,ל בשמעופה

 המכרז. יכ מסמב ורמ כא –"לעולתפ ות לילחיות כהנמפרט טכני ו"2.6

 לש לוהינו,קהחזא,להעפה מה,הקל ותודעבה לולמכ- ם" תירושי"ה או "ודותהעב"2.7
 ותיללכ ותינחהוינהטכ פרטבמ יתר,הןיב ורט,פוכמ ויפחנסו זה הסכם יפלע יקטופרה

 פרדנ ילתב לקחכ ותנדרש ולםא פורש,במ תוורטפמ ןנישא ותוד עב תולרבו ול,עפלת
 ותריש וה תויראחה פתו לתק ורהקש לבכ ,זה ללובכ כהוהז ידי לע ט יקורפה עומביצ

 .וסכמתהמ

 ות"וד י העבתר"א או ניונים"הח"2.8

 ה .רוהמק יון חנ ה .א
 . תוח פה יון חנ ה .ב

 ים, פיעקו יםירשי יםעאמצו ותנכות ות,מרוח ות,כערהמ לכ-"ה הבקרו יטהלהש מערכת"2.9
 אםהתבףוטשןפו בא םינוינחהולעפויםותעובאמצ ר אח וםמק לובכ יםנוינחבונ ותקיראש
 יו.פחסנוהכם ז הס ותא ורלה וףפובכ תויכלל התיוחנההו כני טה פרטלמ

 איםנטכ ,קיםפס צים, עוי לים,יכאדר סים,נדמה נה, מש ינלקב, עומקצ יאנש-"לניםקב"2.10
 ים,קלה ולועייסיו זה, ם הסכ תווראהלם התאבהכזוהייד לעוק עסויר אש חים,ומומ
 יקט.ו פרה ים / נוינחה את חזקתלו לעפלת

 : פרשנות .3

 האמ תהיאואו/ ותעשממודו/או ותריבה יאו/אוהירסת לשהר מק לבכ יכ,בזאת וסכםמ 3.1
 ותרא והןותא ידמתולויח צמם,עןיבל ינם בוימסמכ ו/אוויחפ נס זה, הסכם תווראהןיב
 ושירפה ידמתלוחיו ותיוהזכ רב ימ את החברל ניםתונה ים רושיפ ותםאדיתמ וס וחיוי
 ידתמ וש ורפיויכ ומסמ ויפח נס לע הסכםהתווראה ן.יינעה ותביסנבהר חבהתובלט הייהש

 הן.מעולגר ותבאה ותוראה לא כוהחברה ותיוכ ל זעףיוסהל ותכבא

 ולויחשי הר יל,עלרולאמ וסףנביכ,הרובמ ות,דועבהעולביצ תוינ הטכ ותשיהדר ןיינעל 3.2
 רים ז ניםתק ,רהיבר תילב רקו לי,א ישר ןקת לכ לש ויותאורה לן:להש תווראהה גם
 יל.עלד י סדרםפכ וניה ול ת אורא וה ןיב ותפידעה כאשר סדר ,ץעויה י"ע ראשמ ואושריש

 : מטרת ההסכם .4

 לויהנה ותכ ערמ את חזקלת וליעפ לה ים,התאל ים,ק לה כהוהז ועצמ לעלמקב הז הסכםב 4.1
 אם התב יים,ב יטהמ ותנמויובמ ותיעומקצ ב ותר,יב ההוהגב מה בר ניםוינ הח לשההבקרו

 פתוקת לכ למשך יו,חפנס לע הז הסכם תווראהל התאםבו ץעיוהו רהחבה ותאורלה
 . ותיחרא וה ותהתקשרה

 הצונחה דהובע לכ נהלולתכ הכזוה ותיויבי תח ה יל,על ורהאמ ותיללמכ עורלג ילמב 4.2
 נהיאש הודעב לכ ןוכ נו,ממ עת ובנה וא הז ם הסכל התאםב וי ותיויבי תח בה הידעמל
 לע, יקטופרהלש להיעיו חהובט מהלהש לשם ושהדר ולםא זה בהסכם ורש פבמ וזכרתמ
 זה. הסכם יאני תפ
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 יקנעת לא החברהיכ בזאת, הרבומו ההסכם ותא ורלה התאםב יקטופרהתאעיבצ כהוהז 4.3
 עויצ לב כהוהז לעפי תו,ייזכ בדבר עהודהה ערגומ כהוזל ואשה וגסלכמ ותברע או/ועסיו

 הסכם.וב במכרז ועב נקים שדעוובמ ותנמויבמ ות,יעומקצ ו בילע לטוהמ לכ

 ו/או ותנמהז םפרסלתוהזכ את מהלעצ מרתושהחברהיכ,ת ר בזאבהוי פק,ס הסר ןעלמ 4.4
 וףנב םיפסנו םינו חני לתעפלה ואו/ תוערכמ נתהתק ל פיםסונ זים מכר ו/או וראק לוק
 ניםל קב ואו/ מיםיז עם ותתקשר ה דיילע יןבוהמ טע מ מי "יעו/או מהבעצ ןיב,ילגלה
 פיםסונה םינוחני ב ותדועב עויצבל חסיב ותיעדלב נתעט לכ יהתה לא הכזו ול פיםוסנ

 . ורכאמ

 : הזוכה ייבותתחות וה הצהר .5

 קמן:ל יב כדיתחומ ירהמצ כהוהז

 יו,חפ נסוהז הסכםל התאםוב יםנמהז תווחללםהתאבויעשיולתעפוה טיקורפהתהקמ יכ 5.1
 עת.ל עתו מננתייי שפכץעהיו ו רהחבה ותראולהו

 ותר בההה ואלו מלור נמסחר שאלהז הסכם לע חתם יוכ ו,יחפנס לע בהסכם ןייע ואהיכ 5.2
 ןמה עהמשתמו ויתויויבי תחלהו ותודעבל ההסכם, ינאלת רוש הק לבכ ונורצ ותעילשב

 ו.חיספמנכם ו מההס ויותייגל הסתכ נה לוייא תה לו אין לוו ן,עומביצו

 רים והקש אים נהת לכ תא מו,עמט םימחומ םיועצי ותעמצאוב ובעצמ ,יטבה קבד יכ 5.3
 ליעל ורמ הא ותיללע בכוגפלילמבו ותב לר ן,ואלה במהסכם ז יפלעויותיויביתחהעולביצ

 שים ודר וי יה אשר יםנונתה יתרו ותינכותה האדם, חוכ וד,יהצ ים,ומרחה קתפלאס עוגנב
 שרא מ בזאת ר ותומ ואוה בו, יםבונקה דיםעו ובמ זה הסכם יפלעויותיובייחהת עולביצ

 מהם . לקחו באהלל אכ ור בסמח ברה בדנעטלל כע

 ישש וא ם עדוובמ ואםל במ זה הסכם יפ לע ויותיויביתחה עוצילב שוהדר לכוידיב יכ 5.4
 .סכם בה ולקח עוציובת בטל עדומ דועגם מבי להש וותאפשרב

 ודאולו ותריב להוע המו יתעומקצהה ברמ ותדועבה את ועבצ יומעמט דיםובעהואוהיכ 5.5
- יתנהיצרמדציו הו רים המוצ ת פעל הותנהתק ל יים נטוולר יםרשויאועדי לי עב ולםכיכ

 האם . חברת 

 ועיק ויש יהם, עואמצ יהםתועידי שרם,וכ יהם,ותוחכ יטבמב ו ישתמש ו די ב עוו הכזוה 5.6
 דהיעמ וךת ה,ז הסכם יפלע הםיתויו יבי תחהעולביצ ותננאמהותוירס המ ,דהיהשק יטבמ
 .עובקונ טורופש ניםמהז ותוחלב

 ודיהצ לכ פקתאס ותלרב זה, הסכם יפ לע ויותיויבי תחה לולבמכ ודמעל ולתויכב יכ 5.7
 ותודבעהעוביצ לו/א ו )ותיוכמ תבוכ ינכט פרטמ(1ב' ו 'ב-ו א' בנספח ורטפ כמ ותכערהמו
 ה.לועמ ותיכאוהברמ וןעדון, במאולט במ יקופרב

 וףיתבש לועפל יקט,ופרה עם שר בק עסקויש ומעמט ימ שם וב ובשמ יב,י תחמ ואה יכ 5.8
 ובטה הצד לע יקטופרהעולביצ מטעמם, ימלכו ועץיה,לנהמה רה, חבה עם וקהד לה ועפ
 ותר .יב

 ןויסינילעוב ניםמוימ ניםלקב ו/או דיםובע ותדועבהעובביצ ונוחשב לע יקסעיאוהיכ 5.9
 .ןניעסק ןבה המכרז ותודעב מתוגת כד וודבע עוציח בבוכמ
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 לכלע זה בהסכם תוורטפ המ ותדועבהלכתא ותללוכן קינסע הןב ותודבעהש לו עודי כי 5.10
 וארישיןפובא רהושק ואשר רשופבמ ה ורטפ לא אם גם רת אח הודעב לכןוכ יו,חפנס
 ות, ב לר ות,לועמ ותיכאו מהובר ןדעובמ אן,ולבמ כה והז ייד לע ותודבעהעוביצ ל יףעק

 רים, מוהח ים,מוצרהלכלשהפק ס וא הלובה ישה,רכ יל,על ורהאמ תויללמכ עולגר ילומב
 אה צהו כל רק, לא אך ,זה ללובכ ור,כאמ ותדועבהעולביצ יםש נדרה ו'וכ ודי הצ האדם חכ
 יקעסכמ ואו/ ידג כתא ן,לכקב רז,במכ הכוכז וילע יםל הח מס ו/או וםלתש ו/או ותלעו/או
 .הכזוהלש יתעדלהב ותויחראובונוב ל חשע היו י להאלכו

 מו.עט י ממיידלעו/אווידלעהנעתתבצ ות שודעבה יבוטןפולא יאחרא אוהכי 5.11

 קטיורפהתלעפהלו הקמתלןידלכיפלע שיםנדרה ריםואישהלכ את ליקב ו/אולביקיכ 5.12
 ור.מאכ ותודבעהעולביצ חרת,אןיוב ןיבד ןיב ה,עינמלכןיאיוכ ה,ז הסכם ואשנ ותלמטר

 כהוהז את וחרריש לא זה, סכם בה ותנזכרה מהעטמ ימ ואו/ רהחבה ותיוסמכ לכ יכ 5.13
 ותוד עבהעוביצ יבטלוןפואלוותיראח ות לרב הסכם, היפלעויותיובייחהתומ וותיחרמא

 תים.וירהש ןומת

כת, וסממ ותרש לכייד לע מו,עטמימלעו/אווילעול וטיש,וביחואו/ סנקלכב ישאייכ 5.14
 יקטופרב ותדועבהעוביצ לךמהבועמ י מטמ די י על ואו/ ויד לעועת שבוצולועפ עם בקשר 

 לחדמלבש ואו/ בקשר החברהלע ושתיש וביחוא/ו נסקלבכ ישא ןלהקב פקס הסר ןעלמו
 .ומעי מטבמו/אוור בוהקש חראוה אכז

 ו/או ייםשילש דים לצד ילשהכ עהרפלה רוםיג לא אשר ןפובא ויעשי יקטופרה הקמת יכ 5.15
 זהיא לש פתוטשה וותליעפל ו/או ניםוינחל וךבסמ ותחשהמתר ותר אח ותיוליעפל
 זה. הסכם ואשנ יםנוינהחמ

 יפלכידעלוב יאיש יר,יש ןפובא יאחרא האיהוכהז-ובדיו ע לפיכ לטתומוח אהלמ חריותא 5.16
 לךהבמ ליםנהתמ וידובע יכ דאווי אהוו ועממט נההמש ינלקב ואו/ ויובדעמ חדא לכ
 ה .חוובט הירהובדת, זכ ה מורזה בצ כם הס אונש רים ותם באתליעפ

 עשמ יי לא ו/או זה והסכם מכרז היאנתתווראהמוזיא פרי הזוכה מעובדי מיו ידהבמ 5.17
 גדנכ רהחבמה אהרוהואו/ ישה דר לב ותתק דה יובמ רהחבהיועציוילנה ממ ימ ותא ור לה
 ועממט ןל קב ו/או ובדעלכ כהוהז יףליח לו,ש נהש המ ינלמקב ימ נגדכואו/ ויד ובעמימ

