
 

 

 2019 אוקטובר         
 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 58-000171-7עמותה רשומה מס' 

מגרש והוספת קומה למבנה לפרויקט בינוי הכולל ניהול ופיקוח מתן שירותי הזמנה להציע הצעות ל
 5/9 מס' -בבית הנבחרות בשפיים לכדורגל אימונים

 
 פרק א': הוראות כלליות

מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן "( ההתאחדותההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן: " .1
)על  הכולל הוספת קומה בבית הנבחרות בשפיים, לפרויקט בינוי שירותי ניהול ופיקוח 

שינתנו "( הפרויקט" )להלן:מגרש אימונים לכדורגל קיים והקמת למבנה קומת קרקע( 
המצורפת ותוכניות הבנייה כפי שיאושרו  ההסכם, המצגתעפ"י הוראות בהתאם להזמנה ו

  (.  "השירותים" העבודות" ו/או)להלן: " ותוכניות האדריכל בוועדה
 

בהתאם להזמנה זו ולחוזה שיחתם בין הזוכה  העבודותהמציע שיבחר כזוכה, יבצע את  .2
 לבין ההתאחדות.

 
ההתאחדות שומרת לה את האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את  .3

ההתקשרות עם הזוכה לפי הזמנה זו,  גם לצורך קבלת שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט 
לשיקום ושידרוג מגרש כדורגל מדשא טבעי במתחם של בית ספר הדסים במסגרת הקמת 

 וככל שיהיה להתאחדות צורך בכך.ההצעה הזוכה אקדמיה למצוינות בכדורגל, לפי 
 
 הגדרות

יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת  –" משתתף" .4
 הצעות. 

 
יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי  -"מציע" .5

 הזמנה זו. 
 

 המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.  -"זוכה" .6
 

בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע", "זוכה", הכוונה גם בלשון נקבה וגם בלשון  .7
 .רבים, על פי הקשר הדברים

 
 מסמכי ההזמנה

 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה מהווים את "ההזמנה": .8
 מסמך זה; –הוראות ותנאי ההזמנה  .א
 נספח א' להזמנה; -טופס הצעה .ב
 ' להזמנה;בנספח  -ערבות ההזמנה .ג
 להזמנה;' גנספח  -הסכם התקשרות ונספחיו .ד
 ' להסכם;אנספח  -ערבות ביצוע .ה
 ' להסכם;בנספח  -נספח ביטוח .ו
 להסכם; 1נספח ב' -אישור עריכת ביטוחים .ז



 

 

 ;סכםלה ג'נספח  - מסמך אפיון ומצגת לתכנון הקומה הנוספת .ח
 

ההתאחדות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או לשנות את המסמכים  .9
הנ"ל. המשתתפים/המציעים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם 

תוספות או הבהרות למסמכי ההזמנה עשויים להתווסף מסמכים,  לשינויים, כאמור.
ג' להסכם מובהר כי נספח  זו.ים ויהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה שיועברו לכל המציע
הם התוכניות שהועברו לצורך קבלת היתר הבנייה ואינן מחייבות  המצורף להזמנה זו,

ותוכניות על ידי הועדה וכי על הזוכה יהיה לפעול בהתאם לתוכניות כפי שיאושרו 
 האדריכל. 

 

 הסברים והבהרות

₪,  3,000ום של תמורת סכיש לרכוש את מסמכי ההזמנה כתנאי להשתתפות בהליך.  .10
שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או משתתף שני עותקים קשיחים של 

 הזמנה זו.
 

היה וימצא משתתף במסמכי ההזמנה סתירה, שגיאות או אי התאמות ו/או אם יהיה לו  .11
כתב בפרט כלשהו, עליו להודיע על כך  ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או

באמצעות דוא"ל  ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 14לפחות  ,להתאחדות
kikia@football.org.il תשובות או הבהרות תשלחנה במידת הצורך בכתב לכל .

המשתתפים ו/או המציעים האחרים בהזמנה, כאשר על כל משתתף לצרף את התשובות 
לטות שתשלחנה הנ"ל להצעה ולחתום עליהם. יודגש, כי רק תשובות, הבהרות, או הח

בכתב לכל המשתתפים תחייבנה את ההתאחדות. אין ההתאחדות אחראית לכל  
 פירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים בהזמנה.

 
בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי  .12

 ההתאחדות.
 

 
במסמכי ההזמנה או כל הסתייגות כל שינוי, השמטה או תוספת שיעשו על ידי המציע  .13

לגביהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

     

הצעה שאינה עונה על הדרישות המנויות במסמכי ההזמנה, רשאית ההתאחדות שלא  .14
 לדון בה כלל.

 
מכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני המכרזים. פנייה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כ .15

והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה, אינם  1992 -מובהר כי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב
חלים על ההתאחדות ועל הליך זה. גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" הדבר 

 נעשה למען הנוחיות בלבד. 
 

זמנה כולה, ו/או חלקה ו/או לא ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הה .16
לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט.
 



 

 

אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לחתום על החוזה לא תהיה  .17
 .או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהואלמשתתפים/למציעים/לזוכים בהזמנה כל תביעה ו/

 
 אינה מחויבת לבחור בהצעה הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. ההתאחדות .18

 

ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים שהגישו  .19
 הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.

 

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם עם  .20
 המוסמכים בתל אביב. הזוכה/ים תהא של בתי המשפט

 

 סיור קבלנים 

רקע כללי על ההזמנה ולהוות כלי עזר  בכוונת ההתאחדות לערוך סיור קבלנים, שמטרתו ליתן .21
שיסייע ללבן שאלות אשר יתעוררו מטעם המשתתפים/מציעים. מוצהר ומובהר כי דברים 
אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את ההתאחדות, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי 

את מציע משתתף/ הלסתור את מסמכי ההזמנה. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן ה
 .הסכמתו לתנאי זה

 
השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה למציעים. מובהר כי הצעתו של מציע שלא ישתתף  .22

 תפסל על הסף. בסיור הקבלנים
 

בבית הנבחרות  14:00 בשעה 30/10/2019ד' זולת אם יקבע אחרת, סיור הקבלנים יערך ביום  .23
 המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. . בשפיים

 
 ההצעה 

 
הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ללא מע"מ, בשני עותקים של חוברת מסמכי  .24

 להזמנה.א'  בטופס ההזמנה המצורף כנספחההזמנה 
 

הצעות המחירים מתייחסות לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  .25
 . על פי כל מסמכי ההזמנהבכל שלבי הפרויקט 

 
. כל שינוי או הסתייגות בתנאי בטופס ההצעה בנספח א'חובה על המציע למלא הצעת מחיר  .26

 ההזמנה או בהצעה עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

ודה נשוא המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העב .27
 המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. והזמנה זו 

 
  

 הגשת ההצעות

בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה,  .28
לרבות דרישות החלות על המשתתפים ו/או המציעים ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי 

ונספחיה, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל  ההזמנה, על כל מרכיביה, חלקיה
 הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה, חלקיה ונספחיה.

 



 

 

האישורים והמסמכים, כשהיא מלאה וכאשר כל  לרבותהמבקש להשתתף יגיש הצעתו,  .29
מסמכי ההזמנה חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות 

  17/11/2019א' , רמת גן, במסירה ידנית, לא יאוחר מיום 299באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 
דות אישור קבלה. לא . ההצעה תוגש במעטפה סגורה, וכנגדה יינתן על ידי ההתאח14:00עד 

 תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר.
 

ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל שלב,  .30
 לפי שיקול דעתה.

 

לאחר מועד ההגשה, כאמור, יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר  .31
 תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

 

הכספת תעשה בנוכחות נציג ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע פתיחת התיבה/ .32
 בתקנון ההתאחדות.

 

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות  .33
 שנמצאו בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.

 

הזמנה זה על כל נספחיו( תוגש בשני  עותקים, חתומה  ההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך .34
אחד  בשולי כל עמוד, כאמור לעיל, על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.

משני העותקים הנ"ל יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת עו"ד עם אישור 
 נאמן למקור.

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה כולל  .35

הערבות הבנקאית )ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם המשתתף בהזמנה בלבד. 
מובהר בזאת שתנאי הסף בהזמנה חייבים להתקיים במצטבר במשתתף שהוא עצמו המציע. 

תם של התנאים או מי מהם בגוף אחר הקשור לפיכך, הצעה הכוללת הסתמכות על התקיימו
 בדרך כלשהי עם המציע תיפסל.

 
 תוקף ההצעה 

 
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  6 בתוקף לתקופה של תהיההמציע הצעת  .36

 יום נוספים.  90ההתאחדות רשאית להאריך את תוקף ההצעה למשך 
 

 להזמנה בהתאם.במקרה זה מחויב המציע להאריך את הערבות הבנקאית  .37
 
 תנאי סף

בכל בתנאי ההזמנה והעומדים במועד הגשת ההצעות משתתפים בהזמנה זו  ציערשאים לה .38
 התנאים המפורטים להלן: 

 

 ותי ניהול ופיקוח בפרויקטי בנייה.תאגיד אשר תחום התמחותו הינו במתן שיר .א
בנייה בתחום  פרויקטי 2שקדמו להגשת ההצעה לפחות השנים  7 -בביצע התאגיד  .ב

 . לכל פרויקטלפחות   7,000,000₪בהיקף של  מתקני ספורט ומגרשי כדורגל



 

 

 האזרחית. מהנדסים עם רישיון בתחום ההנדסה 5התאגיד מעסיק לפחות  .ג
 התאגיד רכש את מסמכי ההזמנה. .ד
 שפיים.בית הנבחרות בהשתתף בסיור קבלנים שנערך על ידי ההתאחדות ב .ה
 ולא מתקיים בו הסייג להלן: .ו

 
או לגבי לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו 

ו/או ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו  או ממלאי תפקידים בו, או זכויות בו, בו בעלי מניות
הזמנה זו. למציע לא תהיה כל טענה  לפיו/או החזקותיו לבין הנדרש לביצוע תפקידיו 

כלפי ההתאחדות במידה ויוחלט שהוא אינו רשאי להשתתף בהליך עקב ניגוד עניינים 
 כמפורט בסעיף זה. 

