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מבוא  א. 

  

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת   .1

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת   1.1
מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה 

(להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחים על עבודות חשמל ו/או 

תקשורת. 

יצוין כי לצורך ההשתתפות בהליך יש להגיש רק את המסמכים הנדרשים בטופס   1.2
ההצעה. אין צורך להגיש את יתר מסמכי המכרז או מסמכים נוספים. 

מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שיכללו במאגר יבחרו לביצוע עבודות   1.3
פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים 

מקומיים ותאגידי מים וביוב. 

רקע ולוחות זמנים    .2

רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב המבקשים לבצע פרויקטים   2.1
בתחום הבינוי או הפיתוח והתשתיות, תהינה רשאיות לפנות למאגר לצורך בחירת 

מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת. 

החברה מעוניינת להקים מאגר של מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת על מנת   2.2
ליצור רשימת מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת מורשים, אשר מתוכם ייבחר על 

פי אמות מידה קבועות, מחייבות, הוגנות ושוויוניות, המפקח המתאים ביותר לכל 

פרויקט ופרויקט כאמור. זאת בהתחשב בחובתה של החברה להעניק לרשות 

המקומית שירות איכותי ומיטבי. 

כל הרוצה להיכלל במאגר, ועומד בתנאי הסף שיפורטו להלן, רשאי להגיש בקשתו   2.3
במסגרת הזמנה זו, וזאת באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו מפורטת במסמכי 

ההזמנה.  

בחירת המפקח מתוך המאגר תכלול שלושה שלבים:   2.4

בשלב הראשון: תכלול החברה במאגר כל מועמד שיוכיח עמידה בתנאי הסף   2.5
המפורטים בהזמנה. הרישום במאגר ייעשה תוך סיווג המפקחים לפי: (1) תחומי 

התמחות (תוך הבחנה בין תחום החשמל לתחום התקשורת), (2) אזורי פעילות (תוך 

הבחנה בין צפון, דרום), (3) ניסיון מקצועי קודם.  

בנוסף לכך, יפרט המאגר לגבי כל מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת נתונים   2.6
שונים הרלוונטיים לגביו, כגון: התמחויות מיוחדות, ציון שביעות הרצון של 

לקוחותיו מביצועיו בעבר, מספר הזמנות העבודה שהועברו למפקח באמצעות 

החברה בעבר, היקפן הכספי של ההזמנות ומועדן, מספר הסירובים של המפקח לקבל 

הזמנת עבודה וטעמיו לסירוב, ועוד.  
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בשלב השני: כאשר תידרש עבודת פיקוח על עבודת חשמל ו/או תקשורת, תסומן   2.7
במאגר קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע עבודת הפיקוח. זאת בהתחשב 

במאפייני העבודה מצד אחד (כגון, סוג העבודה ומאפייניה, היקפה ומיקומה 

הגיאוגרפי) וסיווג ומאפייני המפקח מצד שני. 

בשלב השלישי: ישלפו באופן אקראי, מבין קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע   2.8
עבודת הפיקוח, חמישה שמות של מפקחים. ועדת המאגר תדרג מפקחים אלה על פי 

סדר יורד בהתאם לאמות המידה המפורטות בהזמנה ומשקלן היחסי. 

למפקח שידורג ראשון תימסר הזמנת העבודה. המפקח שנמסרה לו הזמנת עבודה   2.9
ושהסכים לבצעה יחתום על חוזה עם הרשות בנוסח המצורף למסמך זה, לאחר 

שיושלמו בו נתוני הפרויקט ותבוצענה ההתאמות הדרושות, ויעניק שירותי פיקוח על 

עבודות החשמל ו/או תקשורת בפרויקט.  

ככל שהמפקח שנבחר פועל במסגרת משרד מפקחים יחתום המשרד על החוזה   2.10
כאמור.  

יובהר כי אין ברישום במאגר משום התחייבות של החברה כי יופנו למפקח או   2.11
למשרד שנבחר הזמנות עבודה בהיקף מסוים או בכלל. 

עוד יובהר כי אין בהקמת ובהפעלת המאגר כדי לשנות מתנאי ההעסקה של מפקח או   2.12
של משרד מפקחים שנמצא כבר בהתקשרות עם החברה או עם רשות עובר לניהול 

ההליך. 

האמור בפרק זה הינו כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף   2.13
ההזמנה על נספחיה. 

לוחות זמנים:   2.14

  

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.12.2017. ניתן לוודא את   2.14.1

קבלת הפניה בטלפון מס': 03-5769356. 

ניתן להגיש בקשה להיכלל במאגר החל מיום 31.12.2017. עם זאת,   2.14.2

מומלץ להמתין עם הגשת הבקשה לרישום למאגר עד לפרסום התשובות 

לשאלות ההבהרה. 

הגדרות   .3

למונחים המפורטים להלן תהיה במסמך זה המשמעות הרשומה לצידם, כל עוד לא   3.1
משתמע אחרת מהקשר הדברים. למונחים המוגדרים בחוזה, ואשר לא הוגדרו להלן, 

תהיה המשמעות הקבועה להם בהגדרות החוזה, כל עוד לא משתמע אחרת מהקשר 

הדברים. 

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו:   3.1.1

  .www.mashcal.co.il
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"ועדת המאגר" – ועדה שתמנה החברה לצורך ניהול המאגר וניהול   3.1.2

ההליך של בחירת המפקחים. 

"החברה" – החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.   3.1.3

"החוזה" – החוזה המצורף כנספח א' למסמך זה. יצויין כי לחוזה יבוצעו   3.1.4

במידת הצורך התאמות, ויושלמו בו פרטים, בהתאם לנסיבות של כל 

התקשרות והתקשרות. 

"טופס הבקשה" – הטופס המצורף כנספח ג' למסמך.    3.1.5

"המאגר" או "מאגר המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת" – מאגר   3.1.6

המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שענו על תנאי הסף להכלל 

במאגר, על סיווגי המשנה שלו, אשר ינוהל על ידי החברה, ומיועד 

לאספקת שירותי פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור פרויקטים 

ברשויות מקומיות. 

"מפקח עבודות חשמל ו/או תקשורת" או "מפקח" –מפקח על עבודות   3.1.7

חשמל ו/או תקשורת עצמאי או הפועל  במסגרת משרד מפקחים. 

"משרד מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת" או "משרד" – תאגיד,   3.1.8

שהוא חברה שאינה מוגבלת בערבות או שותפות רשומה, המעסיקה יותר 

ממפקח עבודות חשמל ו/או תקשורת אחד, מנוהלת כיחידה אורגנית 

אחת, ומקיימת הנהלת חשבונות אחת. 

"עבודות בינוי" – כל העבודות הנדרשות להקמה או לשיפוץ של בניין על   3.1.9

נספחיו, לרבות עבודות הפיתוח בחצר ההיקפית שמשרתת את הבניין, על 

תשתיותיה, לפי הגדרות היתר הבניה לבעל הקניין או היזם.  

"עבודות פיתוח ותשתית" – עבודות חשמל ו/או תקשורת במרחב   3.1.10

הציבורי, לרבות תאורת רחובות, תקשורת בין מתקנים או מערכות, 

רמזורים, תחנות שאיבה למים וביוב ומתקנים הנדסיים כגון: מתקן 

לטיהור שפכים, מרכז בקרה וכד'. 

"פרויקט" – עבודת בינוי או עבודת פיתוח ותשתיות.   3.1.11

"רשות מקומית" או "רשות" – כל רשות מקומית או תאגיד עירוני של   3.1.12

רשות מקומית, או תאגיד מים וביוב שמבקשים לבצע פרויקט, ושפנו 

לחברה על מנת לבחור, באמצעות החברה או בשיתוף פעולה עימה, מפקח 

על עבודות חשמל ו/או תקשורת מתוך המאגר. 

"השירותים" או "שירותי פיקוח" או "העבודות" – פיקוח על עבודות   3.1.13

חשמל ו/או תקשורת, וכן כל פעולה הדרושה לפיקוח על עבודות חשמל 

ו/או תקשורת, וכל המטלות והתפקידים המוטלים על המפקח, כמפורט 

בחוזה על נספחיו (נספח א' להזמנה), ובכפוף להנחיות הרשות ומזמין 

העבודה ולכל דין. 
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נספחים להזמנה   .4

  

הנספחים להזמנה, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, הם: 

נספח א' – החוזה ונספחיו (לא להגשה);   4.1

נספח ב' – דוגמת טופס משוב (לא להגשה) ;   4.2

נספח ג' – טופס בקשה להיכלל במאגר (למילוי ולהגשה).   4.3

נספח ד' – תצהיר (למילוי ולהגשה).   4.4

 

 

תנאי הסף להיכלל במאגר  ב. 

כללי   .5

למאגר יתקבלו מועמדים – מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת עצמאיים או   5.1
שכירים הפועלים במסגרת משרד מפקחים – העונים במועד הגשת הבקשה על כל 

התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מועמד שאינו עומד בכל התנאים לא יתקבל 

למאגר, אך יוכל בעתיד להגיש בקשה מחודשת להצטרפות למאגר, כמפורט בהזמנה.  

אין להגיש בקשה המשותפת למספר מפקחים או למספר משרדי מפקחים.    5.2

משרד מפקחים המעוניין שמפקחים שהוא מעסיק יכללו במאגר יגיש בקשה נפרדת   5.3
לגבי כל מפקח המועמד מטעמו להיכלל במאגר. יודגש כי המאגר הינו מאגר של 

מפקחים ולא מאגר של משרדי מפקחים, אם כי לעיתים שאלת השתייכותו של 

המפקח למשרד עשויה להוות שיקול ענייני בבחירתו של המפקח.  

אין הגבלה על מספר המפקחים שרשאי משרד מפקחים להציע לצורך   5.3.1

הכללתם במאגר. 

מפקחים שהוצעו על ידי משרד מפקחים העומדים בתנאי הסף יירשמו   5.3.2

במאגר. הבחירה מתוך המאגר תהיה של המפקח באופן אישי, על פי 

נתוניו (ולא של המשרד), כמפורט בסעיף 22 להלן, אולם חוזה 

ההתקשרות ייחתם עם המשרד. 

למען הסר ספק, מועמד שפועל במסגרת משרד מפקחים, אך אינו עובד   5.3.3

שכיר של המשרד, יוכל להגיש את מועמדותו רק כמועמד עצמאי. 