 יםינ טכ ליםוקימש ואלב תולויכ ושאנבה חברה ותטלהח .ורערע זכות לאלו ידימי פן באו
 ו/או לנהמה ות וראהל ותיצ יא ו /או ההסכם ותרישלד ותיצ יא ו/או לתויכו כושר לש
 ט. יקורפהל ן שיק הת ועולביצ ינטבלה כראוה רר חבל שהוקיל שכמו/או ג' לצד עהפרה

 מים יימתק לאו אין כי ובדיוע ללכ הבהירל הזוכה אחריותב-מעביד ובדע חסיי היעדר 5.18
 ".שתלמשו קההעס אי "תנ םימת בשוקי א מתלהחברה ו נם לביןי יד בחסי עובד מעבי

 ואלמ ואת לאמ שכר הנהמש ינל לקב ו /או ויובדעל לשלם יביח מת הוכזה וד,עו זאת 5.19
 נזק לכןיגבהחברה את הפיש ואה התאם,בוהז הסכם י"פע דתםועב פתו תק ןיבג ותיוהזכ

 ו.לשהנהמש ינלמקב יו מ או/ ויד ובעי מ י מ"ע וגשל שת וככ וגש אםה שתעיב ו ת/או

 : אחריותו ירותש ,ההתקשרות ופתתק .6

 ה,ז הסכם ימתחת עדובמ לתח אשר פהוקלת נהיה דיםצדה ןיב ותהתקשרה פתותק 6.1
 לן:הל) הז הסכם י נאתל וףפבכ לכ וה ותיר אחוה להעפהה ,ותנהתקהעוציב עם ייםותסת
 ).ות"תקשרת ההופ "תק



החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

         
         

 

        
        

          
  

           
   

   

           
         

          
 

      
      

     

     
     
        
         

   

          
 

       
          
 

          
 

             
         

     

           
       

    

 לויח אם םג ותר התקשה פתובתק יונישלויח לא יכ,הרובמ יל,עלרוהאמ מעולגר ילמב 6.2
 ייםולת ינםשא מים ורגלבש ותב לר אחר, וביכעלכואו/ מהק הה ותודבעבושה לכ וביכע

 יל.עפבמ

 ותודעבלו תוערכלמ וד,ילצ לטת וחומ אהלמ תויראח רהחבל יקנעי כהוהז – תריוחא 6.3
 .)ודשיםח העארב ו ים)עשר 24 ה בתפולתק וזאת, ודי לע ועשבוצ

 זאת ו תי(נש דושיבח) שים ודח 60 תב ותיחראתפותק כהוהז קינעיל"נה ותיחרלא וסףנב 6.4
 ה.נשל ________ ₪ לות שלעב

 קדם ומ וםיסיידלהז הסכם יאהב להחברה ותיו מזכ עו לגר יכד הז יףע בס ליעל ורמבא ןיא 6.5
 ן.להל 18 יףעס ורט בפכמ

 : פרויקטה למתהשו הקמת .7

 לש נהקהתוה קהפאסה ותודעב עוביצ את ליםהשל כהוהז לע בה אשר קמה,הה פתותק 7.1
 לתעפלה נדרשתה יהטגרצ ניהא ללכ את עולבצ ניםוינבח רה הבקו להוניה ותערכמ

 ופת"תק לן:לה) זה הסכם ימת תח עדוממ ותר, יה ללכ מים י 45 לע ודמעת נים, וינהח
 (.ההקמה"

 המנקמות הכזוה ייד לע נהפקותס אשר ה בקר וה לויהנה ותכערמ תוידחי םויקמ 7.2
 . עץ היו ואו/ לנהמה ותעבאמצ רהחבההורים שתמויקבמ

 ן :ללהות שלועפה את א רק,לךיתר, אהןיבהכזוהעיבצ קמה,הה פתובתק 7.3

 .יתוממק יתת תשתהקמ ,הנדרש לככ .א
 ני.הטכ רטפלמ התאםב להיבכ עוביצ .ב
 נה.יק ות להיעיהרום בצ ינוינהח לתעפ לה השוהדר הדועב ו/או להועפלכ .ג
 ועץ יה ראת והיפלעהנעתבוצ ון ניחבל"נה ותודעבהו ותלועפהלכ פק,ס הסר ןעלמ .ד

 .הם יתויחנלה התאםבו לנההמ ו

 אתמ בכתב רואישבאלא זה, כם הס יאנמת ו/או המכרז ינאתמינושי לכעיבצ לא כהוהז 7.4
 ה.חברה

 ע,וקצמיאנש ידילעוולי קטיופרהלשהמהקה ותדועבוןונהתכ ותודבעיכ יביחמת כהוהז 7.5
 לעו ועמקט, מטיורפה ואנש וםתח ב ןויסינו עדי ילעב ים,ומם רש יננכ ומת יםצעוי ים,נלקב

 בלבד. ונוחשב

 עויצבל ריםומ החו ניםהמתק וד,י הצ לכ את ונו חשב לע פקסיהכזוהיכ וסכם,ומ הרובמ 7.6
 ות.דועבה

 או/ו כה והז ןיבל רהחבהןיב יםיטפמש סיםיח לכוישרר לא יכ הרובמ פק,ס הסר ןעלמ 7.7
 י,מא עצ ןלקב-ןיזממ וא וחלש-לחוש וא ידבעמ-ובדע יחסי ותלרב מו,עמט ניםלהקב
 ור.מ ים כאי לישים שד עם צד ויתויו התקשרב ותימא ת מתורא והלוללכ הכזוה ותי חרובא

 קמתלה עגונה ןיינע ללכ בקשר בכתב, ןווחשב ןיד תו,רישד יפל הל,נמל ורמס י כהוהז 7.8
 אשר והחברהו/אולהנהמ עתיקב יפלעומייקיתש ותביביש תףשתיןכו יקט,ופרה לתעפוה
 יקט. ופרהלועפבת ו/או מההקה ותקדמ תבה השאר, ןי ו, בנודיןבה
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 תימברש ורטפשיפכהמלההש ו/אוןוקיתןועהט לכ את לנההמ ןורצ ותעילשב עיבצ כהוהז 7.9
 הל.נמה ידי לע ב ח בכתלתיש ים אשרנויקת

 ההקמה: ופתלתום תק יל, עדעל האמור ללכ וסףבנ 7.10

 ות,יחרא ותודעת לה,עפההירפסלמכ עתקה רהחבהידיל יאצ ימ כהוהז .7.10.1
 as תוי כונת וד,יצה יפרטומ ותלמים/מצשב מחוד/יצ/ותנומכ יוטשרט

made ם וני חני ב דו ילע נוקתושי הליט שהו רההבק תוכ ערלמ עגונהלבכ 
 ולם.עפות חזקתםקמתם, אה נם,ונתכ יקט,ורפה יקלח יתרלו

 זה, הסכם יפלעםירושהד כיםמהמס לכ את רהחבהיידל יאימצ כהוהז .7.10.2
 חים.וטיום ביל קעורשיואעוביצהותבער ותלרב

 קמה, הה למת להש ר בקש ל נההמ רואישבןיאיכ ,בזאת הרוצ ומ ם וסכמקפסר הס ןעלמ 7.11
 ףחשנ לא ח,כשנש יוקיללה,פיעקו/אוהיריש יא,שה ותיחראויזמא כהוהז את חררלשיכד
 .ותיחרהאו ותירת השפולתק ו גםכמ ותודעבהתיקחר בדאלהלתגו שהא

 הכוזה ורמס י ,שהחדנתם הכומת ב נים חניות ה ללת הפעחיוטרם ת מהההק וםבמועד סי 7.12
 ו יד לעונק ותשה ניםק למת רשים,נדשלככ נדרשים,ה ריםוישהא ידע,מהלכ את רהחבל

 . החברהיועציוילנהי, מבד ועל אהלה מדרכ העל לבצעפי כן,ו ניםוינבח

 סכםומ יופיצ לוםבתש כהוהז יב וחי מיםי 45 וךתב מההקה את ליםיש לא כהוהזשלככ 7.13
 .מההקה למתר בהש ויחא וםיללכ "מעת מפסובת 500₪ לבסך ש

 הסכם.הלית שודסיהרפההוו תה וינאי מתאנת פרתהו/אוופרתוה כםהסהיר יקעמ ואה זה יףעס

 : פרויקט ל העו תפלמת והש .8

 יפ לע ו ןתקוהו פקושס ודיהצ לשןיהתק וותליעפ את הכזוה ודא י,יקטופרה מתהק מתלהש עם 8.1
 םולת עד ויפחנס לעהז הסכם ותוראהר יתולועפלת ותיללכ ותיחנוה ינהטכ פרטמהתווראה

 "(.לעו ופת התפתק" לן:לה) ותיחראוהתוהתקשרה פתותק

 רהחבבםיסמכ והמ מיםורהגמ חדאלכיכ ודאולוןוינהח יובדע את יךהדרל יביחמת כהוהז 8.2
 ו.ליעפלה לוגסומ ונתקות שהוכ ערהמ יר אתמכ ןוינבח ו/או

 יבמשרד ורךהצ ידתמב ייצבהתל יביתחמ כהוהז נה,התקה תום עדוממ מיםיה 30 לךמהב 8.3
 "(ה ההדרכ פהו"תק: ןללה ה . )הדרכ ןו/אוהגמהד ורךן לצ וינבח ו/או רהחבה

 יקטופרהלשהובטו נהיתק הלעפלה לתוכיוה ןויסינה ע,ידהלעב ואהיכ יביחומת ירהמצ הוכהז 8.4
 . יהחראלןהוההדרכה פתולך תקהן במה וקרחמההדרכ יקנעלה ,זהללובכ

 לכ את יאהוצ ל כהוזה ותיחרבא זי,א תרים,יהו ותנויריש דורש דוי שהצ לוככ ורךהצ ידתבמ 8.5
 ם.יוני חנהלויהנו/או לתעפה ורךן לצ יד ים כהנדרש ריםואיש הו/או יםר יתהה ואו/ תונוירישה

 ,ההסכםו המכרז יאנתי"פע יקטופרה למת השוהנתק הה תוםביכ ,ודאול כה,וזה תויחרבא 8.6
 תולקתו/אותויעבאללוידלעונותקשה תווחשבממההקרבהתורכעת מועבאמצ לעפויןוינהח
 .וקח גם מר התוא לבקרו יהלע וטל לש ו/או להיעפלה האיןתינ , ין, כוכ

 ט פרבמ רטופכמ ים,יונמ ותלרב ה,ינהח יפיערתןועדכו ותמישג פשרתא הול ניהוההבקר ערכתמ 8.7
 ני.הטכ
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 ןפובא,ןוינהח יבמשרד ו/או יהבמשרד הרחבהתולרש עמדותהבקרה כתערמלשלויהנהתנכות 8.8
 עדמיהאלומ אתללקבוןוינבח תרחש המלכחרא אמת ןבזמ ובעקלעתלבכ רהחבהלוכתושב

 ורטפכמ ו',כו ליםותקב ות,נולת ות,ל תק ,ניםוינחה לועפתל עוגנב ותלרב יקט,ורפב ורהקש
 .ההסכם ימסמכ ריתבו ינכהט טפרנדרש במוכ

 ותערכמםע יםפותמש םיממשק אללו קשר אלל ה,ורגסתערכמ האתההבקר ערכתמיכ הר,ובמ 8.9
 תנוגת מכ ערהמ יודא כולהוכהז לעוללו בכאו/ ותחרא יםערב כהוהז ייד לעתולעפוהמ ותחרא
 . מת אשוח י"ע יתרה ןיב

 ,ותערכהמ לועפת יתר,הןיב ותללוהכ ני,כהט פרטמה ותרישבד דועמל האי כהוהז ותיחרבא 8.10
 .ותרית השנאמו ותלל בתק ופיט ות,חולק תוינ לפ הנמע

