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   סכםה

  

  עבורבמסגרת תקציב האצת צמיחה  יםפרויקט של ביצועהו תכנוןהלשלבי  ניהולשירותי  ןלמת
  וינגייט מכון

  ________.שנת , _____חודש ב ______ ביוםשנחתם 

  

  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט   בין:

             ")מכון וינגייט" או "ןהמזמי(להלן: "  
       

  ;מצד אחד

  

  ___________________  לבין:

    ___________________  

                  )"חברת הניהול"(להלן:                            
  ;מצד שני          

  

ומכון וינגייט הוא תאגיד שהוקם על פי חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט),   הואיל
תרבות הספורט בישראל, לקדם את "), ובין מטרותיו לקדם את חוק מכון וינגייט(" 2017-תשע"ז

המצוינות בספורט ההישגי וכן לפתח ולקדם את פעילויות הספורט בישראל, בכל הענפים והרמות, 
  ; וליזום פעילויות כאמור, כתשתית לפיתוח הספורט ההישגי

במסגרת תקציב האצת   יםטהוציא לפועל פרויקמתעתד לולצורך הגשמת מטרותיו כאמור המזמין    והואיל
, כולל התמורה למציע הזוכה לרבות, )₪ 50,000,000חמישים מיליון שקלים (בסך של עד  צמיחה

 קני ספורטחדשים ולשיפוץ ושיפור מת קני ספורטלהקמת מת") צמיחה האצת תקציב(" מע"מ
 – וביחד ,"פרויקט" – כל אחד מהם(סכם זה כמפורט בהוראות ה מכון,שטח הקיימים ב

   ;")יםהפרויקט"

תיאום ופיקוח בקשר עם הוצאת  תכנון, לרבות ,כוללני ניהול בקבלת שירותי ןמעוניימזמין וה  והואיל
חברת לבחירת  200015את מכרז מספר  םולשם כך פרסלפועל, כמפורט בהסכם זה  יםהפרויקט

 המזמיןעבור (כהגדרתו של מונח זה להלן) עניק את השירותים תאשר  יםפרויקטל הניהול
  ");המכרז("

הצעתה, במכרז, וזאת בהסתמך, בין היתר, על  חברת הניהולשל  העל זכייתהכריז  ןמזמיוה  והואיל
כפי שהוגשו במסגרת המכרז וכן על ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן   הוהתחייבויותי  ההצהרותי

  ;הסכם זהב

באחריות הבלעדית   חברת הניהולשא תילפיו    בהסכם  חברת הניהוללהתקשר עם    ןמעוניי  מזמיןוה  והואיל
הסכם זה הכול בהיקף, באופן ובתנאים המפורטים לשם כך בוהמלאה לבצע את השירותים, 

  נתנו מעת לעת;י, כפי שימזמיןהובכפוף להוראות 

 תומתחייב  הלביצוע השירותים כאמור וכן מצהיר  כוללתאחריות    העל עצמ  תמקבל  חברת הניהולו  והואיל
ו (כהגדרת הניהולצוות חברי א וכל יומתמחה בביצוע השירותים, וכן כי ה תא עוסקיבזאת, כי ה

, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים, מונח זה להלן), הם בעלי הידע, הניסיון של
ך ביצוע והשלמת השירותים האמצעים, האישורים, ההיתרים, הרישיונות והתקנים הנדרשים לצור

   מונח זה להלן), במלואם ובמועדם;ו של (כהגדרת

  

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

  מבוא, נספחים ופרשנות . 1
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הפירושים שבצדם, אלא אם הקשר  )הגדרות( א נספחבזה יהיו למונחים המפורטים  הסכםב . 1.1
 .הדברים או הדבקם מחייבים פירוש אחר

 .ממנו והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד להסכם זההמבוא  . 1.2

 תובאנה לא והן בלבד הקריאה נוחות למטרות זה בהסכם נכללו זה בהסכם הסעיפים כותרות . 1.3
 . זה הסכם של פרשנותו לעניין בחשבון

זה לבין הוראה המופיעה   הסכםאי התאמה או דו משמעות בין הוראות    ,בכל מקרה של סתירה . 1.4
 . חברת הניהולעל  ןמביניההוראה המחמירה תחול הבנספחיו, 

התאמה -אי  ,סתירה  חברת הניהולה  תלעיל, בכל מקרה שבו גיל  1.4מבלי לגרוע מהוראות סעיף   . 1.5
 או נספחיו לבין הוראה אחרת מהוראותיו ההסכםמשמעות בין הוראה אחת מהוראות -או דו
ידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש , באופן מןמזמיל חברת הניהול תפנה

את ביצועו   חברת הניהולעכב  תשיש לנהוג לפיו. מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמור, לא  
 הוראה לשם כך, בכתב.  ןמזמימה המהשירותים אלא אם קיבל או חלק של כל

  :אחרת מחייב הכתוב תוכן אם אלא, זה בהסכם . 1.6

 לכללי בהתאם יפורשו זה בהסכם מוגדרים אינם אשר חשבונאיים מונחים . 1.6.1
 .בישראל המקובלים החשבונאות

 .ולהיפך, במשמע רבים לשון אף, יחיד בלשון האמור . 1.6.2

 .ולהיפך, במשמע נקבה לשון אף ,זכר בלשון האמור . 1.6.3

 ."לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי אך, לרבות: "פירושו" לרבות" המונח . 1.6.4

פירושה המזמין אלא אם נקבע במפורש אחרת, כל דרישה לאישור או הסכמה של  . 1.6.5
 .מראש ובכתב ןשל המזמי דרישה לאישור או הסכמה

  ותקופת השירותים תקופת ההסכם . 2

 תוקף . 2.1

ויישארו בתוקפן המלא עד למועד סיום  הוראותיו של הסכם זה ייכנסו לתוקף במועד החתימה
 (מועד סיום ההסכם).  17בסעיף ההסכם, כמפורט 

 השירותיםמתן תקופת  . 2.2

, במקרה תעניק את השירותים החל מקבלת אישור לתחילת עבודה, או חברת הניהול . 2.2.1
, אזי באותו ה להלן)(כהגדרת מונח ז  למתן שירותים מקדמייםאישור  המזמין    ןשבו נת