 
 

 :להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים

 .עוסק מורשה/ם תאגיד )חברה, עמותה או שותפות(רישו תעודת .39
 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים  .40
 -על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

1976. 
 

 אישור על ניכוי מס במקור. .41
 
 

המנהלים,  אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות .42
 בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.

 
למתן שירותי ניהול ופיקוח בנוגע  המציע ניסיון מסמך המפרט אתאישורים, המלצות ו .43

פרויקטים אותם הוא  2פירוט של מתקני ספורט ומגרשי כדורגל ו בתחוםבפרויקטי בנייה 
השנים האחרונות שקדמו בע , בשפרויקטלכל לפחות  7,000,000₪של , בהיקף בתחום זה ביצע

 .להגשת ההצעה בהליך דנן
 

 

 ערבות בנקאית להזמנה

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן  .44
בנוסח המצורף  (חמישים אלף שקלים חדשים ₪ ) 50,000לטובת ההתאחדות בסכום בסך של 

 ' להזמנה זו. בכנספח 
 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 90ערבות זו תעמוד בתוקפה למשך  .45
 

היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת  .46
החוזה עמו וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, 

 עד למועד חתימת החוזה. 
 

מציע שהצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות, כאמור לעיל  .47
ו/או לא יחתום על החוזה תוך המועד שיידרש לכך, רשאית ההתאחדות לחלט את סכום 
הערבות שנמסרה לטובתה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לסעדים נוספים. כמו כן, תהיה 

 התאחדות רשאית לבטל את זכייתו.



 

 

 

 קולי ההתאחדותשי

ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההתאחדות  .48
בתנאים, לבקש לערוך פניות נוספות לקבלת  רשאית לאשר התקשרות, לדחותה, להתנותה

הצעות, להחליט על ניהול מו"מ ו/או התמחרות עם מציע ו/או מציעים כלשהם, לא לבחור 
בהצעה כלשהי ולחלופין לבחור במספר הצעות תוך פיצול ההתקשרות בין מציעים שונים, 

ל לפי שיקול לבחור רק בחלק מהצעה כלשהי, לרבות הצעתנו, ולקבל כל החלטה אחרת, הכ
 דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה לנמק החלטותיה. 

 

בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון, בין היתר )אך לא רק( , כשרו של מציע, ניסיונו, יכולתו  .49
הארגונית והכלכלית, עלויות, טיב העבודה, נסיון קודם של המציע וכן כל שיקול או נימוק 

 אחר כפי שההתאחדות תמצא לנכון.
 

 עם המציעים וניהול משא ומתן דיון

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים, או עם אחדים מהם, שהצעותיהם  .50
 תמצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה.

 

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך המשא  .51
א רשאי להוסיף, להבהיר ולשפר ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך הו

 את הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.
 

במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים, כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר יתעד  .52
 את עיקרי הדברים.

 
 החלטה על הזוכה וחתימת ההסכם

תחייב את  ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך למציעים. הודעה כאמור .53
ההתאחדות רק אם תישלח למציעים שהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם 

 ההתאחדות.
 

להזמנה, בתוספת הפרטים  'גהזוכה יחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח המצורף כנספח  .54
הרלוונטיים אשר יוספו על ידי ההתאחדות )שם הזוכה, התמורה וכו'(, בהתאם להצעת הזוכה 

 מהיום שיומצא לו החוזה על ידי ההתאחדות.ימים  7וזאת תוך 
 

עם החתימה על החוזה, וכתנאי לחתימתו, יידרש הזוכה להמציא להתאחדות את המסמכים,  .55
 ההתחייבויות, הערבות והאישורים המפורטים בחוזה.

 

מציע שיזכה בהצעה ולא יחתום על החוזה בתוך המועד שהוקצב לכך, הדבר שקול להפרתו.  .56
במקרה כזה תהיה ההתאחדות רשאית להיפרע מהמציע בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה 

 מההפרה.



 

 

 
 פרק ב': מהות ההזמנה

חרות לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט בינוי בבית הנבנשוא הזמנה זו הינו  .57
 .מגרש אימוניםקיים והקמת למבנה )על קומת קרקע(  הכולל הוספת קומה  , בשפיים

 
ההתאחדות שומרת לה את האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את  .58

ההתקשרות עם הזוכה לפי הזמנה זו,  גם לצורך קבלת שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט לשיקום 
במתחם של בית ספר הדסים במסגרת הקמת אקדמיה  ושידרוג מגרש כדורגל מדשא טבעי

 וככל שיהיה להתאחדות צורך בכך. ההצעה הזוכה למצוינות בכדורגל, לפי
 
 

ושני מגרשי אימונים מ"ר(  1,000)בשטח של  1הנבחרות מבנה בעל קומה  כיום קיימים בבית .59
  .טבעינטטי ואחד מדשא יאחד מדשא ס -לכדורגל

 
ומגרש אימונים נוסף. מגרש  1ההתאחדות מעוניינת לבנות קומה נוספת מעל לקומה  .60

והכל בהתאם לתוכניות כפי שיאושרו על ידי הועדה המקומית יהיה מדשא טבעי האימונים 
 "(.התוכניותותוכניות האדריכל )להלן:" 

 
בשלב זה הוגשו ע"י . ₪ מיליון  10 -כהינה )ללא פרויקט הדסים( עלות המוערכת של הפרויקט  .61

  קיבוץ שפיים תכניות בנייה לאישור הועדה המקומית. 
 

 עיקר התחייבויות הזוכה

 שהעבודות והשירותיםבאחריות מלאה  וישאהשירותים במומחיות וביעילות את  הזוכה יבצע .62
 לשביעות רצונה המלא של ההתאחדות.  ההזמנה והחוזהיבוצעו כמוסכם לפי 

 
על ידי ההתאחדות על תיאום התכנון, הניהול, הביצוע, הפיקוח וההוצאה לפעול  הזוכה ימונה .63

של עבודות הבנייה השונות בפרויקט, בכל השלבים, לרבות עבודות הקידוחים, החפירות, 
בניית שלד הקומה הנוספת, איטום, מערכות אינסטלציה, חשמל, עבודות טיח, עבודות ריצוף 

יתוח וכל עבודות הגמר ללא יוצא מן הכלל עד להשלמת ביצוע  וחיפוי, אלומיניום, עבודות הפ
העבודות, כולל  הקמת מגרש האימונים הנוסף, גידור ויציע הצופים, הכל בהתאם לתוכניות 

 להיתר הבנייה ולמפרטים הטכניים שיומצאו לזוכה ועל פי הוראות החוזה וההזמנה.
 

ילוי ע הפרויקט כאמור לעיל, ולצורך מאת תפקיד הפיקוח, ניהול וביצו יקבל על עצמה הזוכה .64
 מטעמו. וניסיון רלוונטי קבעלי מקצוע בעלי וותתפקיד זה יתחייב להעמיד 

 
הזוכה יקצה מנהל פרויקט מטעמו שינהל וילווה את הפרויקט לכל משכו משלב התכנון דרך  .65

 מנהל הפרויקט יאושר על ידי ההתאחדות. הביצוע, המסירה להתאחדות ובתקופת הבדק.
 

אשר יעסוק, שהינו מהנדס מורשה בתחום ההנדסה האזרחית , ועמיד מפקח מטעמי הזוכה .66
ת. מובהר כי מנהל בפיקוח צמוד על העבודות המבוצעות, במשך כל תקופת ההתקשרו

הפרויקט יכול למלא גם את תפקיד המפקח ככל והינו מהנדס מורשה בתחום ההנדסה 
 המפקח יאושר על ידי ההתאחדות. האזרחית.

 
 ארבעה שלבים :יבוצעו בהניהול והפיקוח  ירותיש .67

 
 עבודת תיאום בשלבי התכנון וטרום הקמת הפרויקט בפועל. –שלב א'           
 תיאום וייעוץ בשלב הכנת ההזמנה לשירותי הקבלנים עבור הפרויקט. –שלב  ב'           



 

 

 שירותי ניהול, תיאום ופיקוח במהלך תקופת הביצוע של הפרויקט. -שלב ג'            
 ביקורת ופיקוח בתקופת האחריות של הפרויקט. –שלב ד'           

 
 

 שירותי הזוכה יכללו בין היתר:  .68
 

 תאום ניהול התכנון  59.1
 

 ביקורים באתר הפרויקט . 59.1.1

 הפרוייקט והשלכותיה.בדיקת צרכי ההתאחדות לצורך הכנת פרוגרמה של  59.1.2

 סיוע בבחירה והתקשרויות עם קבלנים, מתכננים ויועצים. 59.1.3

 תיאום וריכוז התוכניות השונות לבנייה במסגרת הפרויקט, בדיקת התוכניות,  59.1.4
 ומתן הערות ככל ומתחייב.

