
 

 

 

 

   לכבוד 
 2023ינואר   09                _________________ 

                             
                 

   באמצעות דוא"ל: ___________________ 
 

 א.ג.נ.;
 

 ללקוחות אגף בניין בלבד – ההתקשרותהנדון: הודעה על סיום 
 

 , כדלקמן: לפנות אליכם"(, הריני המכוןבשם מכון התקנים הישראלי )להלן: " 
 

נאלץ המכון לעשות שינויים  משרד האוצר ומשרד הכלכלה,    מו ייבוא שיזב  ה רפורמהבעקבות   .1
- העסקתם של כאת    הביא לכדי סיוםאלץ ל במסגרתם אף נ  ,בתחום הבנייה  מהותיים בפעילותו

 . בניין של המכוןהאגף עובדי  רבים מהם מעובדיו, 150

שסופקו עד כה על  סל השירותים      יוכל המכון להמשיך ולספק לקהל לקוחותיו אתעל כן, לא   .2
 (.31.03.23 - )יום אחרון לפעילות   01.04.2023ידי אגף הבניין, זאת  החל מיום 

הבני ימשיך    31.03.23  ליום  עד .3 שירותים  ן  יאגף  לקוחותיולספק  ל   לכלל  נדרש  אם ,  םהבאם 
 מטעמו.  באמצעות קבלן משנהאם ו  אמצעותוב

מתייחסת לקבלת שירותים בתחומי התעדת בנייה ירוקה, תוכניות  אינה יובהר, כי הודעה זו  .4
אותם ימשיך   -ומפרטים, חו"ד לביהמ"ש , סקרי קרקע, בדיקות לחומרי בניין ומוצרי הבניין 

 האגף לספק ללא שינוי.  
 כי יתר שירותי ופעילויות המכון ימשיכו כהרגלם. יודגש,  .5

לפנות   יתרות חובה או זכות הנדרשות בהסדרה וביצוע גמר חשבון, הנכם נדרשים בירורלצורך  .6

דוא"ל באמצעות  הבניין  אגף  לקוחות  -073בטלפון:    ו א  sii-bsales@sii.org.il:  לשירות 
2417600 . 

שנערכו, הנכם נדרשים  בדיקות  הקבלת תעודות ומערכי    עם ביצוע גמר החשבון כאמור ולצורך  .7
 להודעה זו. נספח א'לחתום על כתב סילוק טענות ו/או תביעות והצהרת הלקוח המצ"ב כ

 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך.   .8

 
 
 

 בברכה,                       
 

 מכון התקנים הישראלי  
 
 
 
 

 : העתקים
  



 

 

 

 

 נספח א'
 

 תביעות והצהרת הלקוח מזמין השירותיםכתב סילוק טענות ו/או 
 
 

"מזמין    ו/אוהלקוח"  אני/ו הח"מ מטעם ______________ , ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן: "
ו/או    המכון")להלן: "  500500137"(, מזמין השירותים ממכון התקנים הישראלי, ע.מ.  השירותים

השירותים שירותי"נותן  למתן  התקשרות  הסכם  מכוח  וזאת  מיום  "(  הצדדים  בין  שנחתם  ם 
 "(.הסכם ההתקשרות_______ )להלן: "

 
 מאשרים ומצהירים בזאת בכתב כדלקמן:

 
הרינו לאשר בזאת קבלת הודעה על סיום תקופת ההתקשרות מיום _______, ולאחר שבחנו את  

 האמור בהודעה להלן התייחסותנו: 
 
ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהו  הרינו לאשר שאין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות   .1

כלפי המכון בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם ההתקשרות ו/או השירותים  
 ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין עם כל האמור לעיל. 

חובה כלשהי מול  ולא קיימת לנו יתרת זכות ו/או  בנוסף, הרינו לאשר בזאת כי בוצע גמר חשבון   .2
 הסכם ההתקשרות.    המכון בקשר עם ביצוע השירותים נשוא

 
 

 . 2023ולראיה באתי/נו על החתום ביום ______ חודש _______ שנת  
 
 

 _______________ 
 מזמין השירותים 

 
 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו )שם מלא + ת.ז.(:
 ________________ 
 ________________ 

 