 ").תקופת השירותים, ועד למועד סיום ההסכם ("מועד

 הזמנים ותבהתאם ללוחבאופן רציף ומתחייבת לספק את השירותים  חברת הניהול . 2.2.2
  .ולהוראות ההסכם , כאמור בנספח ב' להסכם זה,יםשל הפרויקט

, בכתב, על הניהולחברת להודיע ל, הבלעדי ודעתהיה רשאי על פי שיקול המזמין י . 2.2.3
על  המזמין, וזאת מכל סיבה שהיא. הודיע שירותיםדחיית תחילתה של תקופת ה

למועד  השירותיםיידחה מועד תחילת תקופת שירותים, של תקופת ה הדחיית תחילת
 .הבלעדי ודעתעל פי שיקול  המזמיןקבע יאותו 

לתקופה  ןהמזמייעמדו לרשות  חברי צוות הניהולכל אחד מו חברת הניהולמוסכם כי  . 2.2.4
, לצורך מתן סיוע במסגרת הליכים השירותיםמיום סיום תקופת  שנים )3שלוש (של 

מתן  , לרבות התייצבות לדיונים, השתתפות בהכנה לדיונים,מזמיןהנהל ימשפטיים ש
 עדות וכיו"ב. 

 מועד החתימה . 2.3

, אשר יחול לא הסכם זהחתמו על  חברת הניהולו ןמועד חתימת ההסכם הוא היום בו המזמי
כזוכה במכרז, אלא אם קבע  חברת הניהול) יום ממועד הכרזה על 14(מארבע עשר יאוחר 

לא חתמו על ההסכם באותו היום,  חברת הניהולו ן; היה והמזמימועד מאוחר יותרהמזמין 
 .ןהמזמימועד חתימת ההסכם יהיה יום חתימת ההסכם על ידי 
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זה ממסמכי ההסכם, כל הוראות מסמכי ההסכם וכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת באי
  .התחייבויות הצדדים מכוחם ייכנסו לתוקף במועד חתימת ההסכם

את כל  הא מילאיכי עד למועד חתימת ההסכם ה תומתחייב ת, מאשרהמצהיר חברת הניהול
 :את כל המסמכים המפורטים להלןלמזמין ומסרה  התנאים המפורטים להלן

 הביצוע;ערבות  . 2.3.1

(נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים) בהתאם   ד  נספחחתום בנוסח  תצהיר   . 2.3.2
, לרבות בקשר עם 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2סעיף להוראות 

וחוק עובדים זרים (איסור  1987-עמידה בהוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז
לעניין תשלום שכר  1991-התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 

(תצהיר לפי  1אשר יצורף להסכם זה כצרופה מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, 
 חוק עסקאות גופים ציבוריים);

חתומים על ידי כל התחייבות) הצהרה ו(נוסח כתבי  ה נספחבנוסח כתבי התחייבות  . 2.3.3
 ;(כתבי התחייבות) 3, אשר יצורפו להסכם זה כצרופה חברת הניהול ומנהל הפרויקט

(ביטוח) בהתאם  ו בנספחמים, בנוסח הקבוע ביטוח חתו יישורפוליסות הביטוח וא . 2.3.4
(אישורי  4(ביטוח), אשר העתקיהן יצורפו להסכם זה כצרופה  ו נספחלהוראות 

  (פוליסות הביטוח), בהתאמה.  5הביטוח) וכצרופה 

 עבודה לתחילת אישור . 2.4

אישור  חברת הניהולליעניק המזמין  כדלקמן,במועד בו מתקיימים כל התנאים  . 2.4.1
 "):עבודה לתחילת אישורלהתחיל במתן השירותים ("

ביחס לדרישת המצאת המסמכים הנדרשים   2.3מבלי לגרוע מהוראות סעיף   . 2.4.1.1
 חברת הניהולכל אחד מהמסמכים שבמועד החתימה,  ,למועד החתימה

 ;ן, נמסרו למזמי2.3בהתאם להוראות סעיף  ןלמזמינדרשה למסור 

(נוסח הצהרה בדבר  ז נספחתצהיר בנוסח  ןמסרה למזמי חברת הניהול . 2.4.1.2
השגת אישורים והיתרים) בדבר השגת מלוא האישורים וההיתרים 

 ;חודשים 12לתקופה של הנדרשים על פי כל דין לשם הענקת השירותים, 

 2.5.1 סעיף להוראות בהתאם, חברי צוות הניהול זהות את אישר ןהמזמי . 2.4.1.3
 ;)חברי צוות הניהול(בחירת 

(נוסח כתבי  ה נספחכתבי התחייבות בנוסח למזמין המציאה  חברת הניהול . 2.4.1.4
, אשר יצורפו החברה ומנהל הפרויקטתחייבות) חתומים על ידי צהרה והה

 ;(כתבי התחייבות) 3להסכם זה כצרופה 

 לא מתקיים אירוע הפרה. . 2.4.1.5

במלואם,  2.4.1מתחייבת לעמוד בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיף  חברת הניהול . 2.4.2
 . ן) ימים מדרישת המזמי14שר (תוך לא יאוחר מארבעה ע

בכל התנאים  חברת הניהוללעיל, במקרה בו עמדה  2.4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 2.4.3
אישור להתחיל  הניהולחברת לרשאי להעניק  ןהא המזמיי, 2.4.1המפורטים בסעיף 

 ").מקדמיים שירותים למתן אישורבמתן שירותים מקדמיים ("

החל ממועד הענקת האישור למתן שירותים מקדמיים ועד למועד הענקת האישור 
תספק את השירותים  חברת הניהוללתחילת עבודה או סיום ההסכם, לפי העניין, 

 .ןהמקדמיים בהתאם להוראות המזמי

 או מקדמיים שירותים למתןר האישואו לתחילת עבודה ר אישוהמובהר כי הענקת  . 2.4.4
על פי הוראות הסכם  חברת הניהול, לא תגרע מכל התחייבויותיה של הענקתם היעדר

 .זה

לתחילת אישור  חברת הניהולהבלעדי, להעניק ל והא רשאי, לפי שיקול דעתי ןהמזמי . 2.4.5
אינה עומדת  חברת הניהול בהם במקריםלמתן שירותים מקדמיים גם עבודה ואישור 

, , לפי העניין2.4.3בסעיף או  2.4.1בסעיף  הקבועיםבתנאי אחד, או יותר מהתנאים 
אישור למתן שירותים אישור לתחילת עבודה והא רשאי להעניק  י  ןובמקרה כזה המזמי
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תידרש לעמוד בביצוע   חברת הניהולהגבלות ותנאים מסוימים, בהם    ומקדמיים שיכלל
 .העניין, לפי השירותים המקדמייםהשירותים או 