 בניית אומדן תקציבי בהתאם לתוכניות והמפרטים שיוכנו ע"י האדריכל. 59.1.5

 והשלמות של התכנון במהלך הבנייה. ניהול שוטף של עדכונים/שינויים 59.1.6

 

 ניהול הביצוע  59.2

 
 הכנה ופרסום של הזמנות )מכרזים( וטיוטת חוזים,. 59.2.1

 קבלת הצעות מקבלני משנה, מבצעים וספקים לגבי העבודות והחומרים. 59.2.2

 ניתוח ההצעות, השוואת ההצעות בטבלאות מפורטות,.  59.2.3

 מתן חוות דעת מקצועית לגבי קבלני משנה, מבצעים וספקים. 59.2.4

 סיור באתר עם הקבלנים.  59.2.5

 ניהול מו"מ בשיתוף עם ההתאחדות. 59.2.6

 עדכון התקציב בהתאם להצעות המתקבלות. 59.2.7

 עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט. 59.2.8

 מעקב צמוד ושוטף אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים. 59.2.9

 בדיקת חשבונות הקבלנים ואישורם. 59.2.10

 קיום ישיבות קבועות עם ההתאחדות ועם הקבלנים.  59.2.11

 התאחדות מול מוסדות כגון חברת חשמל וכד'.עזרה ל 59.2.12

 
 פיקוח 59.3

 
 פיקוח הנדסי על עבודות הבניה, התשתית והמערכות.  59.3.1

 ניהול יומן עבודה.  59.3.2

 ניהול ופיקוח על הקבלנים וקבלני המשנה שיועסקו במסגרת הפרויקט.  59.3.3

 סברים והוראות לקבלנים המבצעים ולספקים.המתן הנחיות  59.3.4

אלמנטים ועבודות, רישום תיקונים  בדיקה ואישור של חומרים וטיבם, 59.3.5
 והשלמות ומעקב אחר ביצועם.

בדיקות העבודות לאחר השלמתן, עריכת ביקורת ובדק, רישום הליקויים  59.3.6
 וההשלמות ופיקוח על ביצועם.



 

 

 הרשויות עם וכן הפרויקט של והמתכננים היועצים כל עם ותכנון תיאום 59.3.7
 .השונות

 אישורי ביצוע. 59.3.8

 
הפרויקט, במשך כל את מלוא השירותים, לצורך ביצוע  התאחדותליתן ל הזוכה יתחייב .69

 תקופת ההתקשרות.

 
צועם של השירותים על כל מרכיביהם וחלקיהם, לרבות כל זוכה ינהל ויהיה אחראי לביה .70

והכל בין שהיא כתובה במפורש  ,פעולה נוספת ומשלימה הנדרשת להשלמתם בצורה מיטבית
 במפורש.  במסמכים אלה ובין שאינה כתובה בהם

 
וזאת  בבית הנבחרות, תמשיך להתקיים פעילות מלאה ביצוע העבודותמובהר כי במהלך  .71

 .ההתאחדותבתיאום ובאישור לביצוע העבודות  הזוכהללוח הזמנים שיועבר על ידי  בהתאמה
 

בהתחייבויות כספית ו/או חוזית ו/או אחרת כלפי בעל מקצוע ו/או ספק  הזוכה לא יתחייב .72
כלשהו בשם ההתאחדות. למען הסר ספק, מובהר כי כל התחייבות כזו לא תחייב את 

 ההתאחדות.
 

ההתאחדות לפעול בנאמנות ובמסירות כלפי ומתחייב הזוכה ומי מטעמו  םשירותיהבמתן  .73
 .הםוכישורי ם, ניסיונהםולהשתמש במיטב ידיעותי

 
בלבד, ומוסכם כי אישור מטעם  ההתאחדות, והתאחדותהאחר כל הוראות הזוכה ימלא  .74

 ומאחריות וו/או מי מטעמ הזוכהפעולה מסוימת לא ישחרר את  לביצוע התאחדותה
 לפי הסכם זה, ולא יגרע ממנה. םשירותיההמקצועית המלאה לביצוע 

 
להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל  יםמתחייב ו מי מטעמוו/אהזוכה  .75

או במצב של חשש לניגוד עניינים ו/או פגיעה /ובמצב של ניגוד עניינים  ולהעמיד אות העלולים
 יםהסכם זה והשירותים לפיו ובכלל. בנוסף, מתחייבלבקשר  התאחדותבאינטרסים של ה

צד  מכלרת במישרין ו/או בעקיפין או טובת הנאה אח/ושלא לקבל כספים ו/או כל תמורה 
 מלבד התמורה לפי הסכם זה. לשירותיםשלישי בקשר 

 
אינו נמצא בניגוד  הוא ו/או מי מטעמוכי  הזוכה יצהיר ויתחייבלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .76

ודיע להתאחדות מיידית בכל במקרה של חשד יעניינים במסגרת שירותיו בפרויקט זה וכי היא 
 לניגוד עניינים.

 
החובות לרבות , דין כל הוראות אחר למלא הזוכה יתחייב, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .77

פקודת הבטיחות בעבודה , 1954 -חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"דעליו על פי המוטלות 
קבל על עצמו את כל האחריות לשמירת יעל פיהם, ושוהתקנות  1970 - )נוסח חדש( תש"ל

  ההוראות והתקנות הנ"ל
, מטעמהאו /ו ידה על המועסק אדם כל, הראשונה דרישתה עם, מיד להחליף תחייבהזוכה י .78

 .התאחדותה של דעתה את מניחה אינה שהתנהגותואו /ו מתאים אינו אשר

 
מובהר כי, ההתאחדות תהיה רשאית לדרוש גם את החלפתו של מנהל הפרויקט ו/או המפקח  .79

בכל מקרה בו הודיעה על חוסר שביעות רצונה מתפקודו ו/או  ממקצועיותו, ו/או מאופן ביצוע 
 . ההסכם עם הזוכהתפקידיו על פי 

 



 

 

כאשר מתבצעות  היה באתר הפרויקט מדי יום, ובמיוחד אך לא רק,זוכה יבתקופת הביצוע, ה .80
הצמודה, לשם  ועבודות מטיב ו/או בהיקף ו/או בסוג מורכבות כאלה, הדורשים את נוכחות

 הבטחת הפיקוח המיטבי על ביצוען.
 

 על לפיקוח עודייםלהעסיק באופן קבוע מפקחים מומחים יי יתחייב הזוכהבנוסף למפקח,  .81
 ידי על להיעשות דרשתשנ עבודה וכל, החשמל במערכת הכרוכות העבודות כל של ביצוען

 האמורים המפקחים. האוויר מיזוג מערכת והרכבת התקנת פיקוח על וכן, מומחה חשמלאי
 .ניסיון ובעלי מומחים יהיו
 

דווח באופן שוטף להתאחדות בדבר מהלך ביצוע העבודות ותשתתף בישיבות הזוכה יעדכן וי .82
להתאחדות דוחות פיקוח עביר יההתאחדות בעניין לפי דרישת ההתאחדות. כמו כן, 

 נפיק דוחות אלו גם לקיבוץ שפיים.י זוכהתקופתיים שיונפקו על ידו. לבקשת ההתאחדות ה

 
דיווח על כל פגם בעבודות ו/או תקלה ו/או שינוי ו/או  מיידיבאופן  להתאחדות הזוכה ימסור .83

 פיגור בלוח הזמנים המתוכנן. 
 

יתחייב וא היתר הבניה ולמפרט הטכני, בכל מקרה של שינויים בביצוע ביחס לתוכניות נש .84
לעדכן את ההתאחדות, את מהנדס הקונסטרוקציה ואת האדריכל ולקבל את אישורם  הזוכה

 של כל אלה מראש ובכתב לפני ביצוע.
 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקום בהסכם, החלטות עקרוניות מכל סוג שהוא, לרבות  .85
דילות את עלות הביצוע, יהיו טעונות קבלת אישור בדבר שינויים בביצוע ו/או החלטות המג

 מראש ובכתב של ההתאחדות.

 

 ההתקשרות ותקופת הזמנים לוח 

, גמר חשבון עם כל הקבלנים בפרוייקט 4השירותים עד לקבלת טופס הזוכה יתחייב לבצע את  .86
 "(. הפרויקט השלמת אישור" –)להלן  בפרוייקטוהיועצים והמתכננים 

 
לגרום לכך שעבודות הבנייה וההקמה של הפרויקט , לרבות חיבור לרשת מתחייב הזוכה  .87

מהרשות המקומית/ מועצה אזורית, יושלמו  4החשמל, המים והביוב וקבלת אישור טופס 
 בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על יד הצדדים.

 
בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי לכך שעבודות הבניה וההקמה יחלו הזוכה יגרום  .88

 הצדדים.
 

בכל פעולה הדרושה  ההתאחדותאת  וכה וילווהזימשיך הלאחר השלמת הפרויקט כאמור,  .89
בקשר עם ביצוע תיקונים ו/או השלמות ו/או התאמות בקשר עם עבודות שביצוען נדרש 

מהקבלנים ואנשי במסגרת הפרויקט ולפי הצורך. בתום שנת הבדק הראשונה של כל אחד 
הושלמו כל התיקונים והשינויים שהיו נחוצים,  וכה כיהמקצוע עמם התקשר הזוכה, יוודא הז

 ככל שהיו כאלה. 
 

, כם שיחתם בין הצדדיםבמועד כניסתו לתוקף של הסתהא תחילתה של תקופת ההתקשרות  .90
וסיומה במועד השלמת ביצוע מכלול התיקונים והשינויים הנדרשים לאחר תום שנת הבדק 

 "(.תקופת ההתקשרות" –הראשונה של כלל הקבלנים והמבצעים כאמור )להלן 
 

 תמורה
 



 

 

זה תשלם ההתאחדות  הזמנה זו וההסכם שיחתם בין הצדדיםהעבודות על פי לביצוע  בתמורה .91
 בפועלכפי שיהיה מעלות הפרויקט  , לפי הצעת הזוכה,האחוזתמורה כוללת בשיעור לזוכה 

 "(.התמורה)כולל מע"מ( )להלן: "
 

 התמורה תשולם בשלבים כמפורט להלן: .92
 
 מהתמורה. 5% -סיום תכנון מוקדם -שלב א' .א

 מהתמורה. 10% -סיום תכנון מפורט -שלב א' .ב

 מהתמורה. 5% -עם פרסום הזמנה לביצוע הפרויקט -שלב ב' .ג

 .5% -חתימה על חוזה עם קבלנים מבצעים של הפרויקט עם -שלב ב' .ד

עם אישור חשבונות קבלן מבצע בהתאם לשלבי הביצוע הקבועים בהסכם עם  -שלב ג' .ה
 מהתמורה. 70%הקבלן 

 מהתמורה. 5% -עם סיום ביקורת ופיקוח בתקופת הבדק -שלב ד' .ו
 

 
ובתנאי שוטף  להתאחדותימציא הזוכה ש דיןחשבונית מס כ בכפוף להגשתיבוצע  התשלום .93

+60. 
 