מעמדו המשפטי של המועמד   .6

כתנאי להיכלל במאגר על המועמד להיות:   6.1

"מפקח עצמאי", שהוא עוסק מורשה ותושב ישראל, המנהל פנקסי   6.1.1

חשבונות ורשומות כדין (בין אם הוא תאגיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא 

עובד כיחיד); 
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או –  

מפקח שהוא שכיר במשרד מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת,   6.1.2

המעסיק יותר ממפקח אחד, מנוהל כיחידה אורגנית אחת, ומקיים 

הנהלת חשבונות אחת; שהוא שותפות רשומה או חברה שאינה מוגבלת 

בערבות, ושהוא עוסק מורשה (לרבות כשותפות רשומה שחבריה הם 

עוסקים מורשים), הרשום בישראל על פי דין, ומנהל פנקסי חשבונות 

ורשומות כדין; 

אישורים ותצהירים נדרשים   .7

  

כתנאי סף להיכלל במאגר על המועמד לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:   7.1

תעודת עוסק מורשה או אישור מרשויות המס על היותו של המועמד/משרד   7.1.1

המפקחים עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 

אישור על ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-  7.1.2

  .1976

אם המועמד הוא שכיר במשרד מפקחים – תלוש שכר אחרון (ניתן להסתיר   7.1.3

בתלוש אך ורק נתוני שכר, וזאת מטעמים של שמירה על הפרטיות) או אישור 

העסקה חתום על ידי רו"ח של המשרד. 

אם המועמד מועסק על ידי תאגיד (בין שהתאגיד הוא משרד מפקחים ובין   7.1.4

תאגיד אחר) – אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד 

– זהותם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 

תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, כנדרש לפי חוק   7.1.5

עסקאות גופים ציבוריים האמור (התצהיר הוא חלק מהתצהיר, נספח ד' 

להזמנה).  

ככל שהבקשה מוגשת מטעם משרד מפקחים, דרישות אלה חלות על המשרד.   7.2

 

הכשרה    .8

תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד יהיה מפקח על עבודות חשמל ו/או   8.1
תקשורת בעל "רישיון חשמלאי ראשי" ומעלה בתוקף, לפי תקנות החשמל 

(רשיונות), תשמ"ה-1985.  

להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המועמד לצרף לבקשה צילום של   8.1.1

הרישיון התקף במועד הגשת הבקשה שבו הוא מחזיק, צילום של תעודות 

ההשכלה שלו, ותעודות בדבר הכשרות מקצועיות שעבר. 

ניסיון   .9
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תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד ביצע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או   9.1
תקשורת בתחום הבניה ו/או הפיתוח והתשתיות, שהסתיימו בחמש (5) השנים 

הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה (נכון לפרסום הזמנה זו החל משנת 2012 

ואילך), במסגרת ארבעה (4) פרויקטים לפחות, שהיקפם המצטבר (של כל 

הפרויקטים) הינו ארבעה (4) מיליון ש"ח לפחות בתחום החשמל ו/או התקשרות.  

כאשר בתחום הבניה, לפחות אחד (1) מהפרויקטים צריך להיות בהיקף   9.1.1

שלא יפחת מ- 1 מיליון ש"ח בתחום החשמל ו/או התקשורת. 

כאשר בתחום עבודות הפיתוח והתשתית, לפחות אחד (1) מהפרויקטים   9.1.2

צריך להיות בהיקף שלא יפחת מ- 0.5  מיליון ש"ח בתחום החשמל ו/או 

התקשורת. 

לצורך עמידה בתנאי זה לא ניתן לייחס עבודה מתחום הבינוי לעבודה   9.1.3

בתחום הפיתוח והתשתיות ולהיפך. כל תחום ייבחן בנפרד. 

כמו כן, הדרישה לפיקוח על ארבעה (4) פרויקטים מתייחסת לכל   9.1.4

קטגוריה בנפרד. לדוגמא, כדי להיכלל במאגר כמפקח על עבודות 

תקשורת, על המועמד להצביע על כך שפיקח על ארבעה (4) פרויקטים 

לפחות בתחום התקשורת. 

לצורך בחינת עמידתו של המועמד בתנאי הסף יילקחו בחשבון אך ורק עבודות פיקוח   9.2
על עבודות חשמל ו/או תקשורת שבוצעו עבור גופים ציבוריים מהסוגים הבאים: 

משרדי ממשלה, יחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, 

חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, קופות חולים, ומוסדות להשכלה גבוהה 

הכפופים לחוק חובת המכרזים. 

להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המועמד לפרט בבקשתו את (1) פרטי הלקוחות   9.3
שעבורם ביצע את עבודת הפיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, (2) מועד 

ההתקשרות עם הלקוח, (3) מועד סיום הפרויקט, (4) ההיקף הכספי של הפרויקט 

בתחום החשמל ו/או התקשורת, (5) המיקום המדויק של הפרויקט, (6) האם מדובר 

בפרויקט בינוי או בפרויקט פיתוח ותשתיות, (7) פרטי איש קשר מטעם הלקוח, ו-(8) 

פרטי מנהל הפרויקט. 

ניתן לפרט בבקשה יותר פרויקטים מהנדרש, ככל שקיימים כאלה.   9.3.1

לשם הוכחת עמידתו של המועמד בתנאי הסף על המועמד לצרף לבקשתו את דפי   9.4
הסיכום של החשבון הסופי של הפרויקט שעליו פיקח, המציגים את סך עלות 

הפרויקט בתחום החשמל ו/או התקשורת שעליו נתן המועמד שירותי פיקוח צמוד, 

וניתן לזהות במסמך את פרטי הפרויקט באופן מדויק.  

כללי   .10

  

מובהר כי במסגרת הבקשה נדרש המועמד לפרט נתונים נוספים, מעבר לאלה   10.1
הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף, וזאת לצורך סיווגו של המפקח במאגר כמפקח 

Dummy TextDummy Text
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חשמל ו/או תקשורת בתחום הבינוי או התשתיות והפיתוח; ולצרכים נוספים אחרים 

שיידרשו לחברה מעת לעת.  

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל גורם שהוא, לרבות הלקוחות של   10.2
המועמד ומנהל הפרויקט הרלוונטי, לצורך אימות כל נתון המפורט בבקשה, לצורך 

קבלת חוות דעת בדבר אופן ביצוע עבודת הפיקוח על ידי המועמד, או לכל צורך אחר 

הנחוץ לה לצורך קבלת החלטה.  

 

סיווג המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת במאגר  ג. 

  

סיווג המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת:   .11

החברה תרשום במאגר את מפקחי עבודות החשמל והתקשורת שהוכח להנחת דעתה   11.1
כי הם עומדים בכל תנאי הסף המפורטים לעיל. 

החברה תסווג את המפקחים שהתקבלו למאגר לפי שלושת הסיווגים הבאים:    11.2

תחומי התמחות: תחומי ההתמחות המרכזיים שמהם יורכב המאגר הם:   11.2.1

(1) תחום הבינוי; (2) תחום הפיתוח והתשתיות. זאת תוך חלוקה לתחום 

החשמל ולתחום התקשורת בנפרד. אולם במאגר יצוינו גם התמחויות 

מיוחדות של המפקחים, ככל שקיימות, שעשויות להילקח בחשבון 

במסגרת בחירתו;  

יובהר כי יכול שמפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת   11.2.1.1

ייכלל ביותר מתחום התמחות אחד, ככל שניסיונו וכישוריו 

מצדיקים זאת, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בבקשה שהגיש.  

אזור פעילות: לכל מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת יקבע איזור   11.2.2

הפעילות שבו הוא רשאי לפעול, תוך הבחנה בין צפון (חדרה וצפונה), 

ודרום (דרומית לחדרה). 

אזור הפעילות של המפקח יקבע בהתאם לבחירתו, כפי   11.2.2.1

שבאה לידי ביטוי בבקשה. 

מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת רשאי לבחור להיכלל   11.2.2.2

בשני אזורי הפעילות.  

בנוסף לכך, ירשמו במאגר לגבי כל מפקח חמשת הנתונים שיפורטו להלן. נתונים   11.3
אלה יהוו שיקול בבחירתו של המפקח לביצוע עבודות פיקוח מטעם החברה או מטעם 

הרשות המקומית: 

התמחויות מיוחדות: במאגר ירשמו התמחויות מיוחדות של המפקח, ככל   11.3.1

שקיימות. זאת כדי ליצור התאמה מיטבית בין עבודת המפקח הנדרשת 

לבין מומחיותו הייחודית של המפקח, ככל שהדבר נדרש. 
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ציוני משוב: בכוונת החברה לבחון את שביעות רצונם של לקוחות   11.3.2

  

המפקח ו/או של הרשות שהמפקח עבד עבורה, מביצועיו המקצועיים של 

המפקח בעבר. ציוני המשוב של המפקח ירשמו במאגר. טופס המשוב שבו 

מתעתדת החברה לעשות שימוש מצ"ב כנספח ב' למכרז. 

ביצוע עבודות קודמות: במאגר ירשמו מספר העבודות שביצע המפקח   11.3.3

עבור החברה/רשויות מקומיות בעבר, היקפן הכספי ומועדן. ככל שהופנו 

למפקח יותר עבודות יהווה הדבר שיקול להפניית הזמנות עבודה חדשות 

למפקחים אחרים.  

סירוב לבצע עבודת פיקוח: במאגר ירשמו מספר הפעמים שהמפקח סירב   11.3.4

להצעת עבודה מטעם החברה, מועדי הסירוב והטעמים שעמדו בבסיסם. 

מספר הסירובים וטעמיהם יהווה שיקול בבחירת המפקח לביצוע עבודות 

פיקוח עתידיות עבור החברה או רשויות מקומיות, ואף עשויים להוות 

עילה לגריעתו של המפקח מהמאגר.  

השתתפות בקורסים ובהדרכות מקצועיות: במאגר ירשם היקף   11.3.5

השתתפותו של המפקח בקורסים ובהדרכות מקצועיות, לרבות קורסים 

והדרכות שמעבירה החברה למפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת 

מעת לעת. שמירה על יכולת מקצועית גבוהה והשבחתה מצד המפקח 

תהווה שיקול בחירת מפקח לביצוע עבודות פיקוח עתידיות עבור 

החברה/הרשות המקומית. 

נסיון בעבודה עם רשויות מקומיות: במאגר יירשם נסיונו של המפקח   11.3.6

בביצוע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור רשויות 

מקומיות. 

החברה רשאית להוסיף למאגר סיווגים נוספים ונתונים רלוונטיים נוספים או   11.4
לצמצם חלק מהסיווגים המפורטים לעיל מעת לעת על פי שיקול דעתה המקצועי ועל 

פי הנסיון המצטבר. 