 התחייבויות נוספות . 2.5

 חברי צוות הניהולבחירת  . 2.5.1

 פי על,  חברת הניהולב  התפקידים  בעלילהעסיק את    תמתחייב  חברת הניהול . 2.5.1.1
והם יהיו חברי צוות הניהול כהגדרתם ( ח נספחב הקבוע המשרות מפתח
הות של מנהל הפרויקט כפי זכשמנהל הפרויקט יהיה בהתאם ל), להלן

מועדי ההעסקה של כל אחד ובהתאם לשהוגש בהצעת חברת הניהול במכרז,  
  .)חברי צוות הניהולמשרות ( נספח ח'הוראות מהמועמדים בהתאם ל

דרישה להחלפת ב, ככל שתהיינה,  ןהמזמימלא אחר דרישות  ת  חברת הניהול . 2.5.1.2
, וכל לחברי צוות הניהולמי מהמועמדים, שינוי לוחות הזמנים הנוגעים 

תספק , ןשינוי, תוספת או מחיקה אחרים לרשימה, ועל פי דרישת המזמי
  .חברי צוות הניהוללהבהרות וכל מידע נוסף הנוגע 

עבירה אשר ב והורשע לאחברי צוות הניהול מתחייבת כי  חברת הניהול . 2.5.1.3
עלול להיות בה כדי להשפיע באופן מהותי על התנהלותו של  ןילדעת המזמ

אותו אדם בתפקיד המיועד לו, לרבות עבירה שיש עימה קלון או עבירה מסוג 
מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה כדי להשליך על יושרו 
או אמינותו של אותו אדם, וכן חל איסור על כך שכנגד אותו אדם קיימים 

 תלויים ועומדים בקשר לעבירה כאמור. הליכים

 והיתרים אישורים . 2.5.2

(נוסח הצהרה בדבר  ז נספחתצהיר בנוסח  ןלמזמי תמציא חברת הניהול . 2.5.2.1
השגת אישורים והיתרים) בדבר השגת מלוא האישורים וההיתרים 

אשר העסקתם בהתאם הנדרשים על פי כל דין לשם הענקת השירותים, 
, העוקבים החודשים 12 ובמהלך להוראות הסכם זה נדרשת באותו מועד

 .אישור תחילת עבודה מתןימים ממועד ) 14( ארבעה עשר תוךוזאת 

את כל אחד את התצהיר ו ןלמזמי תמציאלא  חברת הניהולבו במקרה ש
הא רשאי י ןהמזמיובתקופה הנזכרת לעיל,  כאמור לעילהיתרי העבודה מ

(או  בקשר עם הסכם זה חברת הניהולהתשלומים המגיעים ללעכב את כל 
  .עד להמצאתםוזאת , חלקם)

לא תעסיק  חברת הניהולמבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה מובהר כי  . 2.5.2.2
, אשר העסקה או בקשר עם הפרויקטכל אדם ולא תטיל עבודה על כל אדם,  

או אותו אדם,   חברת הניהולעבודה כאמור דורשת היתר על פי הדין, מבלי ש
 לפי העניין, מחזיק בהיתר כאמור.

  ייצוג  . 3

 ןהמזמינציג  . 3.1

נציג (" או מי שיוסמך מטעמו שעתל שמשוןמר הוא  הסכם זהלצרכי  ןהמזמיבא כוח  . 3.1.1
 . ")המזמין

נציג פעולה עם  פושתא וכל אחד מחברי צוות הניהול ייכי ה תמתחייב חברת הניהול . 3.1.2
לרשותו את כל המידע, הנתונים והמסמכים על  ועמידי, בכל עת ובכל עניין, וןהמזמי

ספק מובהר בזאת, כי פניה לגורם אחר שאינו נציג למען הסר פי דרישותיו והנחיותיו. 
אישורים והנחיות מגורם אחר , וכן קבלת הוראות ,או למי שיוסמך מטעמו ,ןהמזמי

  כאמור, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף.

או להוסיף עליו באי כוח נוספים.  ןנציג המזמירשאי להחליף, מעת לעת, את  ןהמזמי . 3.1.3
, כפי רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין ןמזמיהבאי כוח 

 .מפעם לפעם ןשיעדכן נציג המזמי

 מנהל הפרויקט . 3.2
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, שפרטיו הוצגו לצרכי הסכם זה הוא מנהל הפרויקט ונציגּה חברת הניהולבא כוח  . 3.2.1
כבא  להחליף את מנהל הפרויקטלא תהא רשאית  חברת הניהול. מובהר כי במכרז

טרם ביצוע  ןמזמיהאישור בכתב מאת  הכאמור אלא אם קיבל כוחה וכנציג מטעמה
 החילופים.

ירכז את המידע, המסמכים והפעילות,  ינהל את הענקת השירותים, מנהל הפרויקט . 3.2.2
יפקח על ביצוע השירותים, ידאג ליישומן של כל המטלות וההתחייבויות הנקובות 

ניהול, פיקוח ובקרה על תהליך התכנון והמתכנן   כולל  בקשר עם השירותים,  הסכם זהב
יהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים ומי מטעמם בכל  ,הראשי וצוותו

ענקת הככל הדרוש לצורך  כן יבצע כל פעולה אחרת, הכולו הקשור לביצוע השירותים
השירותים, במלואם ובמועדם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבות של מנהל 

 ,וודאת  חברת הניהול  לכל דבר ועניין.  חברת הניהול, תחייב את  ןהמזמיפרויקט כלפי  ה
 .מנהל הפרויקט ישמש בתפקידו במהלך כל תקופת השירותיםכי 

בהיקף משרה  במהלך כל תקופת השירותים ןהמזמימנהל הפרויקט יהיה זמין עבור  . 3.2.3
השירותים, יתייצב מנהל שבמהלך כל תקופת דאג לכך ת חברת הניהול. מלאה

ורה יבכל מקום אחר עליו ו ,ם שיוקצו לחברת הניהול במכון,משרדיהפרויקט, ב
דיווח או ביצוע  ,שעות לצורך עדכון )24( וארבע עשרים, בהודעה מוקדמת של ןמזמיה

 של כל עניין הנוגע או הנובע ממתן השירותים.