כאמור תהווה תשלום מלא, שלם, כולל וסופי בעד השירותים, כאמור בהסכם זה  התמורה .94
הציוד ו/או המתקנים שכר העובדים מטעמו, ובנספחיו, והיא כוללת גם )אך לא רק( את כל 

כי מעבר לסכום מובהר ו/או המסמכים ו/או החומרים הדרושים לצורך מתן השירותים, ו
 ו/או תמורה נוספת.לכל תשלום  יהיה זכאי הזוכההתמורה, לא 

 
מובהר כי התמורה תשולם לפי עלות הפרויקט בפועל ולא לפי הסכום המוערך של הפרויקט  .95

תהיה שלב ג', יערכו הזוכה וההתאחדות התחשבנות. ככל ועלות הפרויקט  סיוםולפיכך, ב
שיב הזוכה את סכום היתר יה שולמה תמורה ביתר, נמוכה יותר מעלותו המוערכת, ולזוכ

ששולם לו ו/או לא תשלם ההתאחדות תמורה עבור שלב ד', הכל בהתאם להתחשבנות בין 
 הצדדים. 

 
 

 וביטוחאחריות 
 

להסכם המצרף להזמנה כנספח ד' ויקיים  8הזוכה ישא באחריות בהתאם למפורט בסעיפים  .96
 .בנספח ב' להסכםאת הביטוחים הנדרשים 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח א' –טופס ההצעה 

 לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 גן-אצטדיון רמת
 299רח' אבא הלל סילבר 

 גן-רמת
 

 א.ג.נ.,

 הנדון: הצעה  

 אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

 קראנו את מסמכי ההזמנה למיניהם, הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור בהם. .1
 הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהיא חתומה על ידינו.      

 הננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ההזמנה כדלקמן: .2
 

 .1976 -אנו מנהלים פנקסים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .א
 

מצ"ב אישורים בדבר ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק  .ב
 רך מוסף או אישור על פטור מלנהלם.מס ע

 
 רצ"ב תעודת רישום תאגיד. .א

 
אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את רצ"ב  .ב

 שמות המנהלים, בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.
 

 תחום התמחותו הינו במתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטי בנייה.  .ג
 

למתן שירותי ניהול בנוגע  ונסיונינ מסמך המפרט אתאישורים, המלצות ו רצ"ב  .ד
 2פירוט של מתקני ספורט ומגרשי כדורגל ו בתחוםופיקוח בפרויקטי בנייה 

בע פרויקט, בש לכל ₪ 7,000,000ת , בהיקף של לפחובתחום זה נוביצעש םקטייפרו
 .השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בהליך דנן

 
, רצ"ב מהנדסים עם רישיון בתחום ההנדסה האזרחית. 5מעסיקים לפחות אנו  .ה

 הרישיונות.
 

 כנדרש בתנאי ההזמנה.₪  50,000רצ"ב ערבות בנקאית בסך של  .ו
 

 השתתפנו בסיור הקבלנים שנערך על ידי ההתאחדות. .ז
 
 

 
קראנו והבנו את תוכן ההזמנה וקיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת ומתחייבים  .3

 את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. לבצע
 

 הצהרה זו מהווה נספח להזמנה/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. .4



 

 

 
 הצעת המציע  .5

 
 בפועל. שכר הטירחה המבוקש על ידנו הינו _____________ אחוז מסך ערך הפרויקט

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 חתימת המציע+ חותמת   _____________
 

 וכתובת מלאים          _____________המציע שם 
 

 טלפון  _____________
 

 פקס _________________
 

 דוא"ל______________________________
  

 
        ________________ 
 תאריך                     

 
אני הח"מ עו"ד ________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה  ________________ 

 מחייבת את המציע בהצעה זו.
 

_____________________ 
 חתימת עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 הזמנהערבות -' בנספח 

 
 תאריך__________        לכבוד 

                        
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 
 .52134רמת גן 

 

 א.ג.נ.,

 בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________הנדון: ערבות 

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1
"( בצירוף סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן  אלףחמישים ש"ח ) 50,000סכום עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו סכום הערבותהפרשי הצמדה )להלן: "
הצעת המבקש להזמנה למתן שירותי פיקוח וניהול פרויקט בינוי בבית מאת המבקש בקשר עם 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: 5/9הנבחרות בשפיים, מס' 

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם   .2
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

הכול כאמור  -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין
או לבסס את דרישתכם בכל צורה /וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו -בדרישתכם

שהיא, מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או 
מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי 

וותרים שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מ
 בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .3
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 הימנה, הכל לפי העניין. הערבות או כל חלק

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .4
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 

 ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 תלויה.ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי  .6

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה  .7
 להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

   

                                       
 בנק  ____________                                                                     

 
 
 



 

 

 
 הסכם

 שנערך ונחתם ב____________ ביום ______________

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל בין:
 58-000171-7ע"ר  
 רמת גן 299דרך אבא הלל רח' מ 
 להלן: "ההתאחדות" 
 מצד אחד         

 
 _____________________________    : ביןו

 ________________________ח.פ.  
 באמצעות מורשי חתימה 
 ___________________________ 
 מרח'________________________ 
 "החברהלהלן: " 
 מצד שני         

ניהול ופיקוח לפרויקט בינוי בבית קבלת שירותי וההתאחדות פרסמה הזמנה ל :הואיל
קרקע( למבנה קיים והקמת הנבחרות בשפיים, הכולל הוספת קומה  )על קומת 

עפ"י "( שינתנו בהתאם להזמנה והפרויקטמגרש אימונים לכדורגל )להלן: "
ההסכם, המצגת המצורפת ותוכניות הבנייה כפי שיאושרו בוועדה הוראות 

 ;"(השירותים" ו/או "העבודות)להלן: "ותוכניות האדריכל 

 להתאחדות הצעה למתן האת כל תנאי ההזמנה הנ"ל, הגיש הלאחר שבדק והחברה והואיל:
 ה;השירותים כקבלן עצמאי לפי תנאי ההזמנה ונספחי               

 
 חברהוההתאחדות החליטה למסור ל כהצעה הזוכההתקבלה חברה והצעת ה  והואיל:

 ;הסכם להלןבאת ביצוע השירותים, לתקופה ובתנאים המפורטים 
 

 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר, הותנה

 .והמבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנ .1
 

כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי לפרשנות  .2
 ההסכם ו/או כדי להרחיב או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים שמכוח ההסכם.

 
, המפורטים בהסכם זה שירותיםהביצוע  את מפקחמסכימה בזאת למסור ל התאחדותה .3

 הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם.
 

 



 

 

 חברההתחייבויות ההצהרות ו .4
 

 . במתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטי בנייההחברה מצהירה כי היא מתמחה  4.1

בנייה  פרויקטי 2שקדמו להגשת ההצעה לפחות השנים  7 -ב הביצעהחברה מצהירה כי  4.2
 לכל פרויקט .לפחות  7,000,000₪בתחום מתקני ספורט ומגרשי כדורגל בהיקף של 

 האזרחית. מהנדסים עם רישיון בתחום ההנדסה 5לפחות  החברה מצהירה כי היא מעסיקה  4.3

, המיומנותהיכולת, הידע,  אתלה ו/או למי מטעמה יש החברה מצהירה ומאשרת כי  4.4
וכן כל התעודות וההיתרים הדרושים לפי כל דין  הכלים, האדם כוח, הניסיון, הכישורים

 שהם נדרשים בהסכם זה ברמה מקצועית גבוהה. כפי, השירותים מלואאת התאחדות ליתן ל
מכירים היטב את פרטי השירותים שעליהם לספק וביצעו את כל הבדיקות הדרושות  הם

לביצוע השירותים, וכי מניעה מכל מין וסוג שהוא  מצידםלפני החתימה על הסכם זה. אין 
ידועים להם כל הנהלים, ההנחיות, התקנים, התקנות והחוקים החלים על מתן השירותים 

 והם מתחייבים למלא אחריהם בדקדקנות.

 
השירותים במומחיות וביעילות וכן לשאת באחריות מלאה את לבצע  תמתחייבהחברה  4.5

רצונה המלאה של  יבוצעו כמוסכם לפי חוזה זה לשביעות שהעבודות והשירותים
 ההתאחדות. 

 
אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון החברה מצהירה ומאשרת כי היא בעלת  4.6

המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף עפ"י 
 ותמציא אותם להתאחדות. 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
 אישור על ניכוי מס במקור.החברה תמציא להתאחדות  4.7

 
מ"ר( ושני  1,000)בשטח של  1כיום קיימים בבית הנבחרות מבנה בעל קומה לחברה כי ידוע  4.8

ההתאחדות מעוניינת וכי  אחד מדשא סינטטי ואחד מדשא טבעי -מגרשי אימונים לכדורגל
ונים נוסף. מגרש האימונים ומגרש איממעל לקומת הקרקע לבנות קומה נוספת בפרויקט זה 

ותוכניות הועדה המקומית  על ידי והכל בהתאם לתוכניות כפי שיאושרויהיה מדשא טבעי 
מצורף להסכם  מסמך אפיון ומצגת לבניית הקומה הנוספת "(.התוכניותהאדריכל )להלן:" 

 זה כנספח ג'. מובהר כי מסמך האפיון אינו מחייב אלא התוכניות כפי שיעודכנו בהמשך.
 

הניהול, הביצוע, הפיקוח וההוצאה  תיאום התכנון, ממונה על ידי ההתאחדות עלחברה ה 4.9
לפעול של עבודות הבנייה השונות בפרויקט, בכל השלבים, לרבות עבודות הקידוחים, 
החפירות, בניית שלד הקומה הנוספת, איטום, מערכות אינסטלציה, חשמל, עבודות טיח, 

יוצא מן הכלל עד ום, עבודות הפיתוח וכל עבודות הגמר ללא עבודות ריצוף וחיפוי, אלומיני
להשלמת ביצוע  העבודות, כולל  הקמת מגרש האימונים הנוסף, גידור ויציע הצופים, הכל 

ועל פי הוראות  לחברהבהתאם לתוכניות להיתר הבנייה ולמפרטים הטכניים שיומצאו 
 הסכם זה.

 
את תפקיד הפיקוח, ניהול וביצוע הפרויקט כאמור לעיל, ולצורך  ת על עצמהמקבלהחברה  4.10

 .וניסיון רלוונטי קבעלי מקצוע בעלי וות ת להעמיד מטעמהא מתחייבילוי תפקיד זה הימ
 

שינהל וילווה את הפרויקט לכל משכו משלב התכנון מטעמה החברה תקצה מנהל פרויקט  4.11
מנהל הפרויקט יאושר על ידי  .בדקובתקופת ה התאחדותדרך הביצוע, המסירה ל

 ההתאחדות.
 



 

 

אשר שהינו מהנדס מורשה בתחום ההנדסה האזרחית תעמיד מפקח מטעמה,  החברה 4.12
ת. מובהר כי מנהל יעסוק, בפיקוח צמוד על העבודות המבוצעות, במשך כל תקופת ההתקשרו

ל והינו מהנדס מורשה בתחום ההנדסה כהפרויקט יכול למלא גם את תפקיד המפקח כ
 המפקח יאושר על ידי ההתאחדות. זרחית.הא

 
 ארבעה שלבים :יבוצעו בשירותי הניהול והפיקוח  4.13

 
 עבודת תיאום בשלבי התכנון וטרום הקמת הפרויקט בפועל. –שלב א'           
 תיאום וייעוץ בשלב הכנת ההזמנה לשירותי הקבלנים עבור הפרויקט. –שלב  ב'           
 שירותי ניהול, תיאום ופיקוח במהלך תקופת הביצוע של הפרויקט. -שלב ג'            
 ביקורת ופיקוח בתקופת האחריות של הפרויקט. –שלב ד'           

 
 

 : בין היתר יכללו החברהשירותי  4.14
 

 תאום ניהול התכנון  4.15
 

 .ביקורים באתר הפרויקט  4.15.1
 הפרוייקט והשלכותיה.בדיקת צרכי ההתאחדות לצורך הכנת פרוגרמה של  4.15.2

 קבלנים, מתכננים ויועצים. סיוע בבחירה והתקשרויות עם 4.15.3

תיאום וריכוז התוכניות השונות לבנייה במסגרת הפרויקט, בדיקת התוכניות,  4.15.4
 ומתן הערות ככל ומתחייב.

 בניית אומדן תקציבי בהתאם לתוכניות והמפרטים שיוכנו ע"י האדריכל. 4.15.5

 .התכנון במהלך הבנייה והשלמות שלניהול שוטף של עדכונים/שינויים  4.15.6

 
 ניהול הביצוע  4.16

 

 וטיוטת חוזים. הכנה ופרסום של הזמנות )מכרזים( 4.16.1

 .קבלת הצעות מקבלני משנה, מבצעים וספקים לגבי העבודות והחומרים 4.16.2

 .,בטבלאות מפורטות ניתוח ההצעות, השוואת ההצעות  4.16.3

 מתן חוות דעת מקצועית לגבי קבלני משנה, מבצעים וספקים. 4.16.4

 סיור באתר עם הקבלנים.  4.16.5

 מו"מ בשיתוף עם ההתאחדות.ניהול  4.16.6

 עדכון התקציב בהתאם להצעות המתקבלות. 4.16.7

 עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט. 4.16.8

 מעקב צמוד ושוטף אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים. 4.16.9

 בדיקת חשבונות הקבלנים ואישורם. 4.16.10

 קיום ישיבות קבועות עם ההתאחדות ועם הקבלנים.  4.16.11

 .התאחדות מול מוסדות כגון חברת חשמל וכד' עזרה ל 4.16.12

 
 פיקוח 4.17

 
 פיקוח הנדסי על עבודות הבניה, התשתית והמערכות.  4.17.1



 

 

 ניהול יומן עבודה.  4.17.2

 ניהול ופיקוח על הקבלנים וקבלני המשנה שיועסקו במסגרת הפרויקט.  4.17.3

 .המבצעים ולספקיםקבלנים סברים והוראות להמתן הנחיות  4.17.4

, אלמנטים ועבודות, רישום תיקונים והשלמות וטיבם בדיקה ואישור של חומרים 4.17.5
 ומעקב אחר ביצועם.

בדיקות העבודות לאחר השלמתן, עריכת ביקורת ובדק, רישום הליקויים  4.17.6
 .וההשלמות ופיקוח על ביצועם

 .השונות הרשויות עם וכן הפרויקט של והמתכננים היועצים כל עם ותכנון תיאום 4.17.7

 אישורי ביצוע. 4.17.8

 

הפרויקט, במשך כל את מלוא השירותים, לצורך ביצוע  התאחדותחברה מתחייבת ליתן לה 4.18
 תקופת ההתקשרות.

 
תנהל ותהיה אחראית לביצועם של השירותים על כל מרכיביהם וחלקיהם, לרבות  החברה 4.19

והכל בין שהיא כתובה  ,כל פעולה נוספת ומשלימה הנדרשת להשלמתם בצורה מיטבית
 במפורש במסמכים אלה ובין שאינה כתובה בהם במפורש. 

 
וזאת  בבית הנבחרות, תמשיך להתקיים פעילות מלאה ביצוע העבודותמובהר כי במהלך  4.20

בתיאום ובאישור לביצוע העבודות  החברהללוח הזמנים שיועבר על ידי  בהתאמה
 .ההתאחדות

 
בהתחייבויות כספית ו/או חוזית ו/או אחרת כלפי בעל מקצוע ו/או ספק  החברה לא תתחייב 4.21

כלשהו בשם ההתאחדות. למען הסר ספק, מובהר כי כל התחייבות כזו לא תחייב את 
 ההתאחדות.

לפעול בנאמנות ובמסירות כלפי ומי מטעמה ת החברה  מתחייב םשירותיהבמתן  4.22
 .הםוכישורי ם, ניסיונהםולהשתמש במיטב ידיעותיההתאחדות 

 
בלבד, ומוסכם כי אישור מטעם  ההתאחדות, והתאחדותהאחר כל הוראות  מלאהחברה ת 4.23

 ומאחריות החברה ו/או מי מטעמהפעולה מסוימת לא ישחרר את  לביצוע התאחדותה
 לפי הסכם זה, ולא יגרע ממנה. םשירותיההמקצועית המלאה לביצוע 

 
להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או  יםמתחייב ו/או מי מטעמההחברה,  4.24

או במצב של חשש לניגוד עניינים /ובמצב של ניגוד עניינים  ולהעמיד אות העלוליםמחדל 
הסכם זה והשירותים לפיו ובכלל. בנוסף, לבקשר  התאחדותו/או פגיעה באינטרסים של ה

או טובת הנאה אחרת במישרין ו/או בעקיפין /ושלא לקבל כספים ו/או כל תמורה  יםמתחייב
 מלבד התמורה לפי הסכם זה. לשירותיםצד שלישי בקשר  מכל

 
היא ו/או מי מטעמה אינו בזה כי  החברה מצהירה ומתחייבתלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 4.25

נמצא בניגוד עניינים במסגרת שירותיו בפרויקט זה וכי היא תודיע להתאחדות מיידית בכל 
 .ל חשד לניגוד ענייניםבמקרה ש

 
 

החובות לרבות  דין כל הוראות אחר למלא החברה מתחייבת, לעיל מהאמור לגרוע מבלי
פקודת הבטיחות , 1954 -חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"דעליו על פי המוטלות 



 

 

קבל על עצמו את כל האחריות יעל פיהם, ושוהתקנות  1970 - בעבודה )נוסח חדש( תש"ל
  .ההוראות והתקנות הנ"ללשמירת 

 
או /ו ידה על המועסק אדם כל, הראשונה דרישתה עם, מיד להחליף מתחייבתהחברה  4.26

 .התאחדותה של דעתה את מניחה אינה שהתנהגותואו /ו מתאים אינו אשר, מטעמה

 
ו/או  את החלפתו של מנהל הפרויקטגם תהיה רשאית לדרוש התאחדות ה כי,  מובהר 4.27

על חוסר שביעות רצונה מתפקודו ו/או  ממקצועיותו, ו/או  בכל מקרה בו הודיעה המפקח
 מאופן ביצוע תפקידיו על פי הסכם זה. 

 

באתר הפרויקט מדי יום, ובמיוחד אך לא רק, כאשר  החברה תהיהבתקופת הביצוע,  4.28
 ה, הדורשים את נוכחותהמתבצעות עבודות מטיב ו/או בהיקף ו/או בסוג מורכבות כאל

 מודה, לשם הבטחת הפיקוח המיטבי על ביצוען.הצ

 לפיקוח עודייםלהעסיק באופן קבוע מפקחים מומחים יי החברהבנוסף למפקח, מתחייבת  4.29
 ידי על להיעשות שנדרשת עבודה וכל, החשמל במערכת הכרוכות העבודות כל של ביצוען על

 האמורים המפקחים. האוויר מיזוג מערכת והרכבת התקנת פיקוח על וכן, מומחה חשמלאי
 .ניסיון ובעלי מומחים יהיו

ותשתתף  דווח באופן שוטף להתאחדות בדבר מהלך ביצוע העבודותתעדכן והחברה ת 4.30
דוחות עביר להתאחדות ת. כמו כן, לפי דרישת ההתאחדות ההתאחדות בענייןבישיבות 

לקיבוץ נפיק דוחות אלו גם החברה תלבקשת ההתאחדות תקופתיים שיונפקו על ידו. פיקוח 
 שפיים.

