
       
   

 

20.4.2020 

           לכבוד,

 מר ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל

 , מנכ"ל חברת נתיבי תחבורה עירונייםחיים גליקמר 

 , מנכ"ל חברת רכבת ישראלמיכה מייקסנרמר 

 איילוןמר איתמר בן מאיר, מנכ"ל חברת נתיבי 

 מר דני שנבך, מנכ"ל חברת כביש חוצה ישראל

 , מנכ"ל חברת מוריהגלעד בראדוןמר 

 מר שי יפתח, מ"מ מנכ"ל חברת יפה נוף

 

 הקלות לקבלנים כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונההנדון: 

 כלכליות כבדות יש השפעות מתכונת חירוםלהמשק  מאמץ הממשלתי למניעת התפשטות נגיף הקורונה וכניסתל

תוח התשתיות כחיוני למשק שהגדירה את תחום פי ,למדיניות הממשלה משךבהלמשק כולו ולמגזר הפרטי בפרט. 

, בחזית העשייה של המשק בניהולכם תשתית וזרועות הביצועחברות הבימים אלו ניצבות חירום, שעת בתקנות 

פיתוח עולה צורך במתן הקלות להגביר את קצבי הביצוע ולהאיץ פרויקטים רבים. לצד הגברת ה נדרשתםכאשר 

 תזרימיים.   קשייםבראשם ופיננסיות לקבלני הביצוע אשר מתמודדים עם אתגרים רבים בתקופה זו, 

אלו  קשייםהתמודדות של קבלני הביצוע עם  על בכדי להקלמספר צעדים שהממשלה נוקטת  שלט וריפלהלן 

  בתקופה מאתגרת זו:

לכלל משרדי הממשלה בדבר קיצור והקדמת מועדי שהופצו הנחיות ל בהמשך -םקיצור תנאי תשלו .1

נבקש לידע אתכם כי , ולמכתבו של מנהל רשות החברות לחברות הממשלתיות בנושא תשלום לספקים

בכפוף למגבלות המימון המוטלות על משרדי  מרב המאמצים לקצר את המועדים,אנו עושים את 

  בתקופה של תקציב המשכי.הממשלה 

, בו המלצנו על הצמדה מלאה של חוזי הביצוע 2019למסמך הסטנדרטיזציה מאפריל  בהמשך -הצמדות .2

במדד(, נבקש לעדכן כי הוראת התכ"מ לעניין הצמדות המחייבת את כלל  4%של  ולא רק מעבר לשינוי)

בהתאם להמלצה זו. ככל שמי מחברות התשתית עדיין לפני מספר שבועות משרדי הממשלה, עודכנה 

 .  שנחתמיםעל החוזים החדשים  םהמלצה, נבקש ליישמלא יישמו את ה

בהמשך למסמך הסטנדרטיזציה, בו המלצנו לצמצם ולהגביל את גובה הערבויות  -צמצום בטחונות .3

במצטבר, נעדכן כי משרדי ממשלה נוספים פועלים לצמצם את גובה  7%-והעיכבון בחוזי הביצוע עד ל

 עד את גובה ערבות הביצוע והעיכבון לסך של םלצמצ בטחונות אלו. אנו סבורים כי בשל המצב נכון

 מערך החוזה.במצטבר   5%

חלק מחברות התשתית נוהגות לאפשר לקבלנים בתחילת ביצוע פרויקט לקבל  -אי קיזוז מקדמות .4

מקדמה כנגד ערבות, כאשר מקדמה זו מקוזזת מהחשבונות החודשיים בפרויקט. מוצע בעת הזו לשקול 



       
   

 
ביצוע היתרת עד שאו , בלבד למספר חודשים את קיזוז המקדמות מהחשבונות השוטפים הקפיאל

  .50%-מלמטה תעמוד על 

שעבור חלק מהחברות מדובר ב"התפרצות לדלת פתוחה" שכן חלקכם כבר מיישמים את המלצות  עריכיםאנו מ

 מלצותהלבחון את יישום הנבקשכם , אך אלו שעדיין לא, במטרה להקל על קבלני הביצוע אלו ואף מעבר להן

 במגזר הפרטי. התוך מזעור הפגיע ,יהאינטנסיב הביצועהמשך בהקדם האפשרי על מנת לאפשר את 

 

 רב,  בכבוד

 

 