  חברת הניהולהצהרות והתחייבויות  . 4

  בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  תומתחייב המצהיר חברת הניהול

  כללי . 4.1

חברת , או של כל חבר בחברת הניהולמחדל של  ובגין מעשה א באחריותתישא כי  . 4.1.1
, עובדיהם, חברי צוות הניהול, או מי מטעמם, לרבות חברי צוות הניהול, הניהול

 בקשר עם ביצועו של הסכם זה  שלוחיהם וכל הפועל מטעמם,

לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת  פהכפו האינ חברת הניהולכי  . 4.1.2
 הבויותיזה או בביצוע התחיי  הסכםעל    הזה ואין בחתימת  הסכםעל פי    הלהתחייבויותי

 ;דין-פסקאו על פיו, משום הפרה של חוזה או הפרה של כל דין 

על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים  חברת הניהולוהתחייבויות  ההסכםביצוע  . 4.1.3
 ;חברת הניהולהמוסמכים של 

אדם אחר גוף או  כל  והניהול  חברי צוות  ,  חברת הניהול  והגיששכי כל המצגים והמידע   . 4.1.4
בקשר עם המכרז, הסכם זה,  ןאו לנציג המזמי ןלמזמי ,חברת הניהולהפועל מטעם 

יישאר כך לאורך כל תקופת כי ו ומדויק מעודכןהוא נכון, מלא, השירותים והפרויקט 
 ;השירותים

גם  חברת הניהול , ולמיטב ידיעתוחברי צוות הניהול חברת הניהול נגדכי לא ננקטה  . 4.1.5
, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוק, םלא עתידה להינקט נגד

 .או תוצאה דומה אחרתם חיסול עסקי

  הסכם השירותים . 4.2

ועם  יםאת כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם הפרויקט הוקיבל הכי דרש . 4.2.1
 וכן;  מידע כאמור  יתמקצוע מומח  תבקפידה כבעל  הותמחר  נהביצוע השירותים וכי בח

והשירותים  יםשהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע הפרויקט הכי ידוע ל
ובפרט בקשר עם יישומן של הוראות כל דין הכרוכות בביצוע ובהשלמת השירותים, 

וכי בכל מקרה לא יהיה  חברת הניהולהמלאה והבלעדית של  המוטלות על אחריות
ות כלשהי או על מנת לגרוע אחרי ןהמזמיבמסירת המידע האמור על מנת להטיל על 

 . בהסכםכמפורט  חברת הניהולאו לפגוע בהתחייבויות 

במסגרת המכרז,  הלרבות אלו שנמסרו ל וודרישותי ןמזמיאת מלוא צרכי ה נההביכי  . 4.2.2
את כל היבטי השירותים המפורט מומחה באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע  נהבח

כל ; במסמכי המכרז על דרך ההפניה, לרבות המידע אשר מוזכר במסמכי המכרז
, לרבות התנאים הסכםעל פי ה ההגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותי

והשירותים ומאפייניהם וכן ההיבטים הייחודים  יםהכרוכים בביצוע הפרויקט
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הוראות כל דין המתייחסות ; )להלן 4.3.6 בסעיףהכרוכים ביישומם (לרבות כמפורט 
ולהענקת השירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם  יםלביצוע הפרויקט

ולרבות  ההסכםעל פי  הואת אפשרות הביצוע של כל אחת מהתחייבויותי השירותים
הכרוכה בביצוע השירותים, היקפם הצפוי, מיקומם, הפעילות  ;: המידעלעניין זה

והתנאים להשלמת השירותים וכן בנוסף כל נתון פיזי, טכני,   יםאיכותם, יעדי הפרויקט
 המשפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע השירותים; כי לאחר שבדק

השירותים, כי ביצוע  הה לנכון, מצאתאת האמור וכל בדיקה ובחינה נוספת שרא
, ובתמורה באיכות ,לרבות עמידה באבני הדרך ולוחות הזמנים, בהיקף, בתקציב

 . אפשרי ומעשי הוא, הסכםבהתאם להוראות ה

ף הכספי של תקציב האצת קבהי ותמתחייב להזמנת עבוד אינו המזמיןכי ידוע לה ש . 4.2.3
מספר בהיקף כמותי של , ואינו מתחייב להזמנת עבודות או בכל היקף אחר, הצמיחה

יהא רשאי להגדיל ו/או להקטין היקפים אלו בהתאם  זמין. הממסוים של פרויקטים
ה של חברת הניהול על דעת  הנעש  תקציב האצת הצמיחה  ילצרכיו בפועל. שימוש בנתונ

ישה ו/או כל טענה ו/או דרמזמין מלטעון כלפי ה ההא מנועת חברת הניהולבלבד, ו
 לעניין זה.ה תלונה בגין כל נזק שנגרם ל

יהיה רשאי להחריג מתוך תקציב האצת  נוסף על האמור לעיל, מובהר כי המזמין . 4.2.4
סך שלא יעלה על  , כפי שזה יוענק בפועל על ידי משרד התרבות והספורט,הצמיחה

הוצאות תשלום  ) שקלים חדשים לטובת ביצוע פרויקטים או  5,000,000חמישה מיליון (
. מובהר כי ככל והפנה סכום כאמור מתקציב האצת אשר לא יהיו חלק ממכרז זה

א לו הצמיחה לשימוש אחרים, לא תהיה זכאית חברת הניהול לתמורה בגין סכום זה,
  או דרישה או תביעה כתוצאה מכך.כל טענה לחברת הניהול תהיה 

, אינו מהווה תיאור מלא )השירותים( בבנספח , לרבות הסכםשהאמור ב הכי ידוע ל . 4.2.5
 )השירותים(  בנספח  בו  בהסכםוכי בכל מקרה לא יהיה באמור    םוהיקפ  יםשל הפרויקט

חברת על מנת למצות או לגרוע, בשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטלת על 
 חברת הניהולשא תיוהשירותים באופן שבו  יםבקשר עם ביצוע הפרויקט הניהול

 חברי צוותל א וכיבאחריות המלאה והבלעדית, כחלק ממתן השירותים, לכך שה
יו בקיאים בכל ההיבטים ילמדו, יבחנו ויטמיעו היטב כבעלי מקצוע וכן יה הניהול