 ם וסכמיופיצ החברלהוכהז ישלם רז, המכ ימכ למס ינ הטכ פרטהמ ותוראהב דהיעמ יאןיבג 8.11
 נהוקהמ חראעדסלבכעולגר ילמב ,אתוז י,נהטכ פרטשבמ יםוסכממה יםיופיצה פרקב ורטפכמ

 .כהוהז ותיו יביתחה פרתהןיגה בחברל

 עת ל,בכ לתוגבמילתהבו אהלהמ ותכהז האת רהחבל, זה הסכם ב ורמהא למכ עורלג ילמב 8.12
 ויותיויביחהת יוםק לע ון,נכל שתמצא ןפוא לבכ יח,השגלו לבקר ,זה הסכם לש ופקות לךמהב
 עדים,הצ ל בכ טונקלהוכזהןמ רושלדו,דיםעהצ לכבטקו נל,ןוכ ,זה ם הסכ יפלע כהוזהלש

 התאםוב ן ואל במ וימויק כהוזהתויובייח הת יכחיט הבלתנמלע,רהחבהתעלד ,נדרשים אשר
 עולביצ ה,מעע מטוי מקצאנש ו יםועצי יקסעלה יתה רשאחבר,ה כך ורךצל ה.הסכם ז ותא ורלה
 לכ עם להועפ לשתף יביתחמ כהוהז .יקטורפהיט יבהלכלעו כהוזה ותליעפלע וחיקפו רהבק

 ידם לע רש נדהך ומסמ ע ידמלכ להם פקלס ו ור,מ כא רה חבה טעםמעו המקצ יאנש ו צים עויה
 גוסוןימלכמ הי,כלש ותי חרא רהחבהלעליט לה יכד ליעל ורבאמ ןיא קידם. פתעוביצ ורךלצ
 ותם.יכלא ואו/ טיבםלו/או כהוזהייד לעועיבוצש ותודבעל וא,שה

 כהוהז לע לתטומ, לועפלו יךהמשל יםורמא יםנוינהח ה,ז הסכם ואשנ ותדועבה לךהמובליואה 8.13
 ם.ינוינחה ל ותם שליעפ גרתלש ו ןיק הת לךהלמ ועירפי לא תוודבעה יכ ודאול ותיחרהא

 : יתריםורים והישא .9

 יפל יםהנדרש ותנוישיהרו יםיתרהה ים,וראיש הלכ לתלקב ידעלהב יחראהא הייה כהוהז 9.1
 .יקטופרבןת פעלהוודילעוקפוות שסכ ערהמ נתתק ה ורךלצ ןיל דכ

 תאםהב ).הפעלה ה נתכות לתעפ לה ון שי רי הברלח אילהמצ הכזוה ותי חרבא יתר,הןיב 9.2
 עץ(ויוה םיזהמכר עדתווי"עוענקבש איםנלת ו/או כהוזה עתלהצ

 הכוזה לע ולוחי ור,כאמ ותנויישרו ריםיתה ורים,איש לתקב ןי בג ולויחש ות וצאהה לכ 9.3
 בלבד.

 ,ותיראחוה דושיחהפתוקלתו/אולךמהבי,אזהלעפהותנויישרושידחב ורךציםישקלככ 9.4
 וכה.הז לע וםל התש לויח

 לכלע תום תח רהחבה חברה.הםשלעוקפנויליעל ריםוהאמ םיוראיש וה ריםתהי הלכ 9.5
 לו.א יםוראיש וצאתה ורךלצ הנדרש סמךמ

 עמרג רהחבה לש תיעדלבה תהולעבב וי יה רים יתההו תונוישיהר לכ יכ זאת, ב הרובמ 9.6
 .יקטורפנתם בהתק
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 ןזמ ןיבג (ו'וכ פארקולסונגפ ון:ג )כ וםללתש םיממשק לש מםויקאודול ה,וכזהתויחרבא 9.7
 ףנעבוםיכלעופויםיהקינטוולרוםלתשיעצאמלבכואו/ לרולסותעבאמצ ניםוינבחהינח

 נים. וינהח

 וםלשהת מצעיאלכל שקיםממ לש ומם קי דאולו הקבלן לע ,ספק הסר עןלמ הערה:
 ציות יקלפ בא וםלתש ה מצעיא ,רק לא אך לרבות יוניםחנה ף בענ ום כי ימיםקיה

 ועלגר או/ו לשנות תמנ לע רזהמכ וםפרסב וראמב ואין ,שיריםי חיוביםוב סלולריות
 הינו סוםבפר האמורו תנוניש מאותדוג ל קשרב ו/או ליםמיה ונכתב םא גם זו ייבותתחמה
 ום .רס ור בפאמל הזה גוברים ע כםי הסנאת .לבדבשהמחלה

 : פרויקטת המסיר .10

 את רסו מל כה והז יידרש כרז, המ ואנש תוודבעה עווביצ ותהתקשרה פתו תק תוםב 10.1
 יםרר וחמש כשהם לה,ועמו ןיתק במצב רה חבל ניםוינ הח לש טהיל והש רההבק ותערכמ

 ים.ילישים שם לצדד ג שהול סכמ פי(י ו ספצא "ק)שש ודעבשו/או וביחואו/ תוחב למכ

 ןתק ו מאןויקי, תוניפת, שוסת,ורפיש ץ,ופיל שכ יםללוכ הםשכהר חבלוימסרי יםנוינהח 10.2
 ה,זללכ וב בע קןופאב ון(ינחהיד )משר היטלהש ודתקנלו/או ניםוינחהעלקרק רים ובמחה
 כם. סההו המכרז ינאתל תאםבה וקפויס ה שיטלהשולהו הני ,רהבק התוערכמ

 יקףה את ורךצה ידתמב יברחהל היופצאהו ותכהז רהושמ הברלח יכ,בזאת הרובמ 10.3
 יה,תוכ ערומ יהנמתק לכלע רהק הב ת ערכמתא רגלשד ו/אוףיוסהל,זה ללובכ ה עסקה

 היטלחה.ויחפנס לעהז הסכםלם התאם ב ינוינחהלא ש לל מ ו יהנהחברל פשראין שפובא
 רהומהת ע יקבת קרה,הב ערכתמ יקףה את ג ולשדר בירחהל יהופצהא את לממש רהחבה
 ים. ד י הצדנשלעלובהמק ילישש ורםגידילע – ההסכמ עדריה וב ים,ד ן הצדיה בהסכמב

 לשאישה ותזכלבכ עופגליכד זה יףעבס ור באמ ןיאכי ,כהוהז ירצהמ פקס הסר ןעלמ 10.4
 תנו חוטביה מושילמ רהחבה לש ה ותכז ור,מ הא תויללבכ עופגלילומב תולרב ,רהחבה
 ה,ז הסכם יפלעה וכהז ותיויביתחהלכ יוםק את עוב לת רה חבהלש תה ווזכ לה וניתנש

 לכ עו ביצ תובמח כהוהז את רחרלש יכד הז ףיעס יפ לע אוהש לוםתש לבכ ןיוא
 תאםבה ואו/ וי נאות המכרז יכ למסמ התאםב ואו/ ועתצ לה התאםב ויותיויבי תחה
 הסכם זה.ל

 וקלח לש קני דוו ו אלמ עצו יבל עלפי אלש רה מק לכב יכ ת, בזא ר ומאש רימצה ה וכהז 10.5
 וילחדמ יריס לאש לוככ עדובמ ניםוינהחו יקטופרה ירתמסל פעל י לאש לוככ בהסכם

 ירבעלה יםזכא המעמט ימו/אוהחברהוייה ,זה הסכם ינאלתוהר חבה ותשילדר התאםב
 מהעטמימו/או רהחבהוי יה ם, התאוב חראןללקב יקטופר העוביצ ואו/ למתהש את

 ילמ ואו/ הכזול יםרוקש וא יםיכיהש ץפחוםדאלכ הםמ ותנפלו יםנוינלח סניכהל יםרשא
 נהעטלכלע ותרומ כהוהז ה.חבר הלש לטוחמ וה ידעלהב העתדלוקישיפלעלהכ ו,עממט

 נזק יגרם אם מו,עמט ימו/או לו יגרם אשר ואהש וגסלמכ זקנ עם בקשר עהיבתו/או
 ו/או ניםוינהח ןמשוהרכו ודיהצ ו/או כה והז יוניפב רהוהקש יאשה ותליעפלכלבש כזה,

 עד.ומ ים בנוינהח יוניפיקב אעושענוש שכ הרו ודי ן הצ וחסא

 לםו ויש כהוהז ןובחש לעהייה ר,ואמכהכזוהיוניפל בקשר הרחבהיידלעאיוצשםוסכ לכ 10.6
 וו יה תוורמ הא ותא הוצה ןיינעב רהחבה ותנוחשב נה.והראש תהריש ד עם ידמ רהחבל
 ותם.נו נכלהוטלחהכחוה
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_____________ 

 : התמורה .11

 מתלשה חרלא ואו/ לךמהב םיניו חנ ב וודתבע יןגב הכזול לשלם תב חייתמ רהחבה 11.1
 ם:יאהב יםומכהס את הריהמסו קטיופרה

 לן:לה) _________ םויל דע ולםשי אשר ₪, ________ של ךבס ןו ראש לוםתש .א
 )."וןאשרשלום ה"הת

 וסףנ לום תש רה חבה שלםת ילעל' אן קט ףיעסב ורטפמהןשו ארה לום לתש ףוסנב .ב
 )."שנישלום ה "הת לן:לה) _________ ₪ ל ור שעיבש
ת א הר חבה םלתש ץ,ע ויוה ה רחבה לש אלהמ םנורצ ותעיב לש קטיופרה תירמס עם  .ג

 ____________ ₪. לש ללובסך כ ןוחרא וה ילישש ה לוםהתש
ונה ההסכם/ קהעסה לש ללוהכ כוםהס יכ בזאת, הרב וומ וסכםמ  .ד

. ₪ _____________ 
 ן.מ כדיוסף מע"ל יתו לעי ג'-' ו א קטנים עיפים האמורים בס ם מילתשלו .ה

 ץעויהרואיש לףופובכ ןיכד מס יתנוב חש לתבק נגד כועיבוצ םמי ולהתש יכ בן, ומוליאמ 11.2
 לב.ל שכןיבג

 החבר הלעולויח "ל,נה מיםולתשל וסףנוב זה הסכם פי לעה חברה ותיויביתחהמ לקכח 11.3
 ארכת ה נגדכו/או יה(ופצ)א ותיחרהא פתוקת הארכת ןיבג םיייפצ ספו פים וסנ מיםולתש
 ל זה:ל ובכ תונוכתהלש יםיתרבהו ותנוי רישוש בימשה פתותק

 .א

 .ב

 .ג _____________

 את ו ידב ורמ יש ה וכהזו ומם,לש לת ענקבש ד עומ ב רהחבה י"ע מו לשו י ם ימ לושתה 11.4
 תה. רישפ ד"ע רהחבל יגםויצ יםר והאמ מיםולהתש עו ן ביציבג יםוראישה וא ו/ ותלהקב

 גם וד י לע ולמו יש ההסכם, פתובתק לים הח מים ולהתש לל כ יכ בזאת יביתחמ כהוהז 11.5
 . ופתותק תום חרא ל עיתג ומםללתש ישההדר כאשר

 ו /או מס יתנוב חש ו/או ותיחרא ודתע ת ו/או מסמך ל כ רהב לח ורס למ ב חיי ת מ כהוהז 11.6
 יקט.ופרל ודיצ ה ישתכ ים ברורש הק הלקב

 12. : הוצאות ומיסים

 יםל ט יהה ,ותראגה ,ותוצאהה ה,ובח ימ ולש ת ,סיםי המ לבכ אייש ה כזו ה ,פקס רהס ןעלמ 12.1
 יק.עסכמ ו/או סקוע אם כ ןיל דכ יפ לע וי על חלה חרום אלל תשוכ

 13. : וספרים חשבונות לניהו
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 את: יב בזי תחמו יםכ מס כהוהז

 יקטורפה ורבעב שנרכש ודיהצ של קים יוד ומ איםלמ ותנושב חוי רד במש יקחזהלולנהל 13.1
 יקט.ורפוה המכרז עם בקשר ומעה מטנהמש ינללקב ולמומים שש ולהתש לו גם שכמ