 
דיווח על כל פגם בעבודות ו/או תקלה ו/או שינוי  מיידיבאופן  להתאחדות החברה תמסור 4.31

 ו/או פיגור בלוח הזמנים המתוכנן. 
 

ת בכל מקרה של שינויים בביצוע ביחס לתוכניות נשוא היתר הבניה ולמפרט הטכני, מתחייב 4.32
האדריכל ולקבל את  לעדכן את ההתאחדות, את מהנדס הקונסטרוקציה ואתהחברה 

 אישורם של כל אלה מראש ובכתב לפני ביצוע.
 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקום בהסכם, החלטות עקרוניות מכל סוג שהוא, לרבות  4.33
בדבר שינויים בביצוע ו/או החלטות המגדילות את עלות הביצוע, יהיו טעונות קבלת אישור 

 מראש ובכתב של ההתאחדות.

 

 ההתקשרות ותקופת הזמנים לוח  .5

, גמר חשבון עם כל הקבלנים בפרוייקט 4השירותים עד לקבלת טופס  תבצע את החברה 5.1
 "(. הפרויקט השלמת אישור" –)להלן  בפרוייקטוהיועצים והמתכננים 

החברה מתחייבת לגרום לכך שעבודות הבנייה וההקמה של הפרויקט , לרבות חיבור לרשת  5.2
 מהרשות המקומית/ מועצה אזורית, יושלמו 4טופס  החשמל, המים והביוב וקבלת אישור

 בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על יד הצדדים.
 

בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי החברה תגרום לכך שעבודות הבניה וההקמה יחלו  5.3
 .הצדדים

בכל פעולה  ההתאחדותותלווה את  החברהלאחר השלמת הפרויקט כאמור, תמשיך  5.4
הדרושה בקשר עם ביצוע תיקונים ו/או השלמות ו/או התאמות בקשר עם עבודות שביצוען 
נדרש במסגרת הפרויקט ולפי הצורך. בתום שנת הבדק הראשונה של כל אחד מהקבלנים 



 

 

הושלמו כל התיקונים והשינויים  החברה כיואנשי המקצוע עמם התקשרה החברה, תוודא 
 כאלה.  שהיו נחוצים, ככל שהיו

תחילתה של תקופת ההתקשרות במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, וסיומה במועד  5.5
השלמת ביצוע מכלול התיקונים והשינויים הנדרשים לאחר תום שנת הבדק הראשונה של 

 "(.תקופת ההתקשרות" –כלל הקבלנים והמבצעים כאמור )להלן 

 
 תמורה .6

 
תמורה כוללת בשיעור  לחברההעבודות על פי הסכם זה תשלם ההתאחדות בתמורה לביצוע  6.1

 ."(התמורה)להלן: " )כולל מע"מ( בפועל %  מעלות הפרויקט______של 
 

 כמפורט להלן:התמורה תשולם בשלבים  6.2
 

 מהתמורה. 5% -סיום תכנון מוקדם -שלב א' .ז

 מהתמורה. 10% -סיום תכנון מפורט -שלב א' .ח

 מהתמורה. 5% -הפרויקט לביצוע הזמנהפרסום עם  -שלב ב' .ט

 .5% -הפרויקטשל  נים מבצעיםחתימה על חוזה עם קבלעם  -שלב ב' .י

עם אישור חשבונות קבלן מבצע בהתאם לשלבי הביצוע הקבועים בהסכם עם  -שלב ג' .יא
 מהתמורה. 70% הקבלן

 מהתמורה. 5% -הבדקעם סיום ביקורת ופיקוח בתקופת  -שלב ד' .יב
 

 
 .60ובתנאי שוטף + להתאחדותתמציא החברה ש דיןחשבונית מס כ להגשתבכפוף התשלום  6.3

 
מצהירה ומאשרת כי, התמורה כאמור תהווה תשלום מלא, שלם, כולל וסופי בעד  החברה 6.4

שכר העובדים  השירותים, כאמור בהסכם זה ובנספחיו, והיא כוללת גם )אך לא רק( את
ו/או החומרים הדרושים לצורך מתן  כל הציוד ו/או המתקנים ו/או המסמכיםמטעמו ו/או 

תמורה השירותים, וכי מעבר לסכום התמורה, היא לא תהיה זכאית לכל תשלום ו/או 
 נוספת.

 
מובהר כי התמורה תשולם לפי עלות הפרויקט בפועל ולא לפי הסכום המוערך של הפרויקט  6.5

ולפיכך, בסיום שלב ג', יערכו החברה וההתאחדות התחשבנות. ככל ועלות הפרויקט תהיה 
נמוכה יותר מעלותו המוערכת, ולחברה שולמה תמורה ביתר, תשיב החברה את סכום היתר 

חדות תמורה לחברה עבור שלב ד', הכל בהתאם ששולם לו ו/או לא תשלם ההתא
 להתחשבנות בין הצדדים. 

 
 

 מתן השירותים כקבלן עצמאי .7
 
 

ישררו חברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מוסכם בין הצדדים כי בין ההתאחדות לבין ה 7.1
מעביד בין ההתאחדות לבין -יחסי מזמין שירות וקבלן נותן שירותים ולא ישררו יחסי עובד

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. חברהה
 

הסכם זה כקבלן עצמאי,  לפי הבצע את התחייבויותיחברה תלמניעת ספק מובהר בזאת, כי ה 7.2
בקשר לביצוע לצרכיו ו/או  חברהשיועסקו ו/או יפעלו מטעם ה הו/או מי מטעמ הוכי עובדי



 

 

 שלם את שכרםחברה תעניין.  הבלבד לכל דבר ו חברהשל ה ההסכם זה, יהיו עובדי
כלפיהם וכלפי כל צד ג' בכל הקשור לביצוע העבודות  תהיה אחראיתוהוצאותיהם ו

 להתאחדות.
 

בצע את העבודות כקבלן עצמאי על פי ההסכם ואין לראות בכל זכות שניתנה על החברה ת 7.3
 הו/או מטעמ הבשמו/או פעל  הו/או למי שהתמנה על יד הפי ההסכם להתאחדות ו/או לנציג

חברה ו/או מי לעובדי האו /ולחברה רה בעבודות, להדריך או להורות לפקח ולהתערב בכל צו
בביצוע העבודות כאמור, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואן,  מטעמה

כל זכויות של עובדי ההתאחדות, והם לא יהיו זכאים  הועובדי חברהולא תהיינה ל
ר עם ביצוע ההסכם או הוראה מההתאחדות לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות בקש

 שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.
 

ה לצורך ביצוע העובדים שיועסקו על יד לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי תמתחייבחברה ה 7.4
השירותים לפי חוזה זה, אחר האמור בחוקי העבודה, וכן, את האמור בהוראות ההסכמים 
הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל 
הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או 

ה שהוצאו על פי הסכמים אלה, סעיף זה הינו תנאי עיקרי יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחב
 בחוזה. 

 
, לספק לקבלני הלתשלום שכר העבודה ומלוא זכויותיהם לעובדי תהיה אחראיהחברה ת 7.5

על פי הסכם זה, כאמור לעיל, בביצוע העבודות כאמור בהסכם זה  המשנה ו/או מי מטעמ
שהוא שמעביד חייב לשלמם בהתאם  יחולו כל תשלומי החובה מכל מין וסוגחברה וכי על ה

לדין ולנוהג, לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל, דמי מחלה, ימי חופשה, תשלומים 
לכל תביעה של  תהיה אחראייא תלקרן פיצויים או לקרן גמל ויתר הזכויות הסוציאליות, וה

 על פי ההסכם. הו/או מי מטעמ העובדי
 

רישתה הראשונה של ההתאחדות בגין כל תביעה שפה את ההתאחדות מיד עם דהחברה ת 7.6
ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי ההתאחדות  הו/או מי מטעמ הו/או דרישה של מי עובדי

או מי /עובדיה וו/או  חברהועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין ה
שיגרם להתאחדות ישא בכל נזק חברה תובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. הה מטעמ

 .עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך להתגונן בפני ההליכים

 

 אחריות .8
 

החברה תהיה אחראית לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  8.1
למניעת תאונות עבודה. החברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם 
ובריאותו התקינה באתר העבודות או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל 

ו/או הוראות משרד העבודה ו/או הוראות של כל גוף הנדרשים לפי כל דין אמצעי הבטיחות 
מוסמך אחר בהתאם למקובל, ידאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת, ויעביר לעובדיו וכל מי 

 שמטעמו, מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש, תדריכי וכנסי בטיחות וגהות בעבודה.
 

לרבות כל מעשה ו/או החברה מצהירה כי היא האחראית היחידה והבלעדית על פי כל דין  8.2
מחדל שלה או של מי מטעמה ו/או בעבורה הקשורים ו/או הנובעים ב/ממתן השירותים ו/או 
השגת המטרות על פי הסכם זה, והחברה תישא בכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או דרישה 

שיגרם לה, להתאחדות, לעובדיה ו/או לצד ג' אחר. בכל מקרה   הנובעים ו/או הקשורים מכך
ו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד ההתאחדות לתשלום או לחיוב כספי כלשהו שהחברה ב

אחראית עפ"י הדין ו/או עפ"י הוראות הסכם זה, והיה וההתאחדות תחוייב לשלם סכום 



 

 

כלשהו החברה תשפה ו/או תפצה את ההתאחדות, מיד עם דרישה או תביעה כאמור, לרבות 
 טיות.בגין הוצאות כלשהן ולרבות הוצאות משפ

 
כך החברה תהא אחראית לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק  מתוקף 8.3

שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם 
 חברהולכל מי שה החברהלצד שלישי כלשהו ולכל מי שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לעובדי 

לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות  תאחראי
כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה ו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של  חברהה
, נותני שירות משניים ועובדיהם, ה, שלוחיה,  אלה הנתונים למרותה, עובדי חברהה

 שלוחיהם ומי שנתון למרותם. 
 

בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  תמשחרר  חברהה 8.4
לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש 
או אחר, לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או להתאחדות ו/או 

לעובדי הנותן השירות ו/או לקבלני משנה וכן לכל מי למי שמטעמה לרבות עובדיה ו/או 
לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל פעולה אחרת חברה  אחראית שה

לפי ה של החברה בקשר עם מילוי התחייבויותי חברה ו/או מי מטעמהשתבוצע על ידי ה
, חברהשל ה ההתחייבות הסכם זה, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת

 בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 
 

לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם  תמתחייב חברהה 8.5
הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה 
עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות 

חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן, ו/או מי מטעמה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום 
לשלם כל סכום כאמור, במקום ההתאחדות מי מטעמה של להתאחדות  תמתחייב חברהוה

ו/או למי מטעמה וכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו להתאחדות ו/או למי מטעמה, לרבות 
ה החברה על כל דרישה ו/או תביעאת תיידע הוצאות ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות ו

 להתגונן מפניה. כנ"ל ותאפשר לה 
 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או מי  8.6
מטעמה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמה או מטעמה, לאחראים, או כדי לחייבם בפיצויים 

 או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. 
 

להדיר,  תהא רשאיתלא חברה ביחד ו/או לחוד, ה חברההוגשה תביעה נגד ההתאחדות וה 8.7
 לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש.

 
 ביטוח .9

 
ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה  –החברה תערוך ותקיים ביטוחים בהתאם לנספח ב'  9.1

 חלק בלתי נפרד הימנו. 
 

 ערבות ביצוע .10
  

להבטחת קיום וביצוע כל התחייבויותיו לפי חוזה זה, תמציא החברה להתאחדות עם  10.1
חתימת החוזה ערבות בנקאית, אוטונומית בלתי מותנת, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 

. הערבות א'בנוסח המצורף להסכם כנספח  שקלים חדשים( חמישים אלף)₪  50,000 של 
. ההתקשרותועד לשנה מיום סיום  קשרותההתתעמוד בתוקפה בכל משך כל תקופת 

 ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 



 

 

ההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה, בכל מקרה בו תפר החברה  10.2
ו' התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה, לרבות במקרים בהם יתגלו תקלות, איחורים וכ

לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלחברה תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי ההתאחדות 
 בקשר לכך. סכום הערבות שחולט יהיה לקניינה המלא של ההתאחדות. 

 
בכל מקרה בו תחולט הערבות כולה או חלקה, תשלים החברה את הערבות או תמציא ערבות  10.3

 ערבות. ימים מיום חילוט ה 7חדשה לפי העניין תוך 
 

 זכויות יוצרים .11
 

 – להלן) באלה כרוך או לאלה נלווה חומר וכל והדוחות המסמכים לגביכל זכויות היוצרים,  11.1
ו/או  החברה"י עזה  הסכם, יפותחו, ירכשו או יותאמו במסגרת יוכנו(, אשר "התוצרים"

מתחייב לפעול  והחברה, ההתאחדותו/או ע"י מי מטעמה, יהיו רכושה של  החברהבשיתוף 
 כדלקמן:

 
או לצרכי  האו בכל חלק שלהם לצרכי בתוצריםלהשתמש  תהיה רשאיתלא  החברה 11.1.1

 עבודות אחרות.
 

תיר רשות הדפסה תאו כל חלק מהם לאחר, לא  תוצריםעביר את תלא  החברה 11.1.2
 ם בכל צורה שהיא.מפרסתו/או הוצאה לאור ולא 

 
ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי פר כל זכות יוצרים ת/ הכי לא הפר המצהיר החברה 11.1.3

 .נספחיו על זה הסכםעפ"י  הבמהלך ביצוע  התחייבויותי כלשהו רוחני קנייןאו /ו
 

חברה מסוים כלשהו, אשר הו/או תוצר לפיה חומר , התאחדותהוגשה תביעה נגד ה 11.1.4
לשפות את  החברה תמתחייב ,, מפר זכויות יוצריםהסכם זהשימוש לפי עשתה בו 

בגין כנגד פסק דין חלוט, ובכפוף לכך שניתנה לה האפשרות להתגונן,  ההתאחדות
 .לשלם בגין התביעה האמורה שחויבהכל הסכומים 

 
מובהר ומודגש בזה כי זכויות היוצרים בתוצרים והבעלות בהם יהיו של  11.1.5

שימוש בכל התוצרים, ללא הגבלה מסוג כל לעשות ההתאחדות והיא רשאית 
 ן בכל עת לאחריה. ובי כלשהו, בין בתקופת ההסכם

 
 החברה וביןן ההתאחדות בי ההתקשרות תגיע שבו מקרה כללמען הסר ספק, ב 11.1.6

למסור את  רשאית ההתאחדות תהא, שהיא סיבה ומכל, לסיומה זה הסכם לפי
 שבומאותו שלב  השירותיםלהמשיך את ולאחר,  השירותיםביצוע  המשך

, ולצורך כך גם םאו חלק ם, כולהשירותיםההתקשרות הסתיימה ו/או לשנות את 
לא  והחברה, הכינו המטעמ מיאו /ו שהחברהלעשות שימוש בתוכניות ובמסמכים )

כל תביעות ו/או דרישות  הל יהיותנגד לכך בדרך כלשהי או באופן כלשהו, ולא ת
 ו/או טענות בעניין.

 
 סיום ההתקשרות, הפרה ותרופות .12

 
, כולה זה הסכם לפי החברהסיום את ההתקשרות עם  לידילהביא  תרשאי תהאההתאחדות  12.1

 ובכתב. ימים מראש 30לפחות  לחברה על ביטול הודיעהאו חלקה, ובלבד ש

 



 

 

המוחלט כאמור, )גם( להפסיק  ה, לפי שיקול דעתההתאחדות על אף האמור לעיל, רשאית 12.2
א אף יוהחליט, תאו באופן זמני ו/או לתקופות כפי ש/וו/או חלקם לצמיתות  השירותיםאת 

 או חלקם לאחר./ו השירותיםביצוע  המשךלהעביר את  תרשאי
 

 אחר אדם לכלאו /והתאחדות להמציא ל החברה ת, מתחייבקבלת הודעת הביטולעם  12.3
-בקשר לביצוע ההסכם על הברשותש, את כל המסמכים והתוכניות לה תורה התאחדותשה
 השירותים, לרבות כל המסמכים הקודמים והעדכניים הדרושים לצורך המשך ביצוע היד

, לרבות בנוגע החברה, וזאת ללא קשר ו/או תנאי מצדה של הםמאותו שלב והקשורים ב
 לפי הסכם זה. ההתאחדות לתשלומים ככל שעדיין מגיעים ו/או יגיעו לה מ

 
 ההתאחדותלמנוע מ םאשר מטרת בזאת במפורש על כל סעד ו/או תרופה תמוותר החברה 12.4

שלא  תמתחייב יאו/או כל חלק מהם באמצעות אחרים, וה השירותיםלהמשיך בביצוע 
 דרך בכל השירותיםלא להפריע ו/או לגרום לעיכוב המשך ביצוע  וכןלנקוט בכל צעד כאמור, 

 .אחרת
 

 , בכל אחד מןמידהסכם ה אתלבטל  תהיה רשאית התאחדותהמבלי לגרוע מן האמור,  12.5
 המקרים הבאים:

 
 הפרו את ההסכם בהפרה יסודית;  ההחברה ו/או מי מטעמ 12.6

 
 של כל אחד מהסעיפים הבאים:לצורך הסכם זה, הפרה יסודית שלו היא הפרה  12.7

קבלת לאחר ימים  14בתוך  )כולל סעיפי המשנה( אשר לא תוקנה 4,5,7,8,9,10,11,13,15
 ; מההתאחדותהתראה בכתב 

 
מונה לחברה כונס או ימים ו/ 7שלא בוטלה בתוך  החברה נגד /הוגשה בקשה לפשיטת רגל 12.8

 ;נכסים או נאמן או מפרק

 
חלקה  את ההתאחדות לחברהשלם תלידי סיום כמפורט לעיל,  ואו חלק/והובא הסכם זה  12.9

, הסיום מועדעד ל בפועל לה שסיפק םשירותיללפיו בהתאם ה היחסי של התמורה המגיעה ל
 סיומוכל פיצוי ו/או תשלום נוסף כתוצאה מ ההתאחדותלקבל מ תהיה זכאיתלא  והחברה
 .ההסכם של המוקדם

 
 סודיות .13

 
לשמור בסודיות מלאה כל מידע מכל סוג שהוא בכל הקשור בהתאחדות  תמתחייבהחברה  13.1

ולמכלול עניינה שיגיע אליו בקשר עם ומהלך ביצוע העבודות במהלך תקופת ההסכם ובמשך 
 -דעכל זמן אחריה ולא יעשה שימוש כלשהו במידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מי

החברה תחיל  .רים להסכם ולשירותיםומסמכים הקשו לרבות סוד מסחרי של ההתאחדות
 חובת סודיות זו גם על עובדיה ו/או מי מטעמה.

 
 קיזוז .14

 
 לפי חוזה זה ו/או לפי חוזים אחרים ו/או עפ"י כל דין סכוםהחברה הגיע להתאחדות מ 14.1

מההתאחדות  לחברהכל סכום המגיע אותו מתהא רשאית ההתאחדות לקזז ולנכות  ,כלשהו
 זים אחרים ו/או לפי כל עסקה אחרת ו/או עפ"י כל דין. לפי חוזה זה ו/או לפי חו

 
 לא תהא כל זכות קיזוז מול ההתאחדות בשום דרך. חברה מוסכם ומובהר כי ל  14.2

 



 

 

 איסור הסבת ההסכם ו/או העברת אספקת השירותים לאחר .15
 
 

להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל  תרשאי האינ חברהה 15.1
חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות מראש ובכתב. או זכות 

מהתחייבות, אחריות או חובה חברה ניתנה הסכמתה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ה
 כלשהי על פי דין והסכם.