התכנוניים, הארגוניים, הביצועיים, המנהלתיים, התפעוליים הכרוכים בביצוע 
, התקציב ולוחות הזמנים, יםוהשירותים, לרבות יעדי הפרויקט  יםובהשלמת הפרויקט

, שלבי ם, וכן לרבות המגבלות הכרוכות ביישומיםהגורמים שיועסקו בפרויקט
, הכול על מנת לאפשר את ביצוע םבמסגרתות הכלולים הפעילו העבודותו יםהפרויקט

 במועד, בתקציב ובאיכות הנדרשת, בהתאם להוראות כל דין. יםוהשלמת הפרויקט

 חברת הניהוללעיל,  4.2.4מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף  . 4.2.6
לרבות החובות החלות עליו  ןמזמיהניהולי של ההמבנה  הכי הובהרו ל המצהיר

גורמים  מעורבותו כתאגיד סטטוטורי, ובין היתר חובת המכרזים החלה על המזמין,
וחברות בקרה  התרבות והספורט משרד ובהם, הממשלה משרדי כדוגמתנוספים 
לבין  הנקודות הממשק ויחסי הגומלין שבינ חברת הניהול. כמו כן הובהרו למטעמם

את האחריות המלאה   הבזאת על עצמ  תא מקבליאותם הגורמים, ובינם לבין עצמם, וה
והבלעדית לבצע את השירותים בהתאם ובכפוף לתנאי ההתקשרות האמורים (ככל 

). היה ובמועד הסכםעל פי הוראות ה הומהתחייבויותי הרעים מאחריותשאינם גו
התקשרויות עם איזה מהגורמים האמורים או שבמהלך  טרם בוצעו הסכםחתימת ה

 חברת הניהולתישא  התקשרויות עם גורמים נוספים,    ןמזמיבצע היתקופת השירותים  
ת תנאי אמומחית מקצוע  תבאחריות המלאה והבלעדית לבחון וללמוד כבעל

  ההתקשרות כאמור.

אופציה המוקנית  יאלביצוע השינויים בשירותים, ה ןמזמישזכות ה הכי הובהר ל . 4.2.7
 בלבד.  ןמזמיל

  חברת הניהול . 4.3

, עוסקים ומתמחים בתחומים הרלבנטיים לביצוע חברי צוות הניהולו היאכי  . 4.3.1
, לפי העניין, בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, הםהשירותים וכי  

 צעים, הציוד, האישורים, ההיתרים,האמהיכולת הכלכלית, ההכשרות, המשאבים, 
הרישיונות, הרישויים, ההסכמות, התקנים והתעודות, מכל מין וסוג שהם הנדרשים 

תחייבויותיהם על פי לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ולביצוע כל יתר ה
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בתכנון, ניהול ופיקוח הביצוע על מתקני ספורט (אצטדיון , כולל ניסיון ההסכם
 .אתלטיקה, בריכות שחייה, אולמות ספורט וכו')

את השירותים וכן לבצע את יתר  מזמיןשא באחריות הבלעדית והמלאה לספק ליתכי  . 4.3.2
במסירות, ביושר ובנאמנות, בשקידה, ברמה  הסכםעל פי ה הוהתחייבויותי החובותי

חברי (לרבות באמצעות  חברת הניהולנצל התהמקצועית הגבוהה ביותר. לשם כך, 
), את מלוא המומחיות, הכישורים, המשאבים וכוח האדם העומדים הניהול צוות

, וזאת במיקום, הסכם, לצורך ביצוע השירותים בהתאם להוראות ההלרשות
 . הסכםעל פי לוחות זמנים הנקובים בבהיקפים, בתכולה ו

, במסגרת ביצוע ומטעמיבצע פיקוח, בעצמו או באמצעות מי   מזמיןאם הש  הכי ידוע ל . 4.3.3
לחברת  ואו כל מי מטעמ מזמיןהעניק יהשירותים, כל הנחיה, הוראה או אישור ש

, אינם אלא אמצעי ביקורת, כמו גם שהם אינם מהווים האו לכל מי מטעמ הניהול
לעניין טיב השירותים או לכל עניין אחר, ובכל  מזמיןהאו הצהרה מטעם  חוות דעת

או  המהתחייבויותי חברת הניהולמקרה לא יהיה בהם על מנת לגרוע או לשחרר את 
בקשר עם   ואו כלפי כל מי מטעמ  מזמיןההישירה, המלאה והבלעדית כלפי    המאחריות

או   חברת הניהולאחריות כלשהי כלפי    ואו על מי מטעמ  מזמיןה, או להטיל על  הסכםה
 .כלפי כל צד שלישי

או על ידי כל מי  השא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע ולקיים, בעצמיתכי  . 4.3.4
, כפי שיעודכנו, מעת מזמין, את כל הוראות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל ההמטעמ

הוראה המוטלת עליו על פי כל  (ככל שיעודכנו), וכן כל חובה או מזמיןהעל ידי  לעת
קוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח ידין, לרבות על פי תקנות ארגון הפ

וכל תקנות הבטיחות  חברת הניהולחדש) והנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל 
  בעבודה הרלוונטיות לביצוע השירותים, וזאת למשך כל תקופת השירותים.

 חברתללעיל, ידוע  4.2.1ה ואופן מכלליות האמור בסעיף כי מבלי לגרוע בשום צור . 4.3.5
מאפיינים תפעוליים  וכי להם המכון באתרכי הפרויקט והשירותים יבוצעו  הניהול

הנובעים מהיותם מתקני ספורט פעילים, וכי כל פרויקט יבוצע תוך כדי ייחודיים 
פעילות אינטנסיבית של המכון במקביל, ובמבנים סמוכים לאתרי הפרויקטים, ולאור 

, ביצוע הפרויקט והשירותים מחייב הערכות מיוחדת ואף כרוכה בעלויות האמור
זאת בקשר עם הגבלות שייתכן ויוטלו על ביצוע הפרויקט  ייחודיות ונוספות, ובכלל

וכן  וסביבתם  הפרויקט  אתריוהשירותים שמקורם במאפייניו ומיקומו הייחודיים של 
   בקשר עם השפעתם של מאפיינים אלה על לוחות הזמנים לביצוע השירותים.