החברה רשאית לנהל את המאגר באופן ממוכן או ידני, ובאמצעות ועדת מאגר,   11.5
כמשמעותה בסעיף ההגדרות. 

נתוני המאגר יהיו פומביים ויפורסמו באתר החברה. בהתאם לכך כל מפקח על   11.6
עבודות חשמל ו/או תקשורת ידע את פרטי סיווגו במאגר, וכן את שמות המפקחים 

האחרים הנכללים במאגר ואת פרטי סיווגם.  

 

בחירת מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת מהמאגר  ד. 

אופן הבחירה מהמאגר    .12



 10

 
ביקשה רשות מקומית לבצע פרויקט ופנתה לחברה לצורך בחירת מפקח על עבודות   12.1
חשמל ו/או תקשורת, תבחר החברה מפקח מתוך המאגר בהליך הוגן ושוויוני, וזאת 

באופן הבא: 

בשלב הראשון תיקבע קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע העבודה (להלן: "קבוצת   12.2
המפקחים המתאימים"). זאת תוך שיילקחו בחשבון מאפייני הפרויקט מצד אחד 

(אופי הפרויקט (בינוי או תשתיות ופיתוח / חשמל ו/או תקשורת), מאפייניו 

המיוחדים, מורכבותו, היקפו הכספי, מיקומו הגיאוגרפי, וכד') ונתוני המפקחים על 

עבודות חשמל ו/או תקשורת המתאימים לפיקוח על הפרויקט מן הצד האחר, 

בהתאם לסיווגם במאגר. בשלב הראשון קבוצת המפקחים המתאימים תיקבע על ידי 

ועדת המאגר, ובהמשך באופן ממוחשב. 

קבוצת המפקחים המתאימים לא תכלול מפקחים על עבודות חשמל ו/או   12.2.1

תקשורת המבצעים באותו זמן עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או 

תקשורת עבור החברה/רשות מקומית, בפרויקטים שהיקפם המצטבר 

עולה על 3 מיליון ש"ח. זאת, אלא אם כן קבעה ועדת המאגר אחרת 

מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

בשלב השני יישלפו באופן אקראי חמישה מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת   12.3
מבין קבוצת המפקחים המתאימים. שליפת המפקחים תהיה כפופה לשיקולים 

הבאים: 

הבחירה תהיה ככל הניתן בסבב מחזורי. קרי, בהיעדר טעמים מיוחדים   12.3.1

שיירשמו, ישלפו רק מפקחים שאינם מבצעים באותה עת עבודת פיקוח 

על עבודות חשמל ו/או תקשורת מכוח בחירתם מהמאגר; 

ככל הניתן, בין חמשת המפקחים שישלפו יהיו שלושה מפקחים על   12.3.2

עבודות חשמל ו/או תקשורת שכבר ביצעו עבודת פיקוח על עבודות חשמל 

ו/או תקשורת מכוח הימצאותם במאגר, ושני מפקחים על עבודות חשמל 

ו/או תקשורת שטרם ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר. ככל 

שאין בקבוצת המפקחים המתאימים שלושה מפקחים שכבר ביצעו 

עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת מכוח הימצאותם במאגר 

או שני מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שטרם ביצעו עבודת 

פיקוח מכוח הימצאותם במאגר יושלם המספר על ידי מפקחים על 

עבודות חשמל ו/או תקשורת מתאימים אחרים; 

בין חמשת המפקחים שישלפו לא ייכלל יותר ממפקח אחד מאותו משרד   12.3.3

מפקחים;  

בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, ככל שנבחר משרד מפקחים אחד   12.3.4

שלוש פעמים ברציפות (גם בהנחה שמדובר במפקחים שונים), לא ישלפו 

מפקחים העובדים באותו משרד במשך שלושה סבבים רצופים.  

  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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בשלב השלישי תבחר ועדת המאגר את המפקח שלו תוצע עבודת הפיקוח, וזאת על   12.4

פי אמות המידה והמשקלות הבאים: 

נסיונו של המפקח בביצוע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת   12.4.1

בפרויקט דומה לפרויקט העומד על הפרק; 25%) 

מידת שביעות הרצון מביצוע עבודות קודמות על ידי המפקח עבור החברה   12.4.2

או עבור רשויות מקומיות או עבור לקוחות אחרים; (20%) 

ניסיונו של המפקח בביצוע עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת   12.4.3

עבור רשויות מקומיות; (20%) 

היקף הקורסים וההדרכות המקצועיות שעבר המפקח, סוגן ומועדן;   12.4.4

 (10%)

מספר הזמנות העבודה והיקפן שכבר הופנו למפקח בעבר מכוח חברותו   12.4.5

במאגר; (10%) 

מספר הסירובים של המפקח לקבלת הזמנת עבודה וטעמי הסירוב; (5%)   12.4.6

שיקולים משתנים, ככל שקיימים (כגון, הצורך בגיבוי של משרד מפקחים,   12.4.7

מאפיינים יחודיים של הפרויקט וכד')  (10%) 

החברה רשאית להוסיף בכל עת אמות מידה נוספות על אמות המידה דלעיל, לגרוע   12.5
מהן או לשנותן, וכן לשנות את משקלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנסיון 

המצטבר, ובלבד שהשינוי יחול באופן עקבי ורציף על כל החלטותיה העתידיות של 

החברה לגבי בחירת מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת מהמאגר, ולא יהיה 

ספציפי לבחירה מסוימת. השינוי יפורסם באינטרנט ויעודכן במסמכי הזמנה 

עתידיים להיכלל במאגר.  

קודם לבחירת מפקח ולביצוע הזמנת העבודה, תהיה החברה רשאית לבדוק, לאמת   12.6
ולוודא כי הנתונים הרשומים במאגר לגבי המפקח תואמים את המציאות בזמן ביצוע 

ההזמנה, וכן לבצע סקר שביעות רצון לגבי ביצועיו של המפקח בעבר. המפקח ישתף 

פעולה עם החברה וימסור לה כל נתון או מסמך שיידרש על ידה לצורך ביצוע 

הבדיקה כאמור. 

ועדת המאגר תדרג את חמשת המפקחים לפי סדר יורד, בהתאם לציון הכולל שקיבל   12.7
כל מפקח, לפי אמות המידה המפורטות לעיל. מקום שהדבר נדרש, תנמק הוועדה את 

הערכתה.  

הזמנת העבודה   .13

  

החברה תפנה למפקח שדורג במקום הראשון, ותציע לו לבצע את עבודת הפיקוח   13.1
בפרויקט בהתאם לחוזה המצורף למסמך זה, לאחר שיושלמו בו הפרטים המיוחדים 

לפרויקט, ותבוצענה בו ההתאמות הנדרשות בהתאם לנסיבות העניין (להלן: "הזמנת 

עבודה").  
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קיבל המפקח הזמנת עבודה, ילמד את החוזה ואת תנאיו, ובתוך לא יותר משלושה   13.2

ימי עבודה ממועד הפניה אליו יבקר באתר הפרויקט וסביבתו.  

לא יאוחר מחמישה ימי עבודה ממועד מסירת הזמנת העבודה למפקח, יודיע המפקח   13.3
לוועדת המאגר האם הוא מקבל את הזמנת העבודה או מסרב לקבלה. המפקח יאשר 

את קבלת ההזמנה בחתימתו על החוזה, ואם היה המפקח חלק ממשרד מפקחים על 

עבודות חשמל ו/או תקשורת – יחתום המשרד על החוזה; סירב המפקח לקבל את 

ההזמנה – יודיע על כך המפקח לחברה בכתב ויפרט את טעמיו לסירוב. 

מובהר כי המפקח אינו חייב לקבל את הזמנת העבודה. אולם סירוב לקבלה יצוין   13.4
במאגר, ועלול להשפיע לרעה על סיכויו לקבל הזמנות עבודה עתידיות, כמפורט לעיל. 

מפקח המסרב לקבל עבודה רשאי לנמק את סירובו. נימוקי הסירוב   13.4.1

ישקלו על ידי ועדת המאגר בעת קבלת החלטה בדבר הפניית הזמנות 

עבודה עתידיות למפקח. 

הודיע המפקח כי הוא מסרב לקבל את הזמנת העבודה, תפנה החברה למפקח שדורג   13.5
כבא בתור אחריו מתוך קבוצת החמישה, והוראות סעיפים 13.1 – 13.4 לעיל יחולו 

לגביו. 

מובהר כי המפקח או משרד המפקחים יתקשר בחוזה ישירות עם הרשות המקומית   13.6
ו/או עם החברה, לפי העניין. 

 

עדכון המאגר, הצטרפות למאגר וגריעה מהמאגר  ה. 

  

עדכון נתוני המאגר   .14

החברה תעדכן את נתוני המאגר באופן שוטף בהתאם למידע המצוי בידיעתה, כגון   14.1
השתתפות בהדרכות ובקורסים, משובים, מספר ההזמנות שהופנו למפקח, היקפן 

הכספי, מספר הסירובים להן ועוד. 

החברה רשאית לפנות למפקח ולמשרדי המפקחים מעת לעת בבקשה לעדכן את   14.2
הנתונים שבמאגר. על המפקח ומשרד המפקחים להשיב לבקשת החברה תוך המועד 

שיהיה הנקוב בפניה.  

החברה תעדכן את המאגר בהתאם למידע שנמסר לה, והיא תהיה רשאית לבדוק   14.3
ולאמת את הנתונים בכל דרך שתראה לנכון טרם שתעדכן אותם במאגר. מובהר כי 

החברה תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים הרשומים במאגר בכל עת ובכל 

דרך שתמצא לנכון, לרבות בטרם פניה למפקח לצורך הזמנת עבודה. 

מפקח או משרד מפקחים רשאי בכל עת לפנות ביוזמתו לחברה בבקשה לעדכן את   14.4
נתוניו של מפקח במאגר, ככל שחל בהם שינוי שיש בו כדי להשליך על סיווגו במאגר 

(לדוגמא, צבירת נסיון בפיקוח מסוג מסוים וכד'). החברה תהיה רשאית לבצע את 

העדכון הנדרש. 
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חובה על מפקח ועל משרד מפקחים להודיע לחברה לאלתר על כל מידע שיש בו כדי   14.5
להשפיע באופן שלילי על סיווגו של המפקח או כדי להשפיע על עצם זכאותו להיכלל 

במאגר, כגון שלילה או השעיה של רשיון עיסוק, עזיבה של המקצוע, היעדר זמינות 

קבוע לביצוע עבודה, שינוי אזור הפעילות של המפקח וכד'.  

החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את אופן ניהול המאגר ועדכון הפרטים בו,   14.6
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנסיון המצטבר, והיא תודיע על כך לכלל המפקחים 

והמשרדים הרשומים במאגר, או תפרסם את השינוי באתר האינטרנט או בנהליה 

באופן שיהיה פתוח לעיון הציבור. 

הצטרפות מאוחרת למאגר   .15

  

החל ממועד פתיחת המאגר לרישום, ניתן יהיה להירשם למאגר. אולם החברה אינה   15.1
מתחייבת לעדכן את המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.  

למען הסר ספק, מפקח שכלול במאגר לא יידרש להגיש בקשה מחודשת להיכלל בו,   15.2
אלא אם כן יצוין הדבר במפורש בהזמנה שתפורסם, ותינתן על כך הודעה לכלל 

המפקחים הנכללים במאגר. 

גריעה מהמאגר   .16

החברה תהיה רשאית בכל עת לגרוע מפקח מהמאגר אם התברר לה כי פרטים   16.1
שמסר, או שנמסרו עבורו מטעם המשרד שמעסיק אותו, לא היו מדויקים; אם הוא 

לא השיב לבקשת החברה לעדכון נתונים; אם הוא אינו עומד יותר בתנאי מתנאי 

הסף להיכלל במאגר; אם הוא הפר הפרה יסודית של החוזה עמו; אם הוא לא קיים 

את חובת הדיווח החלה עליו בהתאם לסעיף 14.5 לעיל; או מכל טעם אחר שיצדיק 

את גריעתו מהמאגר, ובלבד שניתנה למפקח או למי מטעמו הזדמנות להביא את 

טענותיו בפני החברה. הליך השימוע יכול גם שיהיה בכתב. 

המפקח או משרד המפקחים רשאי בכל עת לבקש את גריעתו של מפקח מהמאגר.    16.2

אין בגריעה מהמאגר כדי לפגוע בתוקפו של חוזה אשר נכרת עם המפקח או עם משרד   16.3
המפקחים בקשר עם הזמנת עבודה שנמסרה לו קודם להודעה, והמפקח החל 

בביצועה, אלא אם החליטה החברה אחרת מטעמים שירשמו, וניתנה למפקח או 

למשרד המפקחים הזדמנות להביא טענותיו בפניה. 

 

כללי  ו. 

משובים   .17

החברה רשאית לפנות מעת לעת ללקוחות של המפקח ולגורמים שהמפקח עבד   17.1
תחתם לצורך קבלת חוות דעתם באשר לתפקודו המקצועי של המפקח במסגרת 

פרויקטים שפוקחו על ידו, וזאת בהתאם לשאלון אחיד שייקבע על ידי החברה 

(דוגמת טופס משוב מצורפת כנספח ב' למסמך ההזמנה).  
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החברה תהיה רשאית לשקול במכלול שיקוליה בבחירת מפקח מהמאגר את ציון   17.2

שביעות הרצון שניתן למפקח על ידי לקוחותיו והגורמים שעבד תחתם.  

קיבל מפקח ציון הנמוך מ- 75%, תמסור על כך החברה הודעה למפקח והוא יהיה   17.3
רשאי להעביר לחברה בכתב את התייחסותו למשוב. עשה המפקח כאמור, תחליט 

החברה אם לכלול את ציון המשוב בממוצע הציונים של המפקח או להשמיטו, והיא 

תהיה רשאית לערוך לשם כך כל בירור שתיראה לנכון. החברה תנמק את החלטתה 

ותמסור אותה למפקח. 

הדרכות, קורסים והשתלמויות מקצועיות   .18

  

החברה עורכת מעת לעת הדרכות, קורסים וכנסים לרענון מקצועי, העוסקים בנושאי   18.1
פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, לרבות לקחים מפרויקטים שבוצעו או 

שנמצאים בביצוע, חידושים בתחום הבניה והתשתית, חוקים, תקנות, קוד בניה 

ועניינים מקצועיים אחרים או נוספים ("הדרכות"). 

החברה תזמין את המפקחים הרשומים במאגר להשתתף בהדרכות אלה. מפקח אינו   18.2
חייב להשתתף בהדרכה, אולם השתתפותו תקנה לו יתרון בבחירה עתידית מתוך 

המאגר. 

פניה תחרותית לקבלת הצעות שלא באמצעות המאגר   .19

יובהר כי ככל שמדובר בהזמנת עבודה עבור פרויקט בעל מאפיינים יחודיים, אין   19.1
בקיומו של המאגר כדי למנוע מהחברה לבחור מפקח באמצעות פניה תחרותית 

לקבלת הצעות, מכוח אמות המידה שיפורטו בפניה זו. 

התמורה למפקחים    .20

בתמורה לשירותי הפיקוח ישולם למפקח שכר טרחה כמפורט בחוזה, נספח א'   20.1
למסמכי ההזמנה.  

 

אופן התנהלות הליך ההזמנה  ז. 

עיון במסמכים   .21

מסמכי ההליך יפורסמו באתר האינטרנט של החברה וניתן יהיה להורידם ללא   21.1
תשלום.  

הבהרות   .22

כל אדם רשאי לפנות לחברה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני   22.1

maagar@mashcal.co.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה 

או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו, וזאת עד למועד המפורט בסעיף 2.14 לעיל.  

mailto:maagar@mashcal.co.il
mailto:maagar@mashcal.co.il
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על הפונה לציין בפנייתו את שם ההליך ("הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר   22.2
מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת"), את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו 

לרבות טלפון, טלפון נייד, פקס., כתובת ודואר אלקטרוני. 

לחברה יהיה שיקול דעת במתן התשובות.   22.3

התייחסות לפניות תתפרסם באתר האינטרנט, מבלי לחשוף את זהות הפונה, ותהווה   22.4
חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו.  

החברה רשאית לשנות מסמך זה בכל עת. הודעה על השינוי תתפרסם באתר   22.5
האינטרנט.  

תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה   .23

  

על המועמד לוודא כי המספר המזהה (למשל מס' ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים   23.1
מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין 

התאמה במספר המזהה, על המועמד לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות 

המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה. 

אופן הגשת הבקשה   .24

הבקשה תוגש באמצעות טופס הבקשה, נספח ג' להזמנה, לאחר שהוקלדו לתוכו   24.1
הפרטים הנחוצים וצורפו לו כל המסמכים הנדרשים (לרבות נספח ד'). יש  לפרט 

בטופס הבקשה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, ולמספר את דפי טופס 

הבקשה ואת המסמכים הנלווים לו. אין צורך להגיש את יתר מסמכי ההזמנה או את 

החוזה. 

אין לצרף לטופס הבקשה דפים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם   24.2
לא הותרה במפורש. החברה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור 

לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה, ניתן להוסיף דף מצולם של 

הטבלה, המרחיב את מספר השורות, לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד 

לטופס הבקשה במקום שבו מפורטת הטבלה. 

טופס הבקשה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   24.3
ההליך, ומהווה השלמה של הקבוע בו. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס הבקשה 

לבין מסמך זה, יגבר האמור בגוף המסמך. 

את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לו יש לסרוק כקובץ PDF, ולהגישו באמצעות   24.4

  .www.mashcal.co.il :הקישור הנמצא באתר החברה

הגשת הבקשה מותנית בתשלום של 200 ש"ח עבור כל מפקח המגיש את מועמדותו,   24.5
באופן עצמאי או באמצעות המשרד שבו הוא מועסק. תשלום זה מהווה דמי טיפול 

בבקשה והוא לא יוחזר גם אם הבקשה תידחה מכל טעם שהוא. את התשלום יש 

לבצע באתר החברה. 

http://www.mashcal.co.il/
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בסוף הליך ההגשה, ולאחר ביצוע התשלום, יקבל המגיש אישור על ביצוע התשלום,   24.6
המעיד גם על קבלת הבקשה על ידי החברה. באישור זה אין כדי להעיד על תקינות 

הבקשה או על רישום המועמד במאגר. הודעה על רישום המועמד במאגר או על 

דחיית הבקשה תשלח בנפרד. 

הגשת הבקשה החתומה על צרופותיה, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את   24.7
כלל מסמכי ההזמנה, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת. 

את הבקשה להצטרף למאגר ניתן להגיש החל מהמועד המפורט בסעיף 2.14 לעיל.   24.8

עם זאת, החברה אינה מתחייבת לבדוק את תקינות הבקשה ואת זכאות המבקש 

להיכלל במאגר באופן מיידי, והיא אינה מתחייבת לעדכון המאגר יותר מארבע 

פעמים בשנה. 

אין להגיש את הבקשה באופן ידני, בדואר אלקטרוני או בפקס.   24.9

 

דרישה למידע נוסף או הבהרות   .25

  

החברה רשאית לבקש מכל מועמד, בכל שלב של ההליך, הבהרות בכתב או בעל פה   25.1
לבקשה שהגיש. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מהבקשה. 

החברה רשאית לדרוש מכל מועמד השלמת מסמכים, מידע חסר או אישורים   25.2
המתייחסים לדרישות המפורטות בהזמנה זו, לצורך בחינת עמידתו של המועמד 

בתנאי הסף או לצורך סיווגו במאגר, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לה לצורך 

לבחינת הבקשה. 

החברה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בבקשה או להבליג על הפגם, אם מצאה   25.3
כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המועמדים. 

 

בקשה מסויגת, מותנית או הכוללת מידע מוטעה   .26

מועמד לא יסייג את בקשתו להיכלל במאגר, לא יתנה אותה ולא ימחוק או ישנה   26.1
חלקים במסמכי הזמנה זו, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות ההזמנה. 

החברה תהיה רשאית לפסול בקשה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או 

מהתנאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

מועמד הסבור כי דרישות הזמנה זו ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות   26.2
את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות. 

בקשה הכוללת מידע מטעה או המבטאת חוסר תום לב – תיפסל.   26.3

 

עיון במסמכי ההליך ובבקשות שאושרו להיכלל במאגר   .27
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החברה תאפשר למועמד שלא התקבל למאגר לעיין בפרוטוקול ועדת המאגר   27.1
ובמסמכי הבקשות שנבחרו להיכלל במאגר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. 

החברה לא תקבל טענה לגבי מידע סודי הכלול בבקשה, וכל מועמד המגיש בקשה 

להיכלל במאגר נותן את הסכמתו לכך שהבקשה תהיה חשופה לעיון, ככל שוועדת 

המאגר תחליט כאמור. 

ביטול   .28

  

החברה תהיה רשאית, בכל שלב של הליך זה, לבטל את ההליך. המועמדים מוותרים   28.1
בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל הביטול. 