 ריםחא כיםמסמ ו ותנוהחשב ם, יוראישה ות,להקב לכ את יו,במשרד יקז החלו ורלשמ 13.2
 פתוקת במשך תזא לכו,מס ה ותנולט לש יםחווידיעתקה ותרב ל ל,"נה יםומרישל יםעגונה
 . הסכםה

 ודתעת ו/או יתנו חשב ו/או סמך מ לכ ישתה,דר עדוממ יםימ 10 וךת ברה, לח ישג לה 13.3
 יקט.ופרוב במכרז יםורהקש הסכם וא ו/ תויחרא

 אחר, ואהכז ינטוולר מסמךב סר וחו/אולד מח ייםקיכ רהב הח יקתדב ותב עקבהלתגנ 13.4
 מו. ויק ה בדברעדוהה דעו ים מממי 10 וךתלחדהמ תהסרללועפלהכוהז לע האי

 ין,יעל, זה ורךלצ רה,חבה ייד לע נהיתמש ץעליו או/ו בקר למ עת לבכ אפשר י כהוהז 13.5
 הני ותק להיעי רהובצ ניםוינהח לתעפה רךולצ לה ץונחה סמך מלכ רושלדו בקרל,קדו לב

 ות.יר אחהתפותק תום חרלא יםנ _ ש_________ עדו ותיחר אה פתו לך תקה ות, במלרב

 סמך מואר הסב לכ,יויהש לאלו יגיס לאל,מהעמט למבקר ואה חברל איימצ הוכהז 13.6
 .הכזו ה ישג שה כיםהמסמ/ות"חודה יקתגרת בדס ו במיידרשש

 : זיקיןחריות ונא .14

 נהו ו תאאו/הלחב ו/אוןובדו אאו/ יףקעו/או יריש נזק ללכ ידעלהב יאחרהא האי כהוהז 14.1
 ו/או ידג תא לכ ו/או אדם ללכ ומ יגר אשר כושר ו/או וףג קנז ותב לר יא,שה וגס למכ

 פהיעקואהירישהוצאתכה,למאדאחלכלש ושםכלרואו/ראחילישש לצד ואו/החברה
 וא/ו דיו בעו או/והכזוה די י-על םינוינחה ול תפע ולויהנמןוכ יקטו פרה הקמת תוודעבמ
 .נים וינבח ותודבעהעולך ביצה במ דוי-לע יםקעסומהושר א התק יתםאםיחרא יםורמג

 לך כל במשחד ת מוב לר יתנלה רשודבעלכ ה מוצאתכ יגרםישקנז לכליא חרא א יה כהוהז 14.2
 לתטומ אתכז ותיחראשהידבמ חראקנזלכליאחראהוכהז היהיןכ,ותר תקשהה פתותק

 ורמ כא וגרמייש קים נזל חראןידלכיפלואו/ חדש( סחונ) ןייקנזה ודתפק יפלע אדם לע
 הסכם זה. יפ-לעולת עפוה קטיופרהעוצילך במהביליש לכל צד ש ו/או רהחבל

 עה, יתב לכ גיןב תהוא פצהיו רה חבהמ נזק לכעומנל נתמלעוידללאשלכ עשהי כהוהז 14.3
 רם וגלמכ וידרש ו/אוווררעיתש "בוי וכ יופיצ נס, ק טל,יה אה, הוצ נזק, יך,לה ישה,דר
 ,יםממדג טים,נפט ות,חבר זה, ללכוב ניםוש מיםורגלש ותיוכבז עהיגפמ אהכתוצ ואשה
 ות.ודבעה עוי ביצכד וךוש, תמילך השה ת במוומות דיוכ ו זים אר יוצ תויוזכ

 ו/או יידרש אשר כוםסלבכ רהב הח את לאמןפו בא ותלפצותופשל בזאת יביח מת כהוהז 14.4
 פטמש ותוצאה רר, וב ותוצאהתוב לר יל,עלד קיםנזל בקשר תהובחל פסק ייו/אועיתבי

 לע אתוז ל,יעלד יםנזקהמהוצאכת החברלוגרמי אשר קנזוהא הוצ לכןי ובג "ד,וע "טושכ
 נה.ו ה ראששיי דרפ
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 יהבד ועתאו/או רהחבהתאעוב לת לאשםייביתחמועממט ימו/אווי ובדעואו/ הוכהז 14.5
 ליעפלמ מהעטמימו/או יהובד עו/או רה חבהי"ע יגרםישקנז לכןיבג מהעטמימו/או
 ושו.רכ ל ןיב ו ופ ולג ןיו, ב עמט י מו מ/או ויד ובעל ו/או

 : ביטוח

 זה, ם הסכ י פ לע ואו/ ןי ד ל כ יפ לע ה כזו ה לש וי ותיוב ייתחה מו ו ותי חרמא עו לגר ילמב 15.1
 את נו,וחשב לע ייםלק ו ךרו ע ל כהוהז יבי תח מ ,ניםוינבח ותודב עוה הקמהה ב שלב

 ורטפ כמ ח טו בי תיסלופ ת הקמו ת כישלר ת ויביתחה ב טיםורפהמ ותא ורההו חיםו יטהב
 .המכרז ימסמכל ' ה נספחב

.15 

 : ובדק ועת ביציובוער

 משך ב ןעדוובמ ןואל במ זה סכםה ותרא וה יפל כהוז ה ותיוב ייתח ה לכ יול ימ חתהבטל 16.1
 ו,מת יחתל ינאוכת הז הסכם מתית ח עדומב הוכז ה ידפקי,ותי חראה ו/או ההקמה פתותק

 מדדל ה ודמ צ יתנ ותמ ית לוב יתומנוט וא תינקאב ותערב רה, חבה ת ובלטו ה חברה יידב
 מיםי 60 וםת עד וקףת ב הי תה ות ערבה )₪ ףלא םארבעי)₪ 40,000 ל ש וםכ ובס ייסהבס

 פתותק לכ ותבלר ם וני ינבח ותוד ב עה עוביצ מתלהש ןיינע ל ותר התקשה תפותק וםת חרלא
 בצ" מה 1ג' חספבנ עיםוהקב סחו נוב איםנבת היה ת ותב ערה ול.ח שת לכ כ ארכה,ה

 "(.ועביצת הבוער"לן:ה לו )נימה פרדנ ילתלק בכח הסמך זלמ

תקופ תל ק בד ותב ערב וע הביצ ותערב לףתוח לעו פה ב ירהמסו מההקה ת פותק עםו וסףנב
 פח כנסב"המצ חוסנ ל םהתאב )₪ ף אל רעש הישחמ)₪ 00015, לש ךבס תויר אחוה הבדק 

 (.ות"חריהא : "ערבות הבדק ולהלן)2ג'

 ללוכ כהוהז ייד לע ההסכם ת וא ורה לש עוצ יהב חתבטהל ןת נית עוביצה ותערב 16.2
 יו.פ לע הכזו ה ותי ויביתחה

 תוםל עד פהוקת ב ודעמת יאוה קט יור פה ירתמס עם ימסרת ותיחרהאו דק הב ותערב 16.3
 פתו לך תקה ה במנמ ק מלח ות או ערבה את לטלח יתה רשאתה החברה ו ותיחרא ה פתותק

 ויותובח את ייםק י לא כהוהז ו ב רהמק לכ וב תהעד לויקלש התאםב ותיחרא וה הבדק
 זה. הסכם יא נלת התאםל בהכו ות,י חרהאו הבדק פתובתק

 כך לע ןת יל ך ורצ לאב לקה,ח וא להו כ וע,צ יהב ת וערב את לטחל יתרשא האת רהחבה 16.4
 ותרי וא חתא אה ורה כהוהז פרה תהעד לו יקש יפלש רהמק לבכ הכזו ל מראש אההתר

 ירש פה פתס ובת ותערבה וםסכ לע הלעי לא לטומחה וםהסכלבד שוב הז הסכם ותוראמה
 מדה.ההצ

 הבר הח לש ותר אחה ותי ובזכ ועגפי לא ה,ק לח וא הל וכ ה,וטליח וא ו/ עוביצ ה ותערב לתקב 16.5
 וק.הח יפל ו/א וגם הם ז הסכ יפל

 ותב ר ע לש פהק ות ההסכם, פתו ק ת ללכ עוביצ ותערב יאהוצל יהיה ןיתנ לאש לוככ אם 16.6
 לה שהארכה ותת/פותקל ותפוסנ ותפו תק וא פתס ונ הפ ולתק כה והז ייד לע וארךי עוהביצ

 תום חרלא וםי 60-ל עד וקףבת היהת עו הביצ ותערבש ןפובא וארך,יו הידבמ ו אם הסכםה
 ותערב ף וקת הארכת ף לח. ןיינעה יפ ל, נהור אחה כההארה פתוק /תותר התקש ה פתותק

 ה .הסכם ז ינא י תפ לע חדש עו ת ביצו ערב תבה כחברל יאלהמצ ה כזו ה יא וע רשהביצ

.16 
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חדש,ה ותבערה כתב את ואעויצ הב ותערב לש כההארה כתב את רהחבל יאימצ כהוהז 16.7
 העדוה ול הנתינש דלבוב ותערב ב כת ותוא לש ועתיקפ דעומ ינפל וםי 45 מאשר רוחאי לא 

 ארכה.הה ותת/פותק ושימבדבר מ

 וסףנב, יתארש האת רהחבוה כם הסהלש יתודיס רה פההווהי וע,ביצ התוערב שוידחיא 16.8
 קה.לחואהלוע, כו הביצ ותערב את כך עקב לטחל חר,א עדל סלכ

 רה חבהיידב ידפקהל יביחהכזו ההיהי הסכםהלוט לא בוהר חבהייד לע ותב ערה טהלוח 16.9
 וט.ליהח עתה בייהי שפכ ותערבהלה ש פוקתלוהרכעה, בורעיש פת בוסנ ותערב

 ו/אוהיתיו בגבאו/הפוקת תכ הארו באו/עוציהב ותערב ןת במתוורהקש ותוצאהה לכ 16.10
 ו.יד לעולמושיו כהוהז לעולויח ין,ינעהיפלהפיקה לתהגדב

 הווהתויתווראהמ אה ורה פרתוה סכם הה י יקרעמוניהושב נהמש היפיעסלעליעל זה יףעס
 ההסכם. לית שודיס רהפה

 17. : יד ב מע-ובדי עיחס לתתחו-אי

 ועמט י ממ וא ו/ ה כזו ה ןיב ורליצ י ו כדינאת י מנאת ו בא הכם ז הס ן בי י א , כ ירמצה הוכהז 17.1
 כהוהז טעםמ ועסק ויש דיםובעה לכ יוכ יד,עבמ ובדע יחסי עמה,ט מ ימ ו רהחבה ן ילב
 לאו בלבד, כהוהז לש דיםובע ויחשב יו ויה י זה סכם ה יפ לע וית ויויביתחה עוביצ ורךלצ
 יד.עבובד מע יס יח לה כחברה ןיוב ויובדע ו/או כה והז ןיו בייה

 כהוהז לע ולויח הסכם, לו כ/או ןיד לכ חו מכ ,ה כזו ה יובדעל וגוס ןי מ למכ םיומלש הת לכ 17.2
 וא.ה ן שפו וא הר וכל צ לכך ב יתא חרא אתה לא רהחבהו ו,ד י לע ולמ וויש

 ו/א ו עהי תב לכ ןיגב נה,וראש הריש ד יפ- לע את וז חברה,ה את ותפלש יבי תח מ כהוהז 17.3
 או/ו הכזו ה ןילב רהחבה ןיב יד עבמ ובדע יחסי ין,פיעקב וא ןי מישרב נה,יי נעש ישהדר

 ליעל ורהאמ וג.וס ןימ למכ ותילא יסוצ תויווזכ הודעב שכר ותב לר ו,מ עמט ימ ו/א ו וי ובדע
 פשרותא ור, כאמ יהל א נהפושת ה עיתב לכ לע ליע פלמ עהודה ורמס ת רהחבשה לכך וףפכ
 יה. נפמ ןנו תגהל ול

 נם לביןבי מעביד חסי עובדים יימקיא מתלן ואי כי ובדיול עכ ל ירלהבה ת הזוכהאחריוב 17.4
 ".שתלמשו קהאי "העסתנ םימת בשוקיא מתלו חברהה

 18. :תקשרותסיום הה – ל ההסכםטובי

 אישה בהיסל ומכ תעלכב ית,רשא האת רהחבה,ניםוינבח ותודעב וה מההקה פתוקת לךמהב 18.1
 קלחלכואולוכ זה הסכם איהבל ה,ז הסכם תפרלה יחשב הדבר שילומב נמק לךורצילמב
 הז הסכם ייםת יס ור,כאמ עהודה נהיתנ יל.עפ למ כך לע בכתב עהודהייד לע גמר יידלונממ

 .רה והאמ העדובה ובנק יההייך ש בתאר
 פתותק לךה במ ,ןללה יםט ורפמה יםקר הממדאח לכתו,בקר ליעל ורמ הא תויללכמעו לגר ילמב 18.2

 וא מיםי 05 לש ליעפלמ ובכתב ראש מ עה ודה ןתמ חרלא חברה,ה יתרשא האת ות,התקשרה
 יקט:ו פרה ו את/או הסכםה ל אתלבט לתר,אל הסכם,הלית שדוסי רהפהלה שבמקר

 שה וע כהוהזש וא םינכס לתקב וצ ונגד ןיתנשכ וא לגר ושטפ כהוהזכש .18.2.1
 ,וקירפב ואכשה וגד, מא וףג לשה במקר וא,ושיםנ ובתלט ואםע ורידס
 יום. 30 וךתלוטב לא הל כשמצב זהכו

 הסכם.העוביצ ק מלת ה מסוכהזכש .18.2.2
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 מראש רואיש לאל פיםו רצ מיםי 3 במשך דהובעל ייצב מת וניא כהוהזכש .18.2.3
 ה.חברה מאת ובכתב

 םאד וא כהוהזש עתם ד חתנלה ותחוכהלנהמהו/או רהבהח יידב כשיש .18.2.4
 וא ון,רוד נק,עמ וחד,שולשהכ לאדם עיהצ ואןתנ וכה,זהלשובשמ חרא
 ו/או הסכםהעוביצבוךרהכ דבר ללכואכםהסל בקשר ילשהכהנאה ובתט
 ות.דועבה

 ימ ואו/ כהוהזש עתםד חת נלה ותכחוה לנהמה ו/או רה חבהיידב כשיש .18.2.5
 ון.לקהמע ישה שירעבעו ביצלש ריםוקט ירהד ו/אווילנהממ

 והכלש ושמיש קטיורפהיערק במק ואו/ טיקופר בהיעש הוכ הזשהמקר לבכ .18.2.6
 רהפהה תאןיקתאל כהוזוה סכםהה תווראה עם חדא נה בק להועואינ ש
 כן. תולעש האהתר ול נהתינר שאחל ידמ

 רהפהה את ןיקת לאו ההסכם ותראומה אהורה פרה כהוזשה רהמק לבכ .18.2.7
 פרה.ההןויקתללהנהמ ייד לעהענקבשהפוק הת וךת

 של מההקה ותודבעעוביצ בואןלוכ ותדועבהעובביצ לי תחה לא כהוהזכש .18.2.8
 תא קיפסשה וא זה והסכם המכרז י מסמכב ורטפ כמ ה הבקר ותערכמ

 ליח התללהנהממו/אוהחברמה בכתב הוראלה וםי7 וךת יתיצ לאוןעוביצ
 דרך לבכ ותודעבה עוביצ מ לקתהסכש וא ותדועבה עוציבב יךשהמל וא
 חרת.א

 ותעילשב הנדרשת, ותיעובמקצ יקטורפבולקח את עבצמו אינ כהוהזכש .18.2.9
 תייצאלו זה, סכם היכ מסמ ר יתו ני,כ הט טפרלמ התאםבו,רהחבהןורצ
 יו.עוציאת ב פרלש ץעויה ו מאו/ רה חבהלנהמ תב מה בכא ורלה

 ט יקו פרב נמצאההזןיב,כהוהז יס נכמיותמה קלחלעלוקיעלטווה הבמקר.18.2.10
 התקין משכםה את מהזוכהנעהמו חר,א ושל רככלעןיוב ו,קלחו/אוולוכ

 יהכלש להועפ עהוצב אם וא קן,לחואןלוכ,כה הזו ויותייבתחה וםקי לש
 ,לעופל אה הוצ שרד מ ,רק לא אך ,ותלרב הי,כלש יתטופיש תורש טעםמ

 וםקי לש התקין המשכם את נעתהמו תו,קצ מ ו/או כהוהז כושר ילגב
 ךות ווסרה לא ן(יינעה יפל) רוכאמ הלועפה וא לויקע וה וכה,הז חייבויותהת

 .להועפה יתיעש ואלוקיעה לתהט יוםמ יםימ 5

 עובנהוא זה להסכם בקשר דיםד הצ ןיבועלתגיש ותעדיוקליחוא וךסכס לש רהמק כלב 18.3
 ותדועבה למתשהוט יקופרהעוציב את קסי פיאלהכזוה כי ,דיםהצד ןיבם וסכמ,ונממ

 עפג י לאו זה, הסכם יפלעויותיויביתחלה ם התאבםינוינחב רההבק ותכ ערמתנהתקל
 חברה. הי"עויותדועב קיספלה רשנד םא לאא, ם וני ניחהלועפת המשךב חרתאהורצלבכ

 לויטל ירשא הכזוה איה אל,כה והז ידילע ות פרמה אהתוצ כ גמר יידל סכם הה ובאה 18.4
 ןכ םא אלא,נהתק ושה לוהינוה ה בקרה ת ערכמ תולרב וד, יצ ו/או ן מתק לכ ןוינהחמ
 יףעס ותא ורהולויח זהכ רהבמקו נים,וינהח יחממת את ותנפל כהוהזמ רוש תד רהחבה

 יל.על 10

 : פות רוות ותהפר .19

 הסכם זה. ותאורה לע לוחי 1970-"אלזה(, תשוח פרתהלות בשפותר ים )וזהח וקח 19.1

 תא ורימס לאוונווכלש וככתב זה בהסכם ולקח את ליםיש לא אם יכ,ב חיי תמ כהוהז 19.2
 "מעמ פתוסבת 500₪ לש סך הרחבל שלםיליעל ורלאמ אםהתבו/או עדובמ ניםוינהח
 יקט.ופרה למת שהוב ביכע של יום לכןיבג
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מראש יםוסכממ ו יםעוקב נזק יכדמ יםדהצד ןיב וסכםוה ענקב הז וםסכ יכ ,ירהמצ כהוהז 19.3
 עקב החברל נגרםה ריהסב קנזה םוכסכ שומרא תעד לויקבש יםד הצד יד י לע וערכוה אשר 

 . עדובמ ההחדש נתםובמתכ ם ני יו חנ ה לתעפ ה יוא יקטור פה ת למהש אי

 הסכם זה: לית שודיס הר פה וו יה ןלהלות ד פרהה 19.4

 איםנה כת הסכם זב ווגדר ה ר ה אשז הסכםב ינאת ות א ויבי ח ת ה ל ל כש הפרה . 19.4.1
 ית.וד יס הפרה והותה רתםפה ים אשרי יקרע

 ת ר וגדמ נהיא ופרתה אם אף זה, בהסכם ינאת וא ות יביחהת לכ לש רהפה . 19.4.2
 ב בכת עהד ובה נהויקת ל ענקבש עדוהמ וךבת נהוק ת לא אשר ית,ודס י רהפכה
 פר .המ לצד רהפההמ עפגנ ה מסר הצדש

 ת ימת ח עדו ממ מיםי 45 וךבת יקט,ור פה לש ההקמה ותד ועב ת למהש-אי . 19.4.3
 הסכם זה.

 19.4.1 ל .ו עפת ל ותיללות כי נחוה ינכ הט פרטמ ה ותוראה לת שונונש ותוזרח ותפרה

 יזכא עפגנה הצד יהיה יתודס י רה פה ההסכם את צד פרי וב ה מקר לבכ יכ ,בזאת וסכםמ 19.5
 סכם הה יפ לע ויותיוכ ז ריתע מור לג ילב מ ,וזאת מתוקד מ הרא הת לאל הסכםה ת א ללבט

 ין.ד לי כפ לע ו/או

 ם י י צו פיכ הוכהזוש מר לד יתה רשאחברה האת תיד ויס הפרה ה כזו ה יד י לע םהסכה רפוה 19.6
 .עוהביצ ותערב כוםה סב ובג לוםתש ים מראש,ע ווקב מיםוסכמ

 ןיד לכ ותוראה ו/או ההסכם ותא ורה יפ לע רהחבה ותיוזכ תר ימ עורג ונ יא ליעל ורהאמ 19.7
 ור.מ הא וםכ הסה מוגב וםים בסכיופיצ ל הותומזכ

 20. : סודיותן ובו, עיכ קיזוז

 .ונמ ה מר חבל עייגום שסכ לכ ים מפכס ויד חתעכב תל ו/או לקזז יו זכאנ יא כהוהז 20.1

 .רהחבה לות שכ ל זכ ין לט טלי מ ו/או ודיו צ יד תתח עכבל יא ו זכני וא יו רשאניא הוכהז 20.2

 לכ ותב לג ו /או דהי חתת עכבל ו/א ו ז לקז ת יזכא א תה רהחבה יכ ,בזאת ם ימסכ ה וכהז 20.3

 רהב החמ ליע פלמ עיג יש כוםס לכמ זה, הסכם פי לע כהוהזמ לה עיג יש וא ו/ עימגש כוםס

 ה.הסכם ז יפ לע

 מכרז ה עם בקשר ואו/ וודתעב ך למה ב ויל א עיג יש עד יהמ לכ לע ורלשמ יבי תח מ כהוהז 20.4

 כתב.ה בחברה וראיש לאל יםראחל וירב עלהמ ענימהל ו תויד וה בסז הסכם ואנש

 21. : פרויקטב הזוכה לש דומעמ

 יקטו פרה זה ללכ וב ע קב לש וריבח ם יהלא ריםובמחה ו ם יוני חנ ה י בג ל הוכהז לש ועמדמ 21.1
 בד, לב זה הסכם יפ לע וית ויוב ייתח ה עוצ יב ורךלצ ן"בל ק" לש יהה י יו,לקח לכ לע
 עויצב ורךלצ ורק אך ה ני ה ן יעק למקר ה יסנ הכ ת א ל יעפלמ אפשר ל ה חברה הרשאתו

 כה זו ל חרתא ותכ ז לכ ו א קהחז ןת מ שום מ בה ן יאו זה הסכם יפ לע ויותיויבי תחה
 ן.י עמקרקב
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 ההיתאלו אין יכ ,וזרחיתלוב לטוחמחוראבהכזוה ירמצה רוהאמ ותיללכע מוגרלילמב 21.2
 הם,ב ורהקש לכואו/ יקט ופרהו/או ניםוינחהואו/ ןיעמקרק ה עם בקשר ןו כב יע ותזכ ול

 ו/אוןיללטיטמואו/ ןיעמקרק יה כלש ה ורבצ ואודי חתתב עכליזכא האי לא ואהיוכ
 רהקבמ ותבלרתוזא טיקופרל יםרוהקש ואהשןיומ וגסלמכ םיחרא יםסנכו/או יםמסמכ

 ורקש הןיינעלבכ ה חברה נגדכילשהכ נהעטו/או עהיתב ו/אוהרישדו/או וקתל מח לש
 ישהרד וא ו/ הנע ,ט ורמ הא תוילל בכ עוגפל ילב ומ ות, לרב זה, הסכם עוציבב ךוהכר ו /או
 חרים.ים אנכס ו ב/אוןיל לטיטת במויולזכ רבקש הכזוהלה ש עיב ו ת/או

 ה,בר הח ידיבןניה ה,ז הסכם לשופוקת תפול תקבכ ים,נוינבח ו קטיופרב ותיו הזכ יתר לכ 21.3
 .םינו חני וב קטיופרב ותיו זכ הכזולוי יה לאו

 דציו לו ללבכ ניםוינ לח חסיב אוהש וגס למכ ותזכ ללכ ןועטלמ עונמ יההי כהוהז 21.4
 ענמיןוכ "ב,ויכו ותלעבתויוזכ תולרב רט,פבהז מכרז גרתמסב הםבונותקשה ותכ ערהמו

 ויד לעונק ותה ואו/ ו שנרכש ות ערכמב יאהש וגסל מכ ותכזישילש דצ ללכ ותנהקלמ
 יקט.ופרב/ם יוני חנב

 : ויות זכ העברת

 תןצקמ או לן כו ,ויתויוזכ ו /אווי וביחריעבלה ו/או ההסכם תאבהסלי רשא וניאהוכהז 22.1
 .ומראש כתבב פורשן מפואה ברחבה הסכמת את ליבק אם לאחר, אלא

 ו/או יהותיוזכ תא ירעבהל לטוחמה תהעדלוקישיפלעו עת לכב יתרשא האת רהחבה 22.2
 ישאי,ורכאמ תוובחוה ותיוהזכ ולועברוהשי שמ לבדבו חראל זה הסכם יפ-לעהיתבוחו
הסכם זה. יפ לע הכ זו ה יפלכ רה בחה תבויו חיי תה כל ב

 : יתקומ מ ת /יחודיפוט י שי סמכות 

 פטהמש יבת ל יהתה זה מהסכם עובנהןיינעלכילגב יתמוהמק / יתודחייה וטפיהש ותסמכ
 ד.לבב (לליף הג)נו ת ז נצרמחוב יםכ וסמהמ

 : ודעותת המסיר

 לש וובתתכ יפל רשום ב במכת ןתנית ,זה הסכם יפל ינשה לצד לתת ךיצר חדא שצד עהדוה לכ
 הצד לשוד למשר יהלימיפקסב לחתש וא ני, הש הצד לשובמשרד ידב ימסרתואינהש הצד
 לח(. וי השדילע יתנופלה ט אושר היליימס פקהתללבד שקבוב) ינהש

 תה ירמס ןזממ ותעש 96 ורבעכדיב רה ס נמש עהדוהןידכ נהיד וםרש ר ואבד הלחשנש העודה
 רועבכינ הש הצד ידי-לע להנתקב וליאכ והירא יהלימיקס פבו/או ידב חהלשנש עה ודה ואר.בד
 .ןיינעהיפל ח,ולהמש ו/אוהירס המ דעות ממועש 24

 : ילל כ

ודםק הסכם לכלבט מ ואהו דיםהצד ותמ הסכ לש ושלם לאמיו יטב והומה זה הסכם 25.1
 ייד לע חתםנו בכתב הנעש לא אם תקף הייה לא הז הסכם ינאמת יוניש ה.פלעבוא בכתב 

 וא ותעינמ נתעט קיםת לא זה הסכם יפל וביח יוםלק ישהר מד ותענימה דים. הצד ינש
 .רות ווי

.22 

.23 

.24 

.25 
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______________________ ______________________ 

 מצד לח שתש עהודה לכ הסכם. ה לש ישאבר ורטפמכ ןנה הז להסכם דים הצד ותובכת 25.2
 מכתבב ואר,בד הוחלמש וםימ ותעש 48 וךתהודתעלת העיהג וליאכ חשביתוהנלמש חדא

 ען.נמה ל הצדת ש ובהכת יפל ום,רש

 :וםחת ל הע הצדדים ה באואילרו

 הזוכה חברהה
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 SLA- ותשיר ספחנ

 ספקויות הייבוהתח ותהצהר

 ןת למ העינל מכהואוא רהןיא ו באתר קזתח וי עילפמ,קיןתמהותת אוכערהמ תא ירכ מ פקהס 1.1

 את תתלבחייתמ פקהס .ותעבהצ יםניוצ המ יםנאת וב יםרימחב,פהוק הת ורךאללכ םתירושיה

 .ותירס ובמ לב תוםב,ותיעובמקצ,ותננאמב זה סמך מפי על תיםוירהש

 .ערכתמ ה יב לג ותנובתק םיוקחנדרש בע כידו ותנוישיר ילעב ויה י ומעים מטדובעה 1.2

 מושיש ה,בובג הודבעל ותוראה אתזללכ וב הודבעב ותיחט הב יללכיפלעוהגניועממט יםדובעה 1.3

 .1970דהובעות בחיט הב ודתק פ יפ לעו ן שנדרש,כיה ןגוד מיבצ

 .כנדרש ותכסמות מודעבת מובלרו יםרשנדה יםעהאמצ לו כותרשב 1.4

 תלכוהי,יתעוהמקצ תכולהי,וןסיהני,דעיה עת כלבלו יוהיכי ולו יש כי יביתח ומ ירהמצ פקהס 1.5

 רושהד כל ו ריםיתה,תונושייר,ביםשאמ,דציו,אימל,תנומיומ,מן מיו אדם חכו,יתנסניפה

 . זה מסמך פי על תיוויובייחהת יוםק לשם

 קספיכיו,ורטפ כמ תיםוירהש את פקלס ןר היצ טעםמ ורשהומךוסממאהו כי יר מצה פקהס 1.6

 ,ןהיצר עםםהסכבר התקש כיבחיימת וירהמצ פקהס .ןהיצר ותראוה לםהתאבםתיורשיה את

 טורפכמ תיםוירש ה את ה"(ניהמזמ"ן:ללה)הרבלחקספ ל פקהס של וותר אפש את יחמבט אשר

 מסמך יפלע ותירוהש ותיראחה ותלרב ותרהתקשהתקופת כל משך ב ורכאמ הסכם לו ההי י כיו

 רוהקש לכ ב ותרבל,ת"(ורהתקשה כםהס"לן:לה)נהי המזמ עם חתםנשיפכתוהתקשרה

 .וףליחילקח קתפלאס

 לכ במשך יקטופרה גרתבמס פקויסש מוצר לולכו ערכתלמ ירא אח יהיה יכ ירמצה פקהס 1.7

 .ישהרכ במכרז ןיוכמצ תריוחהא הפוהתק

 ירתמס םוי מ ותחפל ניםש 7 למשך תוערכלמ וףלי חילקח קתפס בא יבו מח הייה פקהס 1.8

 ות.ערכהמ

 וםמת יםנש 5 של פהקות ל ערכתלמ וףלי ח יקלח קתפסא ו ותירשב יבוחמ היה י יכ ירמצה פקהס 1.9

 ).ודשיםח 24 של אהלמ ותיראחו ת בדקפוקת

 :תדווא יטבהלו ועדיכי ולו וסברהכי ירהמצ פקהס 1.10

 ;יוןחנהשל וטףהש וודפק לתדציולא תה אשר בההר ותיבהחש

 פעלי לא ודיהצ אם ייםלישש דיםולצד ןילמזמ יגרםלה םילו העל ריםומ הח קיםנזה

 הדקפהפקהסדפיק יכך שלבובו השתמשלתכול י וסרחשלה במקר או יףרצןפאוב

• 

• 
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 תכו אי בויעצו קמ פן או בםיתרו שי ה את תתול , להתק כלל ירהומ יל יעןו פתרל רהית

 . ההוגב

 לע יהם,לא בקשר ו/או תים וירשהינתונואו/ ויד ובעל עיםימגה ים ומל בתש ישאידב בל פקהס 1.11

 .חיםויטוב יםיסמ ות שכר,רבל ן,ידלי כפ

 .הניהמזמ לה שיניינע ןי לב ואה וניינע ןי ים בניינע ודיגנל בועפלמ ענימ יכ יביתח מ פקהס 1.12

 ותיםהשיר

 נהיהמזמ מ רכש נתמהז לתקב עדובמ וליח זה מך מס פי עלעלבצ יביחמת פקהס אשר תיםוירהש 2.1

 : ןללה רטופהמ תר אתיהןיוב יםהצדד ןיבוחתמיים שמסמכהלבכ רט ופהמ כל את לולכי והם
 , ןר היצ ותוראהלם התאבתענומ קהז אח ללוכתערכלמ וטףש ותשר ן מת – ערכתמל ותשר

 על ריםוז שח עוביצ פים,לחללוכ ות,לתק ןוקיות ןהיצר ותינחהיפל עזר יומרחו נהכותינועדכ

 . זה הסכםים בורטפהמ איםנת וה דיםעומה יפ

 םיפותהש ייםוקתז תחה ליםופיהט רת סגבמ קספ הדילעוותרשא ותללתק חסתיימת להוהתכ 2.2

 ות. ירות שיאר ן קלקב לןיזמ המ חפתיןורבעש ותערכבמ ויתרחש ות שבר אשרל לתקו

 . ותל ל בתקופיט ורךלצ ייםורק ים מפלח פקתאס – םיחלפ 2.3

 ותומרחק ספהק ספי נים,ותנו נהוכת , כתר מע תומרחןד ובאלשהבמקר- ת ערכמרזוחשי 2.4

 .עויצ לב ישהרד לתמקב תושע 24 על יעלה אשל ןבזמ ערכתמ ור חזישעויבצ ותינזמ תופי לו ח

 , ותהבא תוירשיהתויבסנמה ותע ובנהתולקתןויקתלול יכ לא ה,ז הסכם יפלעןל לקב הורהתמ 2.5

 : קספהלל שדמח וה א מעש בעק נגרם לאלבד שוב

• 

• 

• 

• 

 נהילמזמ ק ספה גישי,נהימ המז ידילעב בכת אושרשיפכליעל ורכאמ הלתק לשהמקר לבכ

 . ןויקהת עיבוצ – נהיהמזמ וראיש חרלאו ון,קיהת עוביצ להעהצ

 וףליחילקח פקתאס ללוכ ותיחרהא פתוק ות ותירש הסכםהיכ אתבז הרובמ פקס הסר ןעלמ

 ותיאקר תרסגבמ ותלתק ןוקיתעויצברועבו קהוחזתיותשר ורעב ורךהצ יפלעתוערכלמ

 . ותירהש

 רועב עוהקב יחודשה לוםלתש עברמ יףלח שה קיםלח ורעב פתסונ רהותמ לב יק לא פקהס

 . ותהשר

 :פקהס טעםיש קשר מא 2.6

• 

 מו;עי מטמוא פקהס וניא ורם שגייד לעןוה בזדעיפג

 מו;עי מטמואפקהסלה שניה שא נותא

 בויב ים,מ אש, יו יבכןו)כג ערכתהמ מ לקחןניאשהנהמב תוערכמבואהנב במ הלתק

 ;ערכתו במניא ןורת שמקובי"ב( מסויוכ

 ות.וראההיפל לא, ש נהיזמ המ ייד לעתערכוש במימש

 ר בקש נהיהמזמ מצד הינפללכ ובתכת ותולה וידפקשת עוקב קשר ישא ידעמי פקהס

 .תערכהמתחזקואודפקלת
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 את עיבצ אלו דהיבמ קשר ה איש את יףלהחלקספלתוורהל ית רשא נהיהמזמ

 יד בלעההתדע ולקישיפ על, תר אח היבס כל מואה מינ זמהןוצר ותעילשב ו ידפקת

 . נהי המזמ של

 טעםמ יטנלבר גורם לכ ליעפלהו עיודהל וילע הקשר, איש לש וידקפת גרתבמס

 . די מי ןפוו בא לפוטי הלק ל תוכ נהי המזמ עםמט היינפ לכ ידא כ וולו,פקהס

• 

• 

 : ותלבתק לופי וט ותיאקר לתלקב ותירש וקדמ לתעפה 2.7

 ןופלהט ותעבאמצ ק ספ הלש ותריהש ד וקלמ תדי ימ עהדוהר עבות להתק יוליג עם

 .א"ל וד וא

 ל וש נהימ המז לש ותלהתק ןומיב יירשם לה, התק וט ירפו עהודהה ירתמס דבר

 . לההתק ןויק חר תא עקבך מ ור, לצ פקהס

 םא. פקהס טעם מןורהת ינאכלט וא הקשר אישלהיאר הק את ירעבי וקדהמ

 ץומח תהנעש אהיהקר אם וא לן,הל רטופכמ ותליעפה ותעבש העשתנ אהיהקר

 – פהודח כ אהיר הק את ירדיג נהימ המז םעמט נהופוה תוליגהר תוליעפה ותעלש

 םי במקר . תדי ימ פקהס טעםמ ןורתה יאנלטכ וא הקשר אישל עהודהה עברות

 םויבלשר וקבב 07:00 עה מהש רוחאי לא הקשר אישל אהיהקר עברות ריםאח

 אה. יר הק וםי חרלאות שליעפה

 , עובשב מיםי 7 ממה,יב ותעש 24 במשך ות, יאקר ירעביולב יקוליעפ יהיה וקדהמ

 . נהת השוימלבכ

• 

• 

• 

• 

לות:ל בתקופיט 2.8 

 הירסב ך דר לכ וב ל" ואובד ןופ להט ת וע באמצ פקס ל נהי המזמ כך לע עי ודת להק ת יוליג עם