ופן שא באחריות לכך שהפרויקט יבוצע בצורה זהירה, באתיכי במסגרת השירותים  . 4.3.6
או באופן המשתלב  יםי הפרויקטבאתר מזמיןה םמקיי והמשתלב עם הפעילות אות

וכי בכל מקרה  וו על ידי מי מטעמא מזמיןהעם השירותים המוענקים בהם, על ידי 
והשירותים לא תבוצע כל פעולה שהיא,  יםשא באחריות לכך שבמסגרת הפרויקטית

 ואו לפעילות ןנזק או קלקול לתפעול ,מטרד, מפגע ,הגבלה ,העלולה להוות הפרעה
 ,ולכל מי מטעמ,  מזמיןלאו שהיא עלולה לגרום נזק או אי נוחות,    המזמיןהסדירה של 

 לכל צד שלישי שהוא.ו יםבסביבת אתרי הפרויקטלציבור המשתמשים 

י הדרך ולוחות הזמנים לביצוע ולהשלמת השירותים וכן בנוסף, שאבנ הכי ידוע ל . 4.3.7
 וכי ההסכםהם מעיקרי  יםבהתאם ליעדי הפרויקט יםלביצוע ולהשלמת הפרויקט

 יםפעל ככל הנדרש על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו לביצוע ולהשלמת הפרויקטת
  והשירותים על אבני הדרך ולוחות הזמנים הכלולים במסגרתם.

  שאות, היתרים והסמכותרישיונות, הר . 4.4

א וכל ישא באחריות הבלעדית לכך שבמהלך כל תקופת השירותים, הית  חברת הניהול . 4.4.1
, יהיו בעלי כל הסכםעל פי ה הוכל יתר הגורמים הפועלים מטעמהניהול צוות חברי 

האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסכמות, התקנים והתעודות, מכל מין 
הסכם על פי ה חברת הניהולת על והתחייבות המוטלווסוג, הדרושים לצורך כל חובה 

או על פי הוראות כל דין לרבות כל רשות מוסמכת, לשם מתן השירותים, בין היתר כפי 
היה בכל עת במהלך תקופת השירותים ת –, ובכלל זאת ותיםהשירשפורטו במסגרת 

  . ISO 9001:2015 על פיועדכנית מערכת ניהול איכות מאושרת  תבעל

על כל סיבה לביטול ו/או  הבזאת, כי לא ידוע ל תומתחייב המצהיר חברת הניהול . 4.4.2
להשעיה ו/או לצמצום ו/או להתליה של איזה מהאישורים, ההיתרים, הרישיונות, 
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בצע את כל הדרוש על תוי, ההסכמות, התקנים והתעודות האמורים, וכן כי הריש
, על מנת שכל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישוי, הועל חשבונ האחריות

 ההסכמות, התקנים והתעודות כאמור, יוותרו בתוקפם עד לתום תקופת השירותים.

  השירותים . 5

 כללי . 5.1

לבצע  כוללת אחריות העצמ על בזה תנוטל חברת הניהולו, חברת הניהולל בזה מוסר מזמיןה
וזאת במהלך כל תקופת השירותים,   חברי צוות הניהולבאמצעות  השירותים,  את    מזמיןעבור ה

הכול ככל , מזמין(השירותים) ויתר הוראות הסכם זה והנחיות ה ב נספחבהתאם להוראות 
השירותים בהתאם להוראות אספקת  ו  יםהנדרש על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת הפרויקט

 "). השירותים(" הסכםה

 פעולות נוספות במסגרת השירותים . 5.2

באחריות המלאה לבצע,  חברת הניהולשא יתלעיל,  5.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
במסגרת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם, כל פעולה ושירות הנלווים לביצוע השירותים, ובין 

 היתר את כל אלה: 

השירותים, על ולת כות יםלימוד ובחינה מקצועית, יסודית ומדוקדקת של הפרויקט . 5.2.1
, הכול ככל הניהולצוות חברי כל שלביהם, רכיביהם, היבטיהם ומכלוליהם, על ידי 

 זה,תים במלואם ובמועדם, ובכלל הדרוש על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת השירו
  .מזמיןשל ה ווהנחיותי ועל מנת להבטיח את ביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם ליעדי

כל העבודות הנוגעות בקרת לה, תיאום, ממשק וסנכרון כל הכרוך בליווי, תכנון, הפע . 5.2.2
ובכל הדיסציפלינות  הםושלבי הםרכיביכל  על ,יםביצוע של הפרויקטלו תכנוןל

צד או על  חברי צוות הניהוללרבות משימות אשר הוטלו על , םבמסגרתהכלולות 
שאות, ההיתרים, ההר, התכנוןניהול ביצוע סקר תשתיות, זה  ובכלל, כשלהו שלישי

ביצוע מעקב לרבות והתקציב, ו הזמנים ותלוחעריכת תיקי בטיחות, , םהאישורי
והעבודות  יםפרויקטצמוד בקשר עם התקדמות העליון והפעלת פיקוח ופיקוח 
  .מזמיןומתן דיווחים שוטפים ופרטניים ל יםבפרויקט

ים לבחירת הליכי מכרז, לרבות במסגרת בכל שלבי הפרויקט ןלמזמי סיועוליווי  . 5.2.3
המכרזים של ועדת  ידי-שייערכו על קבלנים שיבצעו חלקים מהעבודות בפרויקטים,

, להלן 6.2בהתאם לאמור בסעיף  ידי חברת הניהול-עלהמזמין, אך ינוהלו באופן מלא 
 כללית הבקר, באופן שכולל, בין היתר: והתקשרויות בחוזים ןניהול משא ומת

 ותחזיות, ומסירת הערות לגבי תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, אומדנים ופרטנית
 צדדים, סיוע במתן תשובות לשאלות יםרישומי פרוטוקול ,יםהשתתפות בסיור

 מתן חוות דעתו וביצוע חישובים ותמחור, ותעריכת השווא חישוב סיכונים, ,שלישיים
 המלצות.ו

 חברת הניהולשל    הוהתחייבויותי  ה, חובותיהאחריותכי  למען הסר ספק מובהר בזאת,  
 מזמין, יעמדו בתוקפם לכל דבר ועניין וזאת גם בנסיבות בהן החליט ההסכםעל פי ה

  . חברת הניהולשונה מהצעות פעול בל

רגון, סנכרון, ליווי ותיאום שוטף של כל הממשקים בין ניהול, בקרה, פיקוח, הפעלה, א . 5.2.4
, לבין עצמם, תוך ים השוניםפרויקטבהיחידות, המבנים והמערכות השונים הכלולים 