הודעה על תוצאת ההליך   .29

מועמד שהגיש בקשה במסגרת הליך זה יקבל הודעה על תוצאותיה באמצעות דואר   29.1
אלקטרוני או בפקס, בהתאם להחלטת החברה. 

קניין החברה במסמכים   .30

מסמך זה הוא רכושה של החברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצורך הגשת הבקשות.   30.1

היררכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט   .31

החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה.   31.1

במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין נוסח המסמך לבין נוסח החוזה, יגבר   31.2
נוסח החוזה. 

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים   31.3
בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. 

כותרות הסעיפים במסמך ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות.   31.4

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בהזמנה זו נתונה לבתי המשפט   31.5
המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.  

Dummy TextDummy Text
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נספח א' למסמך ההזמנה – חוזה 

  

(לא להגשה) 

(קובץ נפרד) 
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נספח ב' למסמך ההזמנה – משוב לעבודת פיקוח על עבודות חשמל 

  

ו/או תקשורת 

(לא להגשה) 

 

שם הפרויקט: _______________ 

  

שם משרד המפקחים (במקרה של  שם המפקח: _________________  

מפקח שכיר): 

  ___________________________

מזמין העבודה:  פרטי הפרויקט (מיקום, אופי העבודה): 

 ____________________________  ____________________________

 ____________________________

מועד סיום עבודת הפיקוח :   ההיקף הכספי של הפרויקט: 

 ___________________________   ₪ _______________________ 

  

נא הקף את המספר המבטא את הערכתך לגבי הנושאים הבאים: 

התארגנות המפקח לביצוע העבודה:     .1

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

הטמעת מתודולוגיה לניהול הפרויקט:    .2

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

מילוי יומני עבודה על ידי המפקח:    .3

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
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מאוד  בינונית  מעטה 

  

 

מילוי פרוטוקולים ומטלות על ידי המפקח:    .4

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

בקרה ומעורבות של המפקח בנושא לו"ז:    .5

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

בקרה ומעורבות של המפקח בנושא תקציב:    .6

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

 

תאום בין כל הגורמים בפרויקט:    .7

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

 

נוכחות המפקח באתר:   .8

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

ציון כללי של המפקח על בסיס ההתרשמות הכללית:   .9

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

 

10. ציון משוב כללי:________________ 
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הנוסחה: לחבר את ערך כל המשבצות לעיל ואת התוצאה לחלק ב – 9 

 

11. פירוט ככל שמשך הפרויקט עלה על המתוכנן: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 

12. פירוט ככל שנוצרה חריגה תקציבית בפרויקט: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 

13. התרשמות כללית של מנהל הפרויקט מהמפקח: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

14. התרשמות כללית של מזמין העבודה מהמפקח: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

15. הערות (ככל שיש): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 

שם נותן חוות הדעת: ________________;    •

תפקידו של נותן חוות הדעת _______________;   •

שם המראיין _____________________;   •

חתימת נותן חוות הדעת ו/או המראיין (במקרה של ראיון טלפוני):________________;   •

תאריך:___________.   •

 
  

  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 22

 
 

נספח ג' למסמך ההזמנה – טופס בקשה 

  

 (להגשה)

 (קובץ נפרד)
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נספח ד' להזמנה להיכלל במאגר – תצהיר 

  

(להגשה) 

אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז. שמספרה _____________________  

(במקרה של תאגיד: מורשה חתימה מטעם ______________ שמספרו המזהה 

__________________) (להלן: "המועמד"),  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

מצהיר בזאת כדלקמן:  

אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ואני נותן את התצהיר בשמו.   .1
קראתי, הבנתי ואני מסכים לדרישות מסמך הזמנה זה ללא סייג.   .2

כל הנתונים שפורטו בבקשה זו נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.   .3
הוראות החוזה המצורף למסמך הזמנה זה ידועות ומקובלות על המועמד והוא יקיים ללא   .4
סייג את התחייבויותיו על פי המסמך, החוזה על נספחיו (במקרה שתופנה אליו הזמנת 

עבודה), בקשת המועמד להיכלל במאגר ועל פי דין. 

המועמד הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים   .5
הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה.  

המועמד משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.   .6
המועמד מכיר ובקי בהפעלת תוכנות המחשב – Office, AutoCAD, MS PROJECT וחישוב   .7

כמויות (רמדור). 

המועמד רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים   .8
על פי דין. 

נכון למועד הגשת בקשה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים,   .9
שיש בה כדי להפריע למועמד להיכלל במאגר המפקחים או לקיים איזו מהתחייבויותיו על-

פי הבקשה, מסמך הזמנה זה, החוזה ועל פי דין. 

10. נכון למועד הגשת בקשה זו לא קרה אף אחד מאלה: [1] הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק 

מרצון, או לפשיטת רגל של המועמד, שלא הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [2] 

הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד המועמד, או בקשה למינוי כונס נכסים, כונס 

נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן מטעם בית משפט למועמד, שלא 

הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [3] הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל 

אחרת, על רוב נכסי המועמד או נכסים מהותיים שלו, או נכסים הדרושים לצורך מתן 

השירותים, והעיקול לא הוסר כליל תוך 60 ימים ממועד הטלתו. 

11. תקף רק במקרה של מועמד מטעם משרד מפקחים: המשרד שבמסגרתו פועל המועמד 

מנוהל כיחידה אורגנית אחת, מקיים הנהלת חשבונות אחת ומבוטח בביטוח אחריות 

מקצועית במסגרת פוליסה אחת. 

12. המועמד (אם הוא מעביד) פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, ובהתאם לחוק 

שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ומקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים על פי 

דיני העבודה וצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בתחום האבטחה 
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והשמירה. בנספח זה, "דיני העבודה" – החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית 

הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק 

הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. 

13. המועמד (או בעל זיקה אליו במקרה של תאגיד) לא הורשעו – בפסק דין חלוט, במהלך שלוש 

השנים האחרונות, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום הנ"ל; 

ואם הורשעו כאמור – ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד תצהיר זה. לעניין 

סעיף זה, "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 

14. המועמד או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו / הורשעו [מחק את המיותר] בשלוש השנים 

האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר בגין הפרת דיני העבודה. לעניין נספח זה, "בעל 

שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981. 

 

אם הורשעו, יש לפרט זאת להלן (סעיף העבירה, מועד ההרשעה, פרטי התיק):  

 

 

  

 

15. המועמד או (במקרה של תאגיד - מי מבעלי השליטה בו) לא נקנס על ידי מפקח עבודה 

שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985 ביותר משני קנסות בשל הפרת 

דיני העבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשה להיכלל במאגר. 

16. תצהיר זה נכון הן למועמד והן, במקרה שהמועמד הוא משרד מפקחים – לכל אחד 

מהמפקחים שהוצעו על ידו להיכלל במאגר. 

17. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

מספר מזהה:  שם המועמד:     

 __________________    ___________________

 

חתימה:      תאריך:         שם המצהיר (מורשה חתימה):  

            _____________   ___________    ____________________

 

 

אימות חתימה 

אני הח"מ, __________עו"ד,  מאשר בזה כי ביום _________הופיע/ה בפני מר/גב' 

____________ המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' ________ ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

ייעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

 _____________       ______________________         _____________  

     שם                        חתימה וחותמת            תאריך 
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	2.7 בשלב השני: כאשר תידרש עבודת פיקוח על עבודת חשמל ו/או תקשורת, תסומן במאגר קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע עבודת הפיקוח. זאת בהתחשב במאפייני העבודה מצד אחד (כגון, סוג העבודה ומאפייניה, היקפה ומיקומה הגיאוגרפי) וסיווג ומאפייני המפקח מצד שני.
	2.8 בשלב השלישי: ישלפו באופן אקראי, מבין קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע עבודת הפיקוח, חמישה שמות של מפקחים. ועדת המאגר תדרג מפקחים אלה על פי סדר יורד בהתאם לאמות המידה המפורטות בהזמנה ומשקלן היחסי.
	2.9 למפקח שידורג ראשון תימסר הזמנת העבודה. המפקח שנמסרה לו הזמנת עבודה ושהסכים לבצעה יחתום על חוזה עם הרשות בנוסח המצורף למסמך זה, לאחר שיושלמו בו נתוני הפרויקט ותבוצענה ההתאמות הדרושות, ויעניק שירותי פיקוח על עבודות החשמל ו/או תקשורת בפרויקט.
	2.10 ככל שהמפקח שנבחר פועל במסגרת משרד מפקחים יחתום המשרד על החוזה כאמור.
	2.11 יובהר כי אין ברישום במאגר משום התחייבות של החברה כי יופנו למפקח או למשרד שנבחר הזמנות עבודה בהיקף מסוים או בכלל.
	2.12 עוד יובהר כי אין בהקמת ובהפעלת המאגר כדי לשנות מתנאי ההעסקה של מפקח או של משרד מפקחים שנמצא כבר בהתקשרות עם החברה או עם רשות עובר לניהול ההליך.
	2.13 האמור בפרק זה הינו כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף ההזמנה על נספחיה.
	2.14 לוחות זמנים:
	2.14.1 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.12.2017. ניתן לוודא את קבלת הפניה בטלפון מס': 03-5769356.
	2.14.2 ניתן להגיש בקשה להיכלל במאגר החל מיום 31.12.2017. עם זאת, מומלץ להמתין עם הגשת הבקשה לרישום למאגר עד לפרסום התשובות לשאלות ההבהרה.


	3. הגדרות
	3.1 למונחים המפורטים להלן תהיה במסמך זה המשמעות הרשומה לצידם, כל עוד לא משתמע אחרת מהקשר הדברים. למונחים המוגדרים בחוזה, ואשר לא הוגדרו להלן, תהיה המשמעות הקבועה להם בהגדרות החוזה, כל עוד לא משתמע אחרת מהקשר הדברים.
	3.1.1 "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו: www.mashcal.co.il.
	3.1.2 "ועדת המאגר" – ועדה שתמנה החברה לצורך ניהול המאגר וניהול ההליך של בחירת המפקחים.
	3.1.3 "החברה" – החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.
	3.1.4 "החוזה" – החוזה המצורף כנספח א' למסמך זה. יצויין כי לחוזה יבוצעו במידת הצורך התאמות, ויושלמו בו פרטים, בהתאם לנסיבות של כל התקשרות והתקשרות.
	3.1.5 "טופס הבקשה" – הטופס המצורף כנספח ג' למסמך.
	3.1.6 "המאגר" או "מאגר המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת" – מאגר המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שענו על תנאי הסף להכלל במאגר, על סיווגי המשנה שלו, אשר ינוהל על ידי החברה, ומיועד לאספקת שירותי פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור פרויקטים ברשויות...
	3.1.7 "מפקח עבודות חשמל ו/או תקשורת" או "מפקח" –מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עצמאי או הפועל  במסגרת משרד מפקחים.
	3.1.8 "משרד מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת" או "משרד" – תאגיד, שהוא חברה שאינה מוגבלת בערבות או שותפות רשומה, המעסיקה יותר ממפקח עבודות חשמל ו/או תקשורת אחד, מנוהלת כיחידה אורגנית אחת, ומקיימת הנהלת חשבונות אחת.
	3.1.9 "עבודות בינוי" – כל העבודות הנדרשות להקמה או לשיפוץ של בניין על נספחיו, לרבות עבודות הפיתוח בחצר ההיקפית שמשרתת את הבניין, על תשתיותיה, לפי הגדרות היתר הבניה לבעל הקניין או היזם.
	3.1.10 "עבודות פיתוח ותשתית" – עבודות חשמל ו/או תקשורת במרחב הציבורי, לרבות תאורת רחובות, תקשורת בין מתקנים או מערכות, רמזורים, תחנות שאיבה למים וביוב ומתקנים הנדסיים כגון: מתקן לטיהור שפכים, מרכז בקרה וכד'.
	3.1.11 "פרויקט" – עבודת בינוי או עבודת פיתוח ותשתיות.
	3.1.12 "רשות מקומית" או "רשות" – כל רשות מקומית או תאגיד עירוני של רשות מקומית, או תאגיד מים וביוב שמבקשים לבצע פרויקט, ושפנו לחברה על מנת לבחור, באמצעות החברה או בשיתוף פעולה עימה, מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת מתוך המאגר.
	3.1.13 "השירותים" או "שירותי פיקוח" או "העבודות" – פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, וכן כל פעולה הדרושה לפיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, וכל המטלות והתפקידים המוטלים על המפקח, כמפורט בחוזה על נספחיו (נספח א' להזמנה), ובכפוף להנחיות הרשות ומזמין העב...


	4. נספחים להזמנה
	הנספחים להזמנה, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, הם:
	4.1 נספח א' – החוזה ונספחיו (לא להגשה);
	4.2 נספח ב' – דוגמת טופס משוב (לא להגשה) ;
	4.3 נספח ג' – טופס בקשה להיכלל במאגר (למילוי ולהגשה).
	4.4 נספח ד' – תצהיר (למילוי ולהגשה).

	5. כללי
	5.1 למאגר יתקבלו מועמדים – מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת עצמאיים או שכירים הפועלים במסגרת משרד מפקחים – העונים במועד הגשת הבקשה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מועמד שאינו עומד בכל התנאים לא יתקבל למאגר, אך יוכל בעתיד להגיש בקשה מחודשת להצטרפו...
	5.2 אין להגיש בקשה המשותפת למספר מפקחים או למספר משרדי מפקחים.
	5.3 משרד מפקחים המעוניין שמפקחים שהוא מעסיק יכללו במאגר יגיש בקשה נפרדת לגבי כל מפקח המועמד מטעמו להיכלל במאגר. יודגש כי המאגר הינו מאגר של מפקחים ולא מאגר של משרדי מפקחים, אם כי לעיתים שאלת השתייכותו של המפקח למשרד עשויה להוות שיקול ענייני בבחירתו של...
	5.3.1 אין הגבלה על מספר המפקחים שרשאי משרד מפקחים להציע לצורך הכללתם במאגר.
	5.3.2 מפקחים שהוצעו על ידי משרד מפקחים העומדים בתנאי הסף יירשמו במאגר. הבחירה מתוך המאגר תהיה של המפקח באופן אישי, על פי נתוניו (ולא של המשרד), כמפורט בסעיף 22 להלן, אולם חוזה ההתקשרות ייחתם עם המשרד.
	5.3.3 למען הסר ספק, מועמד שפועל במסגרת משרד מפקחים, אך אינו עובד שכיר של המשרד, יוכל להגיש את מועמדותו רק כמועמד עצמאי.


	6. מעמדו המשפטי של המועמד
	6.1 כתנאי להיכלל במאגר על המועמד להיות:
	6.1.1 "מפקח עצמאי", שהוא עוסק מורשה ותושב ישראל, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות כדין (בין אם הוא תאגיד ובין אם לאו, ובלבד שהוא עובד כיחיד);
	או –
	6.1.2 מפקח שהוא שכיר במשרד מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת, המעסיק יותר ממפקח אחד, מנוהל כיחידה אורגנית אחת, ומקיים הנהלת חשבונות אחת; שהוא שותפות רשומה או חברה שאינה מוגבלת בערבות, ושהוא עוסק מורשה (לרבות כשותפות רשומה שחבריה הם עוסקים מורשים), הרש...


	7. אישורים ותצהירים נדרשים
	7.1 כתנאי סף להיכלל במאגר על המועמד לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
	7.1.1 תעודת עוסק מורשה או אישור מרשויות המס על היותו של המועמד/משרד המפקחים עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
	7.1.2 אישור על ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	7.1.3 אם המועמד הוא שכיר במשרד מפקחים – תלוש שכר אחרון (ניתן להסתיר בתלוש אך ורק נתוני שכר, וזאת מטעמים של שמירה על הפרטיות) או אישור העסקה חתום על ידי רו"ח של המשרד.
	7.1.4 אם המועמד מועסק על ידי תאגיד (בין שהתאגיד הוא משרד מפקחים ובין תאגיד אחר) – אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד – זהותם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
	7.1.5 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים האמור (התצהיר הוא חלק מהתצהיר, נספח ד' להזמנה).

	7.2 ככל שהבקשה מוגשת מטעם משרד מפקחים, דרישות אלה חלות על המשרד.

	8. הכשרה
	8.1 תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד יהיה מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת בעל "רישיון חשמלאי ראשי" ומעלה בתוקף, לפי תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985.
	8.1.1 להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המועמד לצרף לבקשה צילום של הרישיון התקף במועד הגשת הבקשה שבו הוא מחזיק, צילום של תעודות ההשכלה שלו, ותעודות בדבר הכשרות מקצועיות שעבר.


	9. ניסיון
	9.1 תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד ביצע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת בתחום הבניה ו/או הפיתוח והתשתיות, שהסתיימו בחמש (5) השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה (נכון לפרסום הזמנה זו החל משנת 2012 ואילך), במסגרת ארבעה (4) פרויקטים לפחות,...
	9.1.1 כאשר בתחום הבניה, לפחות אחד (1) מהפרויקטים צריך להיות בהיקף שלא יפחת מ- 1 מיליון ש"ח בתחום החשמל ו/או התקשורת.
	9.1.2 כאשר בתחום עבודות הפיתוח והתשתית, לפחות אחד (1) מהפרויקטים צריך להיות בהיקף שלא יפחת מ- 0.5  מיליון ש"ח בתחום החשמל ו/או התקשורת.
	9.1.3 לצורך עמידה בתנאי זה לא ניתן לייחס עבודה מתחום הבינוי לעבודה בתחום הפיתוח והתשתיות ולהיפך. כל תחום ייבחן בנפרד.
	9.1.4 כמו כן, הדרישה לפיקוח על ארבעה (4) פרויקטים מתייחסת לכל קטגוריה בנפרד. לדוגמא, כדי להיכלל במאגר כמפקח על עבודות תקשורת, על המועמד להצביע על כך שפיקח על ארבעה (4) פרויקטים לפחות בתחום התקשורת.

	9.2 לצורך בחינת עמידתו של המועמד בתנאי הסף יילקחו בחשבון אך ורק עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת שבוצעו עבור גופים ציבוריים מהסוגים הבאים: משרדי ממשלה, יחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, קופ...
	9.3 להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המועמד לפרט בבקשתו את (1) פרטי הלקוחות שעבורם ביצע את עבודת הפיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, (2) מועד ההתקשרות עם הלקוח, (3) מועד סיום הפרויקט, (4) ההיקף הכספי של הפרויקט בתחום החשמל ו/או התקשורת, (5) המיקום המדויק של ...
	9.3.1 ניתן לפרט בבקשה יותר פרויקטים מהנדרש, ככל שקיימים כאלה.

	9.4 לשם הוכחת עמידתו של המועמד בתנאי הסף על המועמד לצרף לבקשתו את דפי הסיכום של החשבון הסופי של הפרויקט שעליו פיקח, המציגים את סך עלות הפרויקט בתחום החשמל ו/או התקשורת שעליו נתן המועמד שירותי פיקוח צמוד, וניתן לזהות במסמך את פרטי הפרויקט באופן מדויק.

	10. כללי
	10.1 מובהר כי במסגרת הבקשה נדרש המועמד לפרט נתונים נוספים, מעבר לאלה הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף, וזאת לצורך סיווגו של המפקח במאגר כמפקח חשמל ו/או תקשורת בתחום הבינוי או התשתיות והפיתוח; ולצרכים נוספים אחרים שיידרשו לחברה מעת לעת.
	10.2 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל גורם שהוא, לרבות הלקוחות של המועמד ומנהל הפרויקט הרלוונטי, לצורך אימות כל נתון המפורט בבקשה, לצורך קבלת חוות דעת בדבר אופן ביצוע עבודת הפיקוח על ידי המועמד, או לכל צורך אחר הנחוץ לה לצורך קבלת החלטה.

	11. סיווג המפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת:
	11.1 החברה תרשום במאגר את מפקחי עבודות החשמל והתקשורת שהוכח להנחת דעתה כי הם עומדים בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.
	11.2 החברה תסווג את המפקחים שהתקבלו למאגר לפי שלושת הסיווגים הבאים:
	11.2.1 תחומי התמחות: תחומי ההתמחות המרכזיים שמהם יורכב המאגר הם: (1) תחום הבינוי; (2) תחום הפיתוח והתשתיות. זאת תוך חלוקה לתחום החשמל ולתחום התקשורת בנפרד. אולם במאגר יצוינו גם התמחויות מיוחדות של המפקחים, ככל שקיימות, שעשויות להילקח בחשבון במסגרת בחי...
	11.2.1.1 יובהר כי יכול שמפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת ייכלל ביותר מתחום התמחות אחד, ככל שניסיונו וכישוריו מצדיקים זאת, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בבקשה שהגיש.