 
בלבד ולא באמצעות כל  המטעמ ו/או מי הבאמצעות עובדי חברההעבודות יבוצעו על ידי ה 15.2

 גוף ו/או אדם אחר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מההתאחדות. 
 

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  חברההתבצע כל מסירה או העברה לאחר ש 15.3
 וחסרת כל תוקף.

 
 לפי ההסכם ומכוחו, כולם או מקצתן, אסורות בשיעבוד כלשהו.ה של החברה זכויותי 15.4

 
 שונות .16

     
ויתרה ההתאחדות על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה או מקצתן, לא ייחשב הוויתור  16.1

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת, דומה לה או שונה 
ממנה בטיבה. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם ההתאחדות לא תהיה ברת תוקף, אלא אם 

 אחדות מראש ובכתב. נעשתה בכתב וקיבלה את אישור ההת
 
 

הסמכות הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה תהא של בתי המשפט המוסמכים  16.2
 בתל אביב.

 
הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה, הסכם, הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים, ככל  16.3

שישנם, והצדדים מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הסכמים, 
  הסדרים, הסכמות או הבנות כאמור, אם וככל שקיימים כאלה.

 
כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה. כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר על שינוי  16.4

כתובת לכתובת אחרת בישראל. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום 
שעות ממועד  72 לכתובתו של הצד האחר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור

  מסירתה למשלוח בדואר רשום.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 _________________     __________________ 
 ה ק ב ל ן               ההתאחדות        

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ביצועערבות -' אנספח 

 
                      תאריך__________        לכבוד 

 בישראלההתאחדות לכדורגל 
 3591, אצטדיון רמת גן. ת.ד. 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 
 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס' _____________

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל המבקש" -בקשת _____________)להלן על פי  .8
"( בצירוף סכום הקרן" -שקלים חדשים( )להלן  חמישים אלףש"ח ) 50,000סכום עד לסכום של 

"(  המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש ושתדרשו סכום הערבותהפרשי הצמדה )להלן: "
הצעת המבקש להסכם למתן שירותי פיקוח וניהול פרויקט בינוי בבית מאת המבקש בקשר עם 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן:הנבחרות בשפיים, 

חייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם )א( אנו מת  .9
 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3לפעם בכתב וזאת תוך 

הכול כאמור  -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין
דרישתכם בכל צורה  וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את -בדרישתכם

שהיא, מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או 
מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי 
שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים 

 במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.בזה 

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע בתאריך  .10
הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 לפי העניין. הערבות או כל חלק הימנה, הכל

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות  .11
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 

 ידינו.

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .12

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .13

הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה  תוקף .14
 להישלח לכתובת _____________ עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

   

                                       
 בנק  ____________                                                                     

 
 

 



 

 

 

 ביטוח –' ב נספח
 

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות 
זה יפורשו  ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח

 בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.

מבלי לגרוע מאחריותה של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייבת החברה  .א
לערוך על חשבונה היא, לבצע ולקיים בחברת ביטוח ישראלית את הביטוחים המפורטים 

תקופת מתן  "(, במשך כלביטוחי החברהאישור עריכת ביטוחי החברה )להלן: " - 1בנספח ב' 
השירותים על פי ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד מתקיימת אחריותה על פי 

 דין.

החברה לבדה אחראית לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של  .ב
 אירוע. 

כשהוא חתום על ידי החברה מתחייבת להמציא להתאחדות את נספח אישור הביטוח  .ג
ימים ממועד חתימת הסכם זה ובכל מקרה טרם וכתנאי לתחילת מתן  14ת תוך וזא מבטחיה

 השירותים . ההתאחדות תהא רשאית לעכב תשלומים, עד להמצאת אישור הביטוח.

עד ולא יאוחר מתום תקופת הביטוח, מתחייבת החברה להמציא לידי ההתאחדות אישור  .ד
החברה מתחייבת לחזור ולהפקיד  ביטוח מעודכן בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת.

בידי ההתאחדות את אישור הביטוח במועדים האמורים, מדי שנת ביטוח וכל עוד חוזה זה 
בתוקף. ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, החברה מתחייבת להמשיך ולערוך ביטוח אחריות 

 מקצועית כל עוד מתקיימת אחריותה על פי דין.

ה בקשר לנספח זה, לרבות לא מסרה החברה לידי לא מילא החברה אחת מהתחייבויותי .ה
ההתאחדות במועד את אישור הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא יהיה 

 בכך בכדי לפטור אותה מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.

ההתאחדות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לבדוק את אישור הביטוח שתמציא החברה  .ו
ה וידרשו התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייבת החברה לבצע את ובמיד

ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של ההתאחדות, אינה מטילה עליה 
כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע 

 מהתחייבויות החברה.

הנ"ל ו/או באי עריכתם, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי  אין בעריכת הביטוחים .ז
מהתחייבויות החברה בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותה מחובתה לפצות את 
ההתאחדות ו/או כל הבאים מטעמה ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם להתאחדות 

 ה.כתוצאה מפעילותה ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י החבר

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה  .ח
מזערית המוטלת על החברה. החברה מצהירה ומאשרת כי היא מנועה מלהעלות כל טענה 
ו/או דרישה כלפי ההתאחדות ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים 

 לעיל. 



 

 

ת ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש החברה ככל שיגרם החברה פוטרת את ההתאחדו .ט
 תוך כדי או עקב מתן השירותים.

היה ולדעת החברה יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי החברה,  .י
רשאית החברה לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם 

ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור לפי העניין כאשר בכל 
על זכות תחלוף לטובת ההתאחדות ו/או מי מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב הכיסוי 

 לכלול אחריות צולבת.

 

 

___________ 

 חתימת החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אישור עריכת ביטוחי החברה 1נספח ב'

 ___________תאריך 

 לכבוד,

 ההתאחדות לכדורגל בישראל )להלן "ההתאחדות"(

 , אצטדיון ברמת גן299מרח' אבא הלל 

 52134רמת גן 

 א.ג.נ.,

 אישור על עריכת ביטוחי החברההנדון: 

"( את הביטוחים המפורטים  החברההננו מאשרים בזאת, כי ערכנו על שם ____________)להלן: "
"( בין היתר תקופת הביטוחלהלן, לתקופה שמיום ___________ ועד ליום ___________ )להלן "

בקשר למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט בינוי בבית הנבחרות בשפיים עבור ההתאחדות )להלן: 
 "(:השירותים"

 (                  ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מספר  .1
לאירוע ותקופה, המכסה את חבות ₪  2,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של         

החברה בגין הפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל או רשלנות, טעות או השמטה 
 . של החברה ו/או מי מטעמה במסגרת מתן השירותים

 הפוליסה מורחבת לכסות:

 מטעמה בגין אבדן מסמכים ואמצעי מידע  אחריותה של החברה ו/או מי
 אחרים.

 .פיקוח עליון / צמוד 

  . הפוליסה תורחב לכסות מרמה /אי יושר של עובד 

 .הפוליסה תורחב לכסות עיכוב או השהיה עקב מקרה ביטוח 

  אחריותה של החברה ו/או כל עובד מטעמה בגין תביעות נגדו הנובעות
ת דיבה ו/או השמצה בכל צורה מהוצאת שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצא

 שהיא.

 .______________ הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מיום 

   12לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך 
חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופת הגילוי 

 כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח.

 לכסות את ההתאחדות ו/או הבאים מטעמה, בגין אחריותם  הביטוח מורחב
למעשי ו/או מחדלי החברה ומי מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת 

 לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.



 

 

 

 (                  ביטוח חבות מעבידים  )פוליסה מספר  .2
הנזיקין )נוסח חדש( וחוק האחריות למוצרים פגומים  ביטוח חבות מעבידים על פי פקודת

, המבטח את חבות  החברה, כלפי כל עובדיה, בגין היזק גופני, נפשי או  1980 –התש"ם 
למקרה ₪  6,000,000  -שכלי, או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה, בסכום שלא יפחת מ

 לתובע ולתקופת ביטוח. 
ו מי מטעמה, היה ונטען לעניין קרות תאונת הביטוח מורחב לכסות את ההתאחדות ו/א

עבודה כלשהי כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי החברה ו/או 
הפועלים מטעמה. הביטוח כאמור יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של 
 המבטח כלפי ההתאחדות ו/או כלפי כל הבאים מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על

 זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   ) פוליסה מספר                                 ( .3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי דיני מדינת ישראל, המבטח את חבות החברה ו/או מי 
מטעמה מפני אבדן, פגיעה או נזק, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא, עקב מתן 

לאירוע ₪  500,000שירותים הניתנים על ידי החברה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך 
 יטוח. ובמצטבר למשך תקופת הב

הביטוח מורחב לשפות את ההתאחדות ו/או הבאים מטעמה, בגין אחריותם למעשי ו/או 
מחדלי החברה ו/או מי מטעמה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה על כך הפוליסות לא יבוטלו או יצומצמו  4.1
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום. 30להתאחדות בדואר רשום, 

פוליסות הביטוח דלעיל של החברה קודמות לכל ביטוח אחר הנערך על ידי ההתאחדות ו/או  4.2
א זכות הבאים מטעמה ללא זכות השתתפות בביטוחי ההתאחדות ו/או הבאים מטעמה, ולל

לחוק  59לדרוש ממבטחי ההתאחדות ו/או הבאים מטעמה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 
 . 1981חוזה הביטוח תשמ"א 

החברה לבדה אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של  4.3
 אירוע. אנו מאשרים, כי אי תשלום ההשתתפות העצמית על ידי החברה לא יהווה עילה לאי

 טיפול בתביעה.

 אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח. -סעיף רשלנות רבתי מבוטל 4.4

הפוליסות  דלעיל כפופות  לתנאי וסייגי הפוליסות  המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש כאמור 
 באישור זה.

           ________                                                 

 חתימת חברת הביטוח                            שם                                תאריך             פקידת  
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