מתן התייחסות קונקרטית ופרטנית לפעילויות ולהיבטים התכנוניים, הביצועיים 
אופן שבו והתפעוליים בנקודות הממשק שבין הפעילות בפרויקט ובשירותים, הכול ב

, כיחידה ההסכםל פי הוראות ע, יםהפרויקט מויבוצע ויושלמו השירותים וכן יושל
    .ןהמזמיאינטגרטיבית פעילה אחת בהתאם לצרכי 

ניהול, פיקוח, ארגון ובקרה על אופני הביקורת בקשר עם טיב ואיכות המתקנים,  . 5.2.5
וכן בקשר עם יישום הנהלים  יםהמוצרים והציוד הכרוכים בפרויקט החומרים,

  . םבביצועוהתהליכים הכרוכים 

שימור, תיעוד וניהול אפקטיבי של המידע והידע השוטפים והמצטברים בקשר עם  . 5.2.6
 ורהיעל גבי מערכות המידע עליהן , םתיעוד גרפי של התקדמות, לרבות יםפרויקטה
  .  מעת לעת מזמיןה
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על פי  יםפרויקטהבחינה, בקרה ופיקוח על הליך קבלת כל התוצרים הנדרשים של  . 5.2.7
, במועדים הנדרשים םבמסגרתהמפרטים בכל אחד מהתחומים המקצועיים הכלולים  

והשירותים, לרבות השתתפות פעילה  יםפרויקטהובהתאם לאבני הדרך להשלמת 
, והעבודות במסגרת בניהול לוחות הזמנים, התקציבוביצוע כל המטלות הכרוכות 

א ובתיאום וביצוע קבלה חלקית, קבלה סופית, ביצוע מלו יםביצוע הפרויקט
עד למסירה סופית של  ,הפרויקטים לקבלנישתוגדר  ההתחייבויות בתקופת הבדק

, לרבות הנפקת תעודות קבלה ותעודות סיום הםליעדי, בהתאם מזמיןל יםפרויקטה
נתן לשם כך בכתב יובכפוף לאישור שי מזמיןה, הכול בתיאום עם יםלכל הפרויקט

 ובהתאם להוראות כל דין.

או שבהם  מזמיןההל ינטיפול, ליווי וסיוע בהליכים משפטיים ומעין משפטיים אותם  . 5.2.8
מעורב בקשר עם הפרויקט, לרבות התייצבות בהליכים משפטיים ומעין  מזמיןההיה י

מכים, וכן לרבות מתן חוות דעת מומחה ומתן ות המוסמשפטיים כאמור בכל המוסד
 עדויות ככל שיידרש. 

, הא רשאיי מזמיןהמובהר במפורש, כי במסגרת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם,  . 5.2.9
את עריכתם של תיקונים,  חברת הניהולהבלעדי, לדרוש מ ודעתכל עת, על פי שיקול ב

היה רשאי לדרוש ביצועו מחדש יהבהרות, תוספות או השלמות לתוצרי השירותים, וכן  
של כל תוצר שירותים, לרבות תכנית, חוות דעת או כל מסמך אחר שיוגש לה על ידי 

 .לבצע את כל האמור תהיה מחויבת חברת הניהול, וחברת הניהול

 ישיבות ועדכונים . 5.3

וכן   מזמיןהלקיים עם נציג    חברת הניהולידרש  , תמביצוע השירותים  כחלק בלתי נפרד . 5.3.1
, ישיבות בקרה ועדכון שוטפים, בתדירות כפי מזמיןהעם כל גורם אחר שיידרש על ידי  

מנהל וכן  מזמיןה, במסגרתן ישתתפו נציגי מזמיןהובמשרדי  מזמיןהשתיקבע על ידי 
. במסגרת מזמיןתתבקש על ידי ה  ואשר נוכחות  חברת הניהולשל    המי מטעמוהפרויקט  

חברת תמסור , מזמיןישיבת העדכון כאמור, או בכל דרך אחרת עליה יורה נציג ה
תיעוד ודיווח שוטף אודות ביצוע השירותים על היבטיו השונים, וכן  מזמיןל הניהול

 .דיווח על כל מידע בקשר עם השירותים והפעילות המתבצעת במסגרתם

, טלפונית וכן מזמיןהמלאה לדווח במישרין לנציג ה ישא באחריותת הניהולחברת  . 5.3.2
באמצעות מייל, באופן מידי על כל אירוע חריג בקשר עם מתן השירותים או הנובע 

, מהם או שאינו במהלכם הרגיל של ביצוע השירותים, לרבות אודות כל בעיה, תקלה
עלולים להשפיע, במישרין או ליקוי, כשל או אי התאמה, קיימים או צפויים, אשר 

אין  .בעקיפין, על ביצוע והשלמת השירותים ועל היעדים שנקבעו בקשר עם ביצועם
ועל כל מי  חברת הניהולבאמור על מנת לגרוע מחובות הדיווח, כפי שהן מוטלות על 

 ההסכם.במסגרת שאר הוראות  המטעמ

 אחריות כוללת . 5.4

חברת שא יתלביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן,  הבמסגרת התחייבויותי . 5.4.1
באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולות לשם עמידה במלוא  הניהול

, במלואן ובמועדן וכן לבצע כל פעולה כאמור ולספק כל הסכםעל פי ה ההתחייבויותי
אמצעי כאמור, שביצועם ואספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים או לשם 

וברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם  בהסכםעם ברמה הנדרשת ביצו
, והכול על מנת להבטיח הסכםהביצוע או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש ב

ובכלל האמור על מנת להבטיח את את ביצוע והשלמת השירותים, במלואם ובמועדם 
בהר בזאת, כי . למען הסר ספק מוהםבהתאם ליעדי יםפרויקטהביצוע והשלמת 

פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים, לכל דבר ועניין, והן יתבצעו על 
ומבלי   חברת הניהול, ללא כל תמורה נוספת, על חשבון  האו מי מטעמ  חברת הניהולידי  

  בגינם לכל תמורה מכל מין וסוג.  תהיה זכאית חברת הניהולש

בקשר עם  הלהתקשר בהסכמים עם קבלני משנה מטעמ תרשאי תהא חברת הניהול . 5.4.2
מנהל הפרויקט שאושר על ידי המזמין וכן בכל הנוגע  ביצוע איזה מהשירותים, למעט

ייחודי (כהגדרתם להלן), שיבחרו כאמור ההסכם  מקצועי ייעוץ לתפקידי מועמדיםל
ה, אשא באחריות המלתי חברת הניהוללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  זה להלן.