	11.2.2 אזור פעילות: לכל מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת יקבע איזור הפעילות שבו הוא רשאי לפעול, תוך הבחנה בין צפון (חדרה וצפונה), ודרום (דרומית לחדרה).
	11.2.2.1 אזור הפעילות של המפקח יקבע בהתאם לבחירתו, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשה.
	11.2.2.2 מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת רשאי לבחור להיכלל בשני אזורי הפעילות.


	11.3 בנוסף לכך, ירשמו במאגר לגבי כל מפקח חמשת הנתונים שיפורטו להלן. נתונים אלה יהוו שיקול בבחירתו של המפקח לביצוע עבודות פיקוח מטעם החברה או מטעם הרשות המקומית:
	11.3.1 התמחויות מיוחדות: במאגר ירשמו התמחויות מיוחדות של המפקח, ככל שקיימות. זאת כדי ליצור התאמה מיטבית בין עבודת המפקח הנדרשת לבין מומחיותו הייחודית של המפקח, ככל שהדבר נדרש.
	11.3.2 ציוני משוב: בכוונת החברה לבחון את שביעות רצונם של לקוחות המפקח ו/או של הרשות שהמפקח עבד עבורה, מביצועיו המקצועיים של המפקח בעבר. ציוני המשוב של המפקח ירשמו במאגר. טופס המשוב שבו מתעתדת החברה לעשות שימוש מצ"ב כנספח ב' למכרז.
	11.3.3 ביצוע עבודות קודמות: במאגר ירשמו מספר העבודות שביצע המפקח עבור החברה/רשויות מקומיות בעבר, היקפן הכספי ומועדן. ככל שהופנו למפקח יותר עבודות יהווה הדבר שיקול להפניית הזמנות עבודה חדשות למפקחים אחרים.
	11.3.4 סירוב לבצע עבודת פיקוח: במאגר ירשמו מספר הפעמים שהמפקח סירב להצעת עבודה מטעם החברה, מועדי הסירוב והטעמים שעמדו בבסיסם. מספר הסירובים וטעמיהם יהווה שיקול בבחירת המפקח לביצוע עבודות פיקוח עתידיות עבור החברה או רשויות מקומיות, ואף עשויים להוות עיל...
	11.3.5 השתתפות בקורסים ובהדרכות מקצועיות: במאגר ירשם היקף השתתפותו של המפקח בקורסים ובהדרכות מקצועיות, לרבות קורסים והדרכות שמעבירה החברה למפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת מעת לעת. שמירה על יכולת מקצועית גבוהה והשבחתה מצד המפקח תהווה שיקול בחירת מפקח...
	11.3.6 נסיון בעבודה עם רשויות מקומיות: במאגר יירשם נסיונו של המפקח בביצוע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור רשויות מקומיות.

	11.4 החברה רשאית להוסיף למאגר סיווגים נוספים ונתונים רלוונטיים נוספים או לצמצם חלק מהסיווגים המפורטים לעיל מעת לעת על פי שיקול דעתה המקצועי ועל פי הנסיון המצטבר.
	11.5 החברה רשאית לנהל את המאגר באופן ממוכן או ידני, ובאמצעות ועדת מאגר, כמשמעותה בסעיף ההגדרות.
	11.6 נתוני המאגר יהיו פומביים ויפורסמו באתר החברה. בהתאם לכך כל מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת ידע את פרטי סיווגו במאגר, וכן את שמות המפקחים האחרים הנכללים במאגר ואת פרטי סיווגם.

	12. אופן הבחירה מהמאגר
	12.1 ביקשה רשות מקומית לבצע פרויקט ופנתה לחברה לצורך בחירת מפקח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, תבחר החברה מפקח מתוך המאגר בהליך הוגן ושוויוני, וזאת באופן הבא:
	12.2 בשלב הראשון תיקבע קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע העבודה (להלן: "קבוצת המפקחים המתאימים"). זאת תוך שיילקחו בחשבון מאפייני הפרויקט מצד אחד (אופי הפרויקט (בינוי או תשתיות ופיתוח / חשמל ו/או תקשורת), מאפייניו המיוחדים, מורכבותו, היקפו הכספי, מיקומו הג...
	12.2.1 קבוצת המפקחים המתאימים לא תכלול מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת המבצעים באותו זמן עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור החברה/רשות מקומית, בפרויקטים שהיקפם המצטבר עולה על 3 מיליון ש"ח. זאת, אלא אם כן קבעה ועדת המאגר אחרת מטעמים מיוחדים ...

	12.3 בשלב השני יישלפו באופן אקראי חמישה מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת מבין קבוצת המפקחים המתאימים. שליפת המפקחים תהיה כפופה לשיקולים הבאים:
	12.3.1 הבחירה תהיה ככל הניתן בסבב מחזורי. קרי, בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, ישלפו רק מפקחים שאינם מבצעים באותה עת עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת מכוח בחירתם מהמאגר;
	12.3.2 ככל הניתן, בין חמשת המפקחים שישלפו יהיו שלושה מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שכבר ביצעו עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת מכוח הימצאותם במאגר, ושני מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת שטרם ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר. ככל שאין ב...
	12.3.3 בין חמשת המפקחים שישלפו לא ייכלל יותר ממפקח אחד מאותו משרד מפקחים;
	12.3.4 בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, ככל שנבחר משרד מפקחים אחד שלוש פעמים ברציפות (גם בהנחה שמדובר במפקחים שונים), לא ישלפו מפקחים העובדים באותו משרד במשך שלושה סבבים רצופים.

	12.4 בשלב השלישי תבחר ועדת המאגר את המפקח שלו תוצע עבודת הפיקוח, וזאת על פי אמות המידה והמשקלות הבאים:
	12.4.1 נסיונו של המפקח בביצוע עבודות פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת בפרויקט דומה לפרויקט העומד על הפרק; 25%)
	12.4.2 מידת שביעות הרצון מביצוע עבודות קודמות על ידי המפקח עבור החברה או עבור רשויות מקומיות או עבור לקוחות אחרים; (20%)
	12.4.3 ניסיונו של המפקח בביצוע עבודת פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת עבור רשויות מקומיות; (20%)
	12.4.4 היקף הקורסים וההדרכות המקצועיות שעבר המפקח, סוגן ומועדן; (10%)
	12.4.5 מספר הזמנות העבודה והיקפן שכבר הופנו למפקח בעבר מכוח חברותו במאגר; (10%)
	12.4.6 מספר הסירובים של המפקח לקבלת הזמנת עבודה וטעמי הסירוב; (5%)
	12.4.7 שיקולים משתנים, ככל שקיימים (כגון, הצורך בגיבוי של משרד מפקחים, מאפיינים יחודיים של הפרויקט וכד')  (10%)

	12.5 החברה רשאית להוסיף בכל עת אמות מידה נוספות על אמות המידה דלעיל, לגרוע מהן או לשנותן, וכן לשנות את משקלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנסיון המצטבר, ובלבד שהשינוי יחול באופן עקבי ורציף על כל החלטותיה העתידיות של החברה לגבי בחירת מפקחים על עבודו...
	12.6 קודם לבחירת מפקח ולביצוע הזמנת העבודה, תהיה החברה רשאית לבדוק, לאמת ולוודא כי הנתונים הרשומים במאגר לגבי המפקח תואמים את המציאות בזמן ביצוע ההזמנה, וכן לבצע סקר שביעות רצון לגבי ביצועיו של המפקח בעבר. המפקח ישתף פעולה עם החברה וימסור לה כל נתון א...
	12.7 ועדת המאגר תדרג את חמשת המפקחים לפי סדר יורד, בהתאם לציון הכולל שקיבל כל מפקח, לפי אמות המידה המפורטות לעיל. מקום שהדבר נדרש, תנמק הוועדה את הערכתה.

	13. הזמנת העבודה
	13.1 החברה תפנה למפקח שדורג במקום הראשון, ותציע לו לבצע את עבודת הפיקוח בפרויקט בהתאם לחוזה המצורף למסמך זה, לאחר שיושלמו בו הפרטים המיוחדים לפרויקט, ותבוצענה בו ההתאמות הנדרשות בהתאם לנסיבות העניין (להלן: "הזמנת עבודה").
	13.2 קיבל המפקח הזמנת עבודה, ילמד את החוזה ואת תנאיו, ובתוך לא יותר משלושה ימי עבודה ממועד הפניה אליו יבקר באתר הפרויקט וסביבתו.
	13.3 לא יאוחר מחמישה ימי עבודה ממועד מסירת הזמנת העבודה למפקח, יודיע המפקח לוועדת המאגר האם הוא מקבל את הזמנת העבודה או מסרב לקבלה. המפקח יאשר את קבלת ההזמנה בחתימתו על החוזה, ואם היה המפקח חלק ממשרד מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת – יחתום המשרד על ...
	13.4 מובהר כי המפקח אינו חייב לקבל את הזמנת העבודה. אולם סירוב לקבלה יצוין במאגר, ועלול להשפיע לרעה על סיכויו לקבל הזמנות עבודה עתידיות, כמפורט לעיל.
	13.4.1 מפקח המסרב לקבל עבודה רשאי לנמק את סירובו. נימוקי הסירוב ישקלו על ידי ועדת המאגר בעת קבלת החלטה בדבר הפניית הזמנות עבודה עתידיות למפקח.

	13.5 הודיע המפקח כי הוא מסרב לקבל את הזמנת העבודה, תפנה החברה למפקח שדורג כבא בתור אחריו מתוך קבוצת החמישה, והוראות סעיפים 13.1 – 13.4 לעיל יחולו לגביו.
	13.6 מובהר כי המפקח או משרד המפקחים יתקשר בחוזה ישירות עם הרשות המקומית ו/או עם החברה, לפי העניין.

	14. עדכון נתוני המאגר
	14.1 החברה תעדכן את נתוני המאגר באופן שוטף בהתאם למידע המצוי בידיעתה, כגון השתתפות בהדרכות ובקורסים, משובים, מספר ההזמנות שהופנו למפקח, היקפן הכספי, מספר הסירובים להן ועוד.
	14.2 החברה רשאית לפנות למפקח ולמשרדי המפקחים מעת לעת בבקשה לעדכן את הנתונים שבמאגר. על המפקח ומשרד המפקחים להשיב לבקשת החברה תוך המועד שיהיה הנקוב בפניה.
	14.3 החברה תעדכן את המאגר בהתאם למידע שנמסר לה, והיא תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתראה לנכון טרם שתעדכן אותם במאגר. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים הרשומים במאגר בכל עת ובכל דרך שתמצא לנכון, לרבות בטרם פניה למפקח לצורך ה...
	14.4 מפקח או משרד מפקחים רשאי בכל עת לפנות ביוזמתו לחברה בבקשה לעדכן את נתוניו של מפקח במאגר, ככל שחל בהם שינוי שיש בו כדי להשליך על סיווגו במאגר (לדוגמא, צבירת נסיון בפיקוח מסוג מסוים וכד'). החברה תהיה רשאית לבצע את העדכון הנדרש.
	14.5 חובה על מפקח ועל משרד מפקחים להודיע לחברה לאלתר על כל מידע שיש בו כדי להשפיע באופן שלילי על סיווגו של המפקח או כדי להשפיע על עצם זכאותו להיכלל במאגר, כגון שלילה או השעיה של רשיון עיסוק, עזיבה של המקצוע, היעדר זמינות קבוע לביצוע עבודה, שינוי אזור ...
	14.6 החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את אופן ניהול המאגר ועדכון הפרטים בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנסיון המצטבר, והיא תודיע על כך לכלל המפקחים והמשרדים הרשומים במאגר, או תפרסם את השינוי באתר האינטרנט או בנהליה באופן שיהיה פתוח לעיון הציבור.

	15. הצטרפות מאוחרת למאגר
	15.1 החל ממועד פתיחת המאגר לרישום, ניתן יהיה להירשם למאגר. אולם החברה אינה מתחייבת לעדכן את המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.
	15.2 למען הסר ספק, מפקח שכלול במאגר לא יידרש להגיש בקשה מחודשת להיכלל בו, אלא אם כן יצוין הדבר במפורש בהזמנה שתפורסם, ותינתן על כך הודעה לכלל המפקחים הנכללים במאגר.

	16. גריעה מהמאגר
	16.1 החברה תהיה רשאית בכל עת לגרוע מפקח מהמאגר אם התברר לה כי פרטים שמסר, או שנמסרו עבורו מטעם המשרד שמעסיק אותו, לא היו מדויקים; אם הוא לא השיב לבקשת החברה לעדכון נתונים; אם הוא אינו עומד יותר בתנאי מתנאי הסף להיכלל במאגר; אם הוא הפר הפרה יסודית של ה...
	16.2 המפקח או משרד המפקחים רשאי בכל עת לבקש את גריעתו של מפקח מהמאגר.
	16.3 אין בגריעה מהמאגר כדי לפגוע בתוקפו של חוזה אשר נכרת עם המפקח או עם משרד המפקחים בקשר עם הזמנת עבודה שנמסרה לו קודם להודעה, והמפקח החל בביצועה, אלא אם החליטה החברה אחרת מטעמים שירשמו, וניתנה למפקח או למשרד המפקחים הזדמנות להביא טענותיו בפניה.

	17. משובים
	17.1 החברה רשאית לפנות מעת לעת ללקוחות של המפקח ולגורמים שהמפקח עבד תחתם לצורך קבלת חוות דעתם באשר לתפקודו המקצועי של המפקח במסגרת פרויקטים שפוקחו על ידו, וזאת בהתאם לשאלון אחיד שייקבע על ידי החברה (דוגמת טופס משוב מצורפת כנספח ב' למסמך ההזמנה).
	17.2 החברה תהיה רשאית לשקול במכלול שיקוליה בבחירת מפקח מהמאגר את ציון שביעות הרצון שניתן למפקח על ידי לקוחותיו והגורמים שעבד תחתם.
	17.3 קיבל מפקח ציון הנמוך מ- 75%, תמסור על כך החברה הודעה למפקח והוא יהיה רשאי להעביר לחברה בכתב את התייחסותו למשוב. עשה המפקח כאמור, תחליט החברה אם לכלול את ציון המשוב בממוצע הציונים של המפקח או להשמיטו, והיא תהיה רשאית לערוך לשם כך כל בירור שתיראה ל...

	18. הדרכות, קורסים והשתלמויות מקצועיות
	18.1 החברה עורכת מעת לעת הדרכות, קורסים וכנסים לרענון מקצועי, העוסקים בנושאי פיקוח על עבודות חשמל ו/או תקשורת, לרבות לקחים מפרויקטים שבוצעו או שנמצאים בביצוע, חידושים בתחום הבניה והתשתית, חוקים, תקנות, קוד בניה ועניינים מקצועיים אחרים או נוספים ("הדרכ...
	18.2 החברה תזמין את המפקחים הרשומים במאגר להשתתף בהדרכות אלה. מפקח אינו חייב להשתתף בהדרכה, אולם השתתפותו תקנה לו יתרון בבחירה עתידית מתוך המאגר.

	19. פניה תחרותית לקבלת הצעות שלא באמצעות המאגר
	19.1 יובהר כי ככל שמדובר בהזמנת עבודה עבור פרויקט בעל מאפיינים יחודיים, אין בקיומו של המאגר כדי למנוע מהחברה לבחור מפקח באמצעות פניה תחרותית לקבלת הצעות, מכוח אמות המידה שיפורטו בפניה זו.

	20. התמורה למפקחים
	20.1 בתמורה לשירותי הפיקוח ישולם למפקח שכר טרחה כמפורט בחוזה, נספח א' למסמכי ההזמנה.

	21. עיון במסמכים
	21.1 מסמכי ההליך יפורסמו באתר האינטרנט של החברה וניתן יהיה להורידם ללא תשלום.

	22. הבהרות
	22.1 כל אדם רשאי לפנות לחברה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני maagar@mashcal.co.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו, וזאת עד למועד המפורט בסעיף 2.14 לעיל.
	22.2 על הפונה לציין בפנייתו את שם ההליך ("הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת"), את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו לרבות טלפון, טלפון נייד, פקס., כתובת ודואר אלקטרוני.
	22.3 לחברה יהיה שיקול דעת במתן התשובות.
	22.4 התייחסות לפניות תתפרסם באתר האינטרנט, מבלי לחשוף את זהות הפונה, ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו.
	22.5 החברה רשאית לשנות מסמך זה בכל עת. הודעה על השינוי תתפרסם באתר האינטרנט.

	23. תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה
	23.1 על המועמד לוודא כי המספר המזהה (למשל מס' ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, על המועמד לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.

	24. אופן הגשת הבקשה
	24.1 הבקשה תוגש באמצעות טופס הבקשה, נספח ג' להזמנה, לאחר שהוקלדו לתוכו הפרטים הנחוצים וצורפו לו כל המסמכים הנדרשים (לרבות נספח ד'). יש  לפרט בטופס הבקשה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, ולמספר את דפי טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים לו. אין צורך להגיש א...
	24.2 אין לצרף לטופס הבקשה דפים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. החברה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה, ניתן להוסיף דף מצולם של הטבלה, המרחיב את מספר השורות, לצורך הפי...
	24.3 טופס הבקשה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, ומהווה השלמה של הקבוע בו. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס הבקשה לבין מסמך זה, יגבר האמור בגוף המסמך.
	24.4 את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לו יש לסרוק כקובץ PDF, ולהגישו באמצעות הקישור הנמצא באתר החברה: www.mashcal.co.il.
	24.5 הגשת הבקשה מותנית בתשלום של 200 ש"ח עבור כל מפקח המגיש את מועמדותו, באופן עצמאי או באמצעות המשרד שבו הוא מועסק. תשלום זה מהווה דמי טיפול בבקשה והוא לא יוחזר גם אם הבקשה תידחה מכל טעם שהוא. את התשלום יש לבצע באתר החברה.
	24.6 בסוף הליך ההגשה, ולאחר ביצוע התשלום, יקבל המגיש אישור על ביצוע התשלום, המעיד גם על קבלת הבקשה על ידי החברה. באישור זה אין כדי להעיד על תקינות הבקשה או על רישום המועמד במאגר. הודעה על רישום המועמד במאגר או על דחיית הבקשה תשלח בנפרד.
	24.7 הגשת הבקשה החתומה על צרופותיה, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את כלל מסמכי ההזמנה, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
	24.8 את הבקשה להצטרף למאגר ניתן להגיש החל מהמועד המפורט בסעיף 2.14 לעיל. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לבדוק את תקינות הבקשה ואת זכאות המבקש להיכלל במאגר באופן מיידי, והיא אינה מתחייבת לעדכון המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.
	24.9 אין להגיש את הבקשה באופן ידני, בדואר אלקטרוני או בפקס.

	25. דרישה למידע נוסף או הבהרות
	25.1 החברה רשאית לבקש מכל מועמד, בכל שלב של ההליך, הבהרות בכתב או בעל פה לבקשה שהגיש. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מהבקשה.
	25.2 החברה רשאית לדרוש מכל מועמד השלמת מסמכים, מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות בהזמנה זו, לצורך בחינת עמידתו של המועמד בתנאי הסף או לצורך סיווגו במאגר, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לה לצורך לבחינת הבקשה.
	25.3 החברה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בבקשה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המועמדים.

	26. בקשה מסויגת, מותנית או הכוללת מידע מוטעה
	26.1 מועמד לא יסייג את בקשתו להיכלל במאגר, לא יתנה אותה ולא ימחוק או ישנה חלקים במסמכי הזמנה זו, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות ההזמנה. החברה תהיה רשאית לפסול בקשה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
	26.2 מועמד הסבור כי דרישות הזמנה זו ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות.
	26.3 בקשה הכוללת מידע מטעה או המבטאת חוסר תום לב – תיפסל.

	27. עיון במסמכי ההליך ובבקשות שאושרו להיכלל במאגר
	27.1 החברה תאפשר למועמד שלא התקבל למאגר לעיין בפרוטוקול ועדת המאגר ובמסמכי הבקשות שנבחרו להיכלל במאגר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. החברה לא תקבל טענה לגבי מידע סודי הכלול בבקשה, וכל מועמד המגיש בקשה להיכלל במאגר נותן את הסכמתו לכך שהבקשה תהיה חשופה...

	28. ביטול
	28.1 החברה תהיה רשאית, בכל שלב של הליך זה, לבטל את ההליך. המועמדים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל הביטול.

	29. הודעה על תוצאת ההליך
	29.1 מועמד שהגיש בקשה במסגרת הליך זה יקבל הודעה על תוצאותיה באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס, בהתאם להחלטת החברה.

	30. קניין החברה במסמכים
	30.1 מסמך זה הוא רכושה של החברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצורך הגשת הבקשות.

	31. היררכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט
	31.1 החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה.
	31.2 במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין נוסח המסמך לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.
	31.3 ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
	31.4 כותרות הסעיפים במסמך ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
	31.5 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בהזמנה זו נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.