. ןימ למז יתא נרחרת שא

 ן ויקת חרא בעקמ ךורלצ פקס ה לש ותלק הת ןמויב ירשםי ה,להתק וטיר פו העד והה ירתמס דבר 

 . לההתק

 2.9 : ותלתק יוגס

 תוליעפתפסקהלתורמשג כתערמלשהלועפ עתננמ הללגשב הלתק- היתבמש הלתק

 . מהמיה תועל שוות בכעש 4 מ ר ותי לאותדימי ופלטת

 יתה.ב ה משלק ת כתוגדרמ נהיה שאל תק- להיג ה רלתק

 רת יו או תועש 48 במשך עםפמ ותרילולכמוותבא זרתושח להתק- וזרתחלהתק

 . מיםי עהשב במשך יםי עמפמ

 נהיזמ המ לש יאה לההתק כתייש יהרוטגק זהילא עולקב ותסמכ ה פק,ס הסר ןעלמ

 טה. להחהלע ורערע ותה זכיתה לא ןללקבו

• 

• 

• 

 קלה:ל בתופיהט ינזמ 2.9.1
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 ןוקתת –13:00עדו 08:00ותעש ה ןיב ה-א יםימבהלתגת שנ להירג להתק

 קלה;הת יוליג עדומ מ תעוש 4וךבת

 –חרתלמ 08:00דוע 13:00ותען השיבה-ים אמיבהלתתגנש להירג להתק

 ;חרתהמ וםיב 11:00העעד הש ןוקתת

 םביו 08:00ותעש הןיב חגו חג ערב שבת, ו', יימב תהלתגנש להירג להתק

 11:00העהש עד קןתות – חג וא שבת חרתמל 08:00ד וע חג ערב ואו'

 .חג/חרת שבתלמ

 תעושה בין ה-א מיםיב תהלתגנ אשר ערכתמ מה לקח תהיב המש להתק

.ייםעתוך שבת ןוקתת – 18:00עדו 06:00

 הבא. הודעבה וםיב 05:00העש העד ןוקתת –תוראח ותע בש התלתגנ אשר 

• 

• 

• 

• 

• 

 ותלהתק ןמוי את ןעדכיו,מיןזמ ל הקשר ישא כך על דווח י לההתק ןויקתעוביצ גמרב 2.9.2

 .פקהס של

 יוןחנהיגלנצ ירבהסש חרלא לא א ון,ינהח את ובזעיא לקספ ה טעםמ ותריהש ינאטכ 2.9.3

 ןועדכוה הסברה וק,רחמעוצ בןויקתה אם .עשבוצ ןויקהת וה,להתק ותמה היית ההמ

 המינזמ הםעמט חפקלמ עיי יס פקהס יגנצ,נהימהמז יגנצתבקש ל ית.נופלטעיבוצ

 הלהתק תחשב לא נה,יהמזמ טעםמ קחפהמ וראיש לאל לה.קהת ןויקת את וקלבד

 וארשויאתהוו ל די כ נהיזמ המ טעםמ קחפמה וראישבןיאיכ הרבומ נה.וקשת וכז

 .ותלו תקא יםגמפ לאלהנקוה תלהתק יו כרש אנדע כן בוצויקתהיכהודאה

 ל ע וכזמר "חו דהמינזמל לח ישקספה,נהימ המז ישתדר יפלע עתל עתומ,ןוע רב ימד 2.9.4

 העודה ה ירתס מ עתוש יךתאר קמן:לדכ וטירפ לולכ י ח"ודה.ועצושב ותירש ה ותיאקר

 ראו תי ון,יקת ה יוםס עתש לה,ק הת ןויקלת פקהס ינא טכ תעהג עתש לה, התק לע

 וטריפ ון,ינ הח השבתת יקףה לה, התק שהרחהת וב ערכתמה יברכ לשיוריד ס פרומס

 .עשבוצ ןוקתיהו לההתק

 :תמונע קהז אח ילופטי 2.10

 תערכהמייב רכינ יצר תוינחהלםהתאבכתערלמתע מונ הזקחאליופטיעיבצ פקהס

 .שיםודחהלושלש חתו אא

 עדומ מה יםירנדלק יםימ 14 מ ותריבהיסט לא ,תנעמוההחזקא הליופטי עוביצ דמוע

 .ןנוכהמת

 דעמו פני ל םימי 10ותפחל עתנומ קהחזאעוביצ נהימ במז יגנצ עם תאם י פקהס

 .נהיהמזמ יגנצ ייד לעעב יק עתנומ ה קהחזהא לופיטעוביצ עדומ ע.והביצ

 ינל קב יידלע לאוועצמ לקב ה ותעבאמצ וננתייולא ותערכלמ קהוחזת וה ותהשר

 .נהמש

 תלוגבמהניוא ערכתלמ ותיחרא מ לקכח פקהס ייד לעונקוית(BUGS)הנוכת ותלתק

 וקה.ז תח הסכם לו שמויקיו אאוומילק רהוקש נהיא וןבזמ

• 

• 

• 

• 

• 



החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

 

          

      

 

          

         

         

    

       

        

   

 

 

            

         

       

  

         

   

      

        

    

         

        

        

  

         

           

          

           

           

       

       

        

           

         

 

 

 

 

 

 

 

5 

 ם בטר ון ניחה את ובעזי לא פקהס יגנצ עת,נומה קהחזאהלופיטעוביצ יום ס חרלא

 .ת מונעהה זקחאה פול טי ותמה את קוםבמ ון ניחה יגלנצ ירהסב

• 

 ם:יר ומוח יםקלח וד,יפקת צהס 2.11

 רהותמ לכ וםלתש לאל פקסל,וודתבעמ פרדנילתב לקכחו גרתסבמ יביחהיהי פקהס

 י ומרחו ריםומהח קים,להח דויהצ לכתא זה, הסכםבש ורפמב ורמ לא ר עבמתפוסנ

 םירומהח ו קיםל הח וד,יצה לתקב. םירות שי ה עולביצ נדרשיםה ליםהמתכ עזרה

 . ולשפצ לםמשת וי או א ראליט כילהח פקהסד ש ויפת צלהח לולתכ

 והייקספהי" עוקפויסש זרעהירומוח ריםמוהח זרים, יבהא קים,להח וד,יהצ לכ

 דו.עונםורעב ותכ ערהמ לשהפלחלהו ושימשל ל,ופילט םימיומתא יםחדש ים,י ורמק

• 

• 

 :נהוכת 2.12

 לכ את הבעי יטמוו יד לע קהפושס ת ערכהמ את תוהמשמש ותנוהתכ לכתאקחזית פקהס

 פת.וסנתולע לאל ההסכם לךמהב תתחפהמ נהימ המז "יעצופוישושידרישיפכ ניםועדכה

 .ייםהרשמ יםמ ורהג י"עונדכ ועיל שכ ל כישראב ותוגנההיוריש ה ותיוחלהנ י מבנועדכ

 : םי רות שי ה עוביצ ןפוא 2.13

 ת רישד חרא לאשתמ ובדרך ןפואבויד- לעועצויב יםותיר הש יכ אתבז יביתחמ פקהס

 . ותריות בוהבהג הקוחזתה ותק ברמחזו ת תתערכמהיכו נהיהמזמ

 . ההוגב מה ובר ותליעיות, ביעוצ ת, במקונומיבמ םתי רושי ה את עצ יב פקהס

 ותא ורלה התאםבםיותירשה את עולבצ ןידלכ ותוראה חראאללמ בייתחמ פקהס

 ות. כ וסמהמ ותיות הרשווראוה עזרהיוקחלכללוכ,דין כל

 ך מסמ ותא ורהלשןומיוק ותלועפ דרך את עת לבכ וקדלב נהילמזמ אפשר י פקהס

 תוקיהבד עוביצב נהילמזמ ייע סיו נהימ המז י" עוענקבים שר הסדה יוםקוויד- לע הז

 ןויע ותב לר דרש יישעידמלכהנילמזמ פקהס ורס ימ כך לשם. ושההדר ורתקיהבו

 . "בויוכתונושב בח ה,ודעב ינומיים, בפרבס

 נתמלע נהימ המז עם להועפ וףית ובש אוםיתב תיםוירשה את עלבצ יביח מת פקהס

 ה לאהמ ונוצר ותעיולשב ןאולמב זה מסמך יפ לע ויותיויביתחה את לעופל יאהוצל

 עולביצ פקהס לש יתעדלהב ותויראחמעו לגר יכד ליעל ורבאמ ןיא. נהיהמזמ של

 .תים וירהש

 ך מסמ ות וראהי"פע עיםוצ מב ינםא חלקם, וא ולםכ ים ותריהש יכ נהימהמז עהקב

 את עולבצ ידמ ובלש פקהס לעו יתפוס תהעיקב האת ות,התקשרה והסכם זה

 ת התרא חראל פקסהי"עתודועבהעוציב נה.ימ המז ייד-לע יידרש שיפכ תים וירהש

 נזק.ה ידתמיפלעונומחשב ידורהלהניזמ המ ותבזכ עוגפליכד ובהייה לא הניהמזמ

 תא ירזהת, הונצרתועבישל אינו פקהס "יעםירותשי העצו בי כי נהימ המז הבעק

 ה עשר ךות המצב פרוש לא ואם נו,ומחשב ותד ורהה עוצילב ף וסנב בכתב, פקהס

 םייא עצמ יםנל קב וא יםובדע יקסעלה נהיהמזמ תיו, רשאזהר זהאןמת חראל יםימ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 ןל לקב עיםימג ה פיםהכס וךתמ ודתםעב ורעב לשלםו תיםוריהש את ועשיבצ

 תודורהה לתעפהתולרב זה הסכםב חרת א אהרוהלמכ עורלג ילמב ת וזא יעוהמקצ

 ידרש.יש חרס אנקלו כת אוט ורפהמ

 רה מק לובכ ותהתקשרה כם הס ות וראהמעולגר יכד זה יףעבס ןיא פק,ס הסר ןעלמ

 . נהיהמזמ עםטמלנהמהעי יכר רהיל סתש

 ורההתמ .3
 האתו ותירש נתש לכ תוםב רק פקסל ולםשת הבדק, פתותק יראח ותריהש ןיבג רהוהתמ 3.2

 תויחרהא פת ום תק וק בתפלס וםלהתש יכהטילחהה חברה לא אם , א ותיוהכמ ט בכתב ורפכמ

 . לעופ ה ביה י שתפכה(עינסןזמללוכה,ודעב עתות )שיראת ש יי קרפל האת

 ין.י ד" פע יתנוב ת חשלקב עדוממ 60 וסלפףוטו שייה לוםהתש ינאת 3.3

 ק הבדותוריחהא תקופ ת לאמ ותירושהנ התק לתלוכתערכהמ קתפסאיןגבהורתמהכי הרובמ 3.4

 .עהההצ ימסמכל תאם בה האמל ותיחראב לתלוכ

 י מסמכל התאםבתלל כו יתראחה פתוחר תקלא זה מסמךל תיםויר הש יןגב רהוהתמ כי הרובמ 3.5

 נהיהמזמ י יד לע יהלע לטחויש לככ םולבתש ותריש ע לבצ ה מינזמה ת לטהח ר אחל העההצ

 . להסכם ורףהמצ ותיוהכמ ה בכתבלעפהה ו ותירהש קהוז תחה יףעבס להולכ

 :לולהסכם תכה פתול תקלכ ןלקב ל רהותמהיכ אתהר בזובמ 3.6

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 ,ותלקת ןוקית יים, פתותק ה ליםופיטה ות לרב ושיםדר ה האדם חוכו דהועבה לכ