בקשר עם ביצוע השירותים,  ווכלפי כל מי מטעמ מזמיןהמוחלטת והבלעדית, כלפי ה
(כולל קבלני משנה נה כאמור שוכן כי לא יהיה בביצוע השירותים באמצעות קבלני מ

או המועמדים לתפקידי יעוץ מקצועי  שנבחרו על ידי ועדת המכרזים של המזמין
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חברת כל מין וסוג או לגרוע מאחריות אחריות מ מזמיןעל מנת להטיל על ה) ייחודי
 ההיה מנועיבזאת וכן  תמוותר חברת הניהול, והסכםעל פי ה האו מי מטעמ הניהול

  מלהעלות כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. תומושתק

הבלעדי, את החלפתו של כל אחד   והיה רשאי לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתי  מזמיןה
 תמתחייב חברת הניהולו ) ימים30(שלושים  מקבלני המשנה, בהודעה מוקדמת של

, בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור, וזאת מזמיןשל ה ולהחליפם, לשביעות רצונ
חברת מבלי שהחלפה כאמור תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות 

מלטעון   תומושתק  ההיה מנועתבזאת וכן    תמוותר  חברת הניהולועל פי החוזה,    הניהול
  .כל טענה ותביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

   צוות הניהול חבריו חברת הניהול . 6

 כללי . 6.1

מנהל השירותים באמצעות  את חברת הניהולעניק ת, שירותיםבמהלך כל תקופת ה . 6.1.1
 ").חברי צוות הניהול"( הפרויקט וצוות המהנדסים המפקחים מטעם חברת הניהול

 חברי צוות הניהול.מ  כל אחד  באחריות המלאה לפעילותתישא    חברת הניהולמובהר כי  

ובמקרים  מזמיןבמהלך שעות העבודה ב מזמיןהיהיו זמינים עבור  חברי צוות הניהול . 6.1.2
מיוחדים בהם הדבר יידרש כתוצאה ממהות השירותים, גם בשעות שמעבר לשעות 

, וכל אחד מחברי צוות הניהול יבצע את השירותים במלואם ובהתאם מזמיןבהעבודה  
  .להוראות ההסכם

לכל ליקוי או טעות לעבודת חברי צוות הניהול ישא באחריות מלאה ת חברת הניהול . 6.1.3
הפסד והוצאה  ,נזקולכל , חברי צוות הניהולבודתם של או כתוצאה מע םבעבודת
או לצדדים שלישיים עקב ליקויים או טעויות כאמור או עקב פיגור  מזמיןלשיגרמו 

, ובכלל זה הנוגעות לשירותים או התרשלות בביצוע העבודותמתן השירותים ב
ר, כי . יובהיםהפרויקט כלל הגורמים הקשורים בתכנון וביצועהתרשלות בפיקוח על 

כדי לגרוע  חברת הניהולל מזמיןהבהוראות אשר יינתנו מעת לעת על ידי לא יהא 
 .בקשר עם מתן השירותים מזמיןהכלפי  חברת הניהולמהאחריות הקיימת ל

מול  חברת הניהולהא רשאי להיכנס בנעלי י מזמיןבכל מקרה של ביטול הסכם זה, ה . 6.1.4
ולהמשיך ולקבל את השירותים  למתן שירותים שהתקשרו בהסכם חברי צוות הניהול

 .בקשר לאמורכל טענה  חברת הניהוללהיה , וזאת מבלי שתמחברי צוות הניהול

 , או מי מהם, בין באופןחברי צוות הניהוללהחליף את  תרשאי תהאלא  חברת הניהול . 6.1.5
הבלעדי, כי  ו, לפי שיקול דעתמזמיןמצא הלמעט במקרה שבו זמני ובין באופן קבוע, 

  מסיבות חריגות ויוצאות דופן. להמשיך ולמלא את תפקידונבצר מחבר צוות הניהול 

הבלעדי ומטעמים  ואת הזכות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעת ושומר לעצמ מזמיןה . 6.1.6
) 30( שלושיםבת , בהודעה מוקדמת מחברי צוות הניהולסבירים, את החלפתם של מי 

 חברת הניהול.  ינם סובלים דיחוי, מיד עם מתן ההודעה, ובמקרים חריגים אשר אימים
בכתב   מזמיןהאשר יאושר על ידי  חבר אחר,  בחבר צוות הניהול  להחליף את    תמתחייב

חברת , בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור, וזאת מבלי שתהיה לוולשביעות רצונ
כל טענה או תביעה בקשר לכך ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית  הניהול

צוות החבר  "זה:    6.2להלן בסעיף  (להשלמת השירותים    יםשל הפרויקט  הזמנים  ותלוח
  . )"החלופי

 חברת הניהולאישר ל מזמיןה, או שמזמיןהבשל דרישת  מצוות הניהולחבר נגרע  . 6.1.7
 :, יחולו ההוראות הבאותחבר מצוות הניהוללהחליף 

, מזמיןישא באחריות המלאה והבלעדית, להציג לאישור הת חברת הניהול . 6.1.7.1
 .מזמיןהקצוב לשם כך יחלופי מטעמו, תוך תקופה אותה ה את חבר הצוות

מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בביצוע שירותים מסוג יהיה  חבר הצוות החלופי   . 6.1.7.2
 והסטנדרטים וכן יעמוד בכל דרישות החובה הסכםהשירותים נשוא ה

הרלוונטי, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז חבר צוות הניהול שנקבעו ביחס ל
את כל  מזמיןהבפני  חברת הניהולציג תאו במסגרת הסכם זה. לצורך כך, 

 חבר הצוות החלופי צורך הוכחת עמידתו שלהמידע והמסמכים הנדרשים ל
 .בדרישות כאמור
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המוחלף יבצע חפיפה   חבר צוות הניהולשישא באחריות לכך  ת  חברת הניהול . 6.1.7.3
ימים,  )60(שים ישבמשך תקופה שלא תפחת מחבר הצוות החלופי מלאה ל

החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם  חבר הצוותבאופן שבו יוכל 
שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל  מבליהסכם, להוראות ה

פגם או ליקוי בשירותים. החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע השירותים. , עיