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 ע"י משהב"שהמבוצע  והתאורה בפרויקט____________________________, במסגרת עבודות הבינוי .1

 .LEDה מבוססת תאורבפרויקט  שתתקינו מבקשי�אנו בתחומי הרשות שלנו, 

 הטכני המיוחד מפרטהדרישות כל מתאימי� לאשר  LEDפנסי� מבוססי  כי יותקנו בזאת,  אנו מתחייבי� .2

משרדי לעבודות (לתקנות החשמל, למפרט הבי�התאמה , לרבות (במהדורתו האחרונה) משהב"ששפרס� 

 .13201יתבצע בהתא� לדרישות תק� ישראלי תכנו� התאורה כי ,  וכ� ולהוראות כל די� 08 חשמל פרק

יות הקמה גבוהות, הוצאות ו: עלשבנדו� מסיבות של LEDידוע לנו כי משהב"ש מסתייג משימוש בפנסי  .3

רשת לעליות מתח בהעשויי� לקצר את מש� חיי המוצר, רגישות  תחזוקה גבוהות, רגישות לתנאי מזג אוויר

המקשרי� בי� מחקרי� ה ידוע לנו על , כמוכ�העשויי�  לקצר את מש� חיי המוצרהתאורה הציבורית 

 .אשר לה מרכיב גבוה של קרינה קצרת גל  LEDההשפעות הבריאותיות על האד� לבי� תאורת ה 

שבנדו�  LEDכי משהב"ש יתקי� בפרויקט הנ"ל את תאורת ה  מבקשי�אנו  ,אמורהסתייגות כלמרות ה

אנו משחררי� את משהב"ש מכל אחריות כנגד כל טענה עתידית באמצעות קבל� כפי שיוחלט בפרויקט, ו

העשויה לבוא מצד הרשות ו/או  כלשהיא, לרבות תלונות על אי נוחות התאורה וכדו', ו/או תביעה עתידית

את כל על אחריותנו הבלעדית ולוקחי�  מכל אחר,מצד המשתמשי� בדר� ו/או ו/או  מצד התושבי�

   וזאת מיו� ההתקנה ועד בכלל.כאמור  LEDלנבוע משימוש בפנסי ה  יי�העשו הסיכוני� 

, בהתא� להוראות הרשות/מועצה ועל חשבו� אנו מאשרי� בזאת כי תחזוקת הפנסי� שבנדו� תתבצע ע"י .4

וככל  וי הפנסי� אחת לחצי שנהקהתחזוקה כמפורט בעלו� התחזוקה המסופק ע"י היצר�, לרבות ני

 .ידרששי

שני� וכי  10 (אנו מאשרי� בזאת כי ידוע לנו כי בתנאי סביבה אופטימליי�, מש� חיי הפנסי� שבנדו� הינו כ .5

ההפעלה. אנו מודעי� כי עלויות ההחלפה  ציודאת לרבות  LEDבתו� תקופה זו יש להחלי. את פנס ה 

כנגד משהב"ש לביצוע ע"י ועל חשבו� הרשות/מועצה ולא תישמע כל דרישה ו/או טענה  יהיוכאמור 

 , כולה ו/או חלקה. ו/או מימונה ההחלפה

אחת סמו� למועד ההתקנה ואנו מתחייבי� בזאת לבצע בדיקות תאורה בפרויקט, ע"י מי שהוסמ� לכ�,  .6

 .13201לשלוש שני� בהתא� לדרישות תק� ישראלי 

ימה על מסמ� זה משהב"ש יממ� את עלות האספקה וההתקנה בלבד בכפו. לאישור תקציבי ובכפו. לחת .7

 ע"י מורשה חתימה מטע� הרשות/מועצה.

  ,בכבוד רב
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