 נההכ ותודעב זה ללובכ שלם,ומעוביצ לשם כנדרש וחיקפהוהדועבה לתנהה ותלרב

 .תסול פ וקליוס ותרוש הד רעזה ותדועב ים,יהק וקריפ ים,ינוציח כה לאי מבבת

 עוציבב יםוכרהכ ליםמתכ םימרווח עזר יומר ח ותלרב יםרומהחו יםקלהח וד,יהצ לכ

 ןישא ודיצוגשדר ואו/ ודיצ פתלחה ותבלר ו'וכ עזרהימרוח להם,ש חתפוה דהועבה

 דויצ אמת הת תויולע ללוכ יים הק במצב ולשמר וא ופצ לש תיללככ ותי כדא ןללקב

 ת זמויב נהיא וגלשדר ישההדרש לבדבו גוישהל תןינ אשל רי קו מ ד ציול פי ליח

 .נהיהמזמ

 הוקז תחו ה הרכב תווצאה מים,ויגפ,ותנומכ ירים,כשמ ודה,בעה ילכב מושיהש

 .באתר

 תלופס יוניפ ותב לר נו,וממ דהועבה לאתר ודיוהצ יםר ומהח לתובה ותוצאה לכ

 .ותר יב ב והקר יוניפה אתר עד הודעב יתוצרו

 .נהמש ינל ת קבלעפלה ותוצאההלכ

 ן למת כנדרש ריםומוח קיםלח וד,יצ יאלמ לוהינלו נהס אחל ישה,כ לר תווצא ה כל

 .דעמוב ותירהש

 ואןובדאינפבתולרב יליששדוצ יםד ובעה ות,דועבהחוטילב ותנדרשהתווצאההלכ

 .נזק



החברה לפיתוח נוף הגליל בע״מ | מכרז פומבי מספר 01-20

 

   
        

         

     

          

     

              

      

        

    

  

         

          

  

             

           

 

          

    

       

    

           

    

          

 

          

       

   

 

 

 

 

          

             

     

4 

7 

 דמעבי-ובדע חסיי היעדר
 יכ ויאמצעןלבקל כעו פ ואהה ז ותקשר הת הסכם "יפ עותיובויחיית העצויב ב כי רהיצמ פקהס 4.2

 ,ותכ נ עה,יפצ,עהי פג ל שה מקר ל בכ תטלוחמ וה יתדעלהב לאה,המ ותיחרא הלוחתדלבבוילע

 יו אע אוקב ביצעואיוך כדו תעממט יל מלכ וא ו/ ויובדעלוגרמיואויקרפסד שהוק אנז ות,ומ

 קיחזלה קספהבייח מת זה יףעבס ורמהאמעולגר ילמב זה. הסכם "יפע תיוובויחיית העצויב

 .ועממט יל מכ וויובדעלח כויטלב יםמתא יקףבה וףגינזק וחיטב

 ןילב מו,עט מ מי ואוניב ורליצ יכד יו,אנמת יאנבת וא זה, סמך המ ןי איכ ירמצה פקהס 4.3

 עוביצ רךוצל,פקהס טעםמועסקויש דיםובעהלכיוכ יד,עבמ ו ובדעיחסי,נהיהמזמ

 ןיבוובינ יוהיאול דבלבקספהלש דיםובעכויחשביוויהי זה הסכם י"פע יותויבוייחהת

 יד.עב ומ דובעיס יח לכ נהיהמזמ

 ותהשיר ותהפר

 תכולי את פרהקספ והידבמ ,עת לבכ ותהתקשר ה את יםיסל נהיזמהמ לשהותמזכ עור לג ילמב 5.2

 עהודבה ותרהתקשה וםי סלעןללקב עידולה יתרשא נהיזמ המ היתה,זה סמךמיפל ותירשןמת

 ראש.ים מימ 14לבכתב ש

 הפותר למכ עולגר ילמב ית,א רש נהיזמ המ יהה ת זה, מסמך ותוראמה אהורהעביצ לא פקהס 5.3

 העתדלוקישיפל לקה,חוא להוכ,פקהס ותב ער את לטלח זה, מך מס פי ל או יןד ה פי לתראח

 .ידבלעה

 הרהפ ותריהש ך מסמ את רפהוליכא פקהס יחשבי אים, הב ריםקהממ ותריו אד אח ותבקר 5.4

 :ליעל ורמ הא לויחו יתודיס

 אללוקיעה ו רהוהתמ את ידפקה ל נהיזמ המ רהואמ וילאןוחשב לעלויקעלוטה

 ;ולתהט עדוממ יםימ 30וךתוסר בה

 קפרמול נהוכשמ וא יום 30וךת להוטב לא אשר וקפר ל בקשה פקהס דג נהשהוג

 ;וינכס לע סיםנכ נסוכו/או

 קלהסתל פקהס נתוובכ יכ ,נהימ למז הרא נ או הסכם העומביצ לק הסת פקהס

 ;הסכםה עומביצ

 הב שיש להועפ ותשעל סהינו אהעש קספהשולשהכ פקס נהיהמזמ ידיב כשיש

 הנאה ובתטוא נהמת נק,ע מ וחד,שוה כלש לאדם עיהצ שוא,נהימהמז לשהאהונ

 עו;וביצוך בהכר דבר לו כא הסכםל י בקשרלשהכ

• 

• 

• 

• 

 המזמ י

 תפוסבת החזר,ה עדולמ עדו נהיהמזמ "יע מוולשת עדוממ למדד, ודצמ ואהכש,פקהס מאת

 ."דחחתונוב מחש ותגיחר תוכיי משב לג "מעים בלעופה נקבל בובקת כמינתית שיבר

 הנילמזמ חזרוי,נהי "ע לםווש פקהס לעהלחהז הסכם יפלעוומל תש ובתשח ום,סכ לכ 5.5
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 לןבקלתבייחהמינ זמשה כום סלמכ הז כוםס לקזז נהי המזממ ותכמז עורלג ליעל ורמבא ןיא 5.6

 . נהיהמזמ ללט שחוהמ תהעל דוקיי שפללוהכ,פקהס ותערב וךה מתזוםת סכונכלו/או

 ם:וסכמיפיצויים מ
 ₪ 00015, לש בהוגב יתקאנב ותערב הרחבל ורסימ פקהס פק,הס ותיויביתחה יוםק חתהבטל

 השתמשלהברהח לשהותמזכ עולגר ילמב . ות(יחרוא בדק ותערב)2ג' פחנסכ ורףהמצ סחונב

 עוביצ-יא עקב וסכםמ יו פיצ , פקלס עיםימגה מים ולהתשמ קזזל ותהזכ רהחבל ות,ערבב

 עוהביצ ותב ער את לטלח נהיהמזמ לה שתוע מזכורלג ילת מבוזאה )יף זע ט בסורפת כמודועבה

 לש וסףנ בויח וענמי אל רוים כאמומכס יזויזק .)ןיהד תווראלה אםהתחר בעד אל סל כקבלוא

 ו הינ לןהלשזזו קי ה וטירפיכ ודגשמ. וידילע דהובעהעומביצ אהצוכת יגרםיש נזק לבכ פקהס

 ותללנכ ןניאש ותרפהילגב .מסמךביאנתלש ותיאפשרה ותפרההק מלחקרללווכ לבד,בילקח

 ירחי)מ זיםויזקה טרו פי לן הל . דרש נה זזוקיה בהוג לע המינזמה טליחת ןללהש וטפרב

 ):"מעמ ליםלוא כ לו יל לע טרומפ כ דדלמ דיםומצ יוהי זים ויזקה

 . חש" 500– ותעש 12 עד לוב שיכעה בלתקלעד שו ן במויקת-אי/רחויא 6.1.1

 סףונב,םוי כל ל₪ 300- תעו ש 12 לעמ בויכעב להתק לש דעומב ןו יקת-איר/ויחא 6.1.2

 . תעוש 12 דע לור שחיא ןיג ₪ ב 500ל

 יא עתש כלל100₪– ותל תק ןויקתל ותאיהקר לתקב וקדמלש בהוג /תנהעמיא 6.1.3

 . יהלעחוודלהיהןתינ לאשהלן תקויקי תאלוז בשיזקלע וסףנוקד ב המ לה שנעמ

 , קהוחזתה ותאורבהו ינתש ןוימז וחלב כנדרש עתנומ קהוחזת ותודבע עוביצ-יא 6.1.4

 ור.גיפעו שב כללח"ש 500– הודבע מי י 10 על הלעו הרגויפב

 פן או בליעפ אינו יון חנ השםוילכל300₪– אהלמ נה ישא ותניבזמ ןוינ הח לועפת 6.1.5

 םיומכ לס וסףנב יו,פחנסו ותר התקשה מסמך ותרא והל התאםב כנדרש לאמ

 . ליעל ריםוזכהמ

 לליכ

 ן וכ עוקב ןפו ן באיוב ינן זמפוא ן ביר, ב אחלהז מסמך יפלע תיו כויו זתאתחו מהלןלבלק וראס 7.1

 לאא חר, אל זה מסמך פי לע תיו כויו זתאדבעשל או/ותרו שיהתבויחיהת את ב הסלול וראס

 .נהימ המז עקב ים שתנאלת התאם וב בכתב,ו , מראשנהיהמזמ הסכמת ל אתיבאם ק

יפלביומח אוה להם תיםוירמהש לקחלכ מו,עמט הנמש ינללקב יר עבלה יארש יהיה לא קספה 7.2

 הנעט לכ ןי בג הני המזמ תא הפויש היפצ ק ספ ה ובכתב. מראש הניזמ המ תהסכמ אלל ,זה הסכם 

 תולרב נה,שהמ ינלמקב ימלשלחדמו/או שהעממ אהתוצכ לה רם יגיש נזק ו/או עהיתב ו/או

 .פקהס יפל ה כנש המ ינלל קבות ש נעטןיג ה בלוגרמייה שלכא

 ההצמד י הפרש ותב לר סכום, לכ ותגבלו/או עכבלואו/ ז לקז יתכא ז האת נהי המזמ יכ וסכםמ 7.3

 לעןיב,ותר התקשה הסכםהיכ מסמ יפלעןיב,פקהס תמא הלעימגה ור,מהא םוהסכ לעתייבור

7 
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 ת מא ןלקב לעייגש וםכסלמכ אתוז ן,יל ד כיפלעןיבוק ספ הןי לב הניערך בנשראח הסכם לכיפ

 .ק ספ הןי לב ה מינ זמהןי ערך בנש חרא הסכם לכיפלעןי וב הז הסכם יפ על ןיב,נהיהמזמ

 ו /או הסכם ה עובביצ ות וכהכר ותוצא ה לבכ אייש פקהס יכ זאת ב הרובמ פקס הסר ןעלמ

 לבד.ו בנו ל חשב עלכ וה ותר אחו ותילועפת ות,יות משרד וצאה ותלרב נו,מ ת מועובנה

 וא ביםמכת ,גיםמצ רים, הסד ל וכ דים הצד ןיבש לאמה ות ירהש ת יטש תא מבטא זה סמךמ

 ירסחוייה זה, סמךבמ פורשמיויטבוליבק לאשלככ זה, הסכם ימתחת ל קודם וישה ותנהב

 .וקףת

 הניהמזמ ,נהי למזמ תיםוירהש פקתאסבילשהכתוידבלע פקלס ת קנו הל דיכ זה מסמךב אין

 פתותקבהן,להבהגאלל,ואשהיליששצדלמכ מיםודםתיורשי או יםותריהש את כושלר ית רשא

 .כןמראחלהןו ההסכם

 ןוה ותודעבהעוביצ לךהבמ ןה עת,ל עתמוייהשיפכ,רהחבהילנה את ייםקל יביחמת פקהס

 ההית רהבהחו ההסכם לש יתודיס רהפהכ תחשב זאת ותיביתחה יוםקיא.ותריהש פתובתק

 ₪.00015, לוסכם שי מופיצ לו פקהס עם ותהתקשרה פתותק את יםיסל יתרשא

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 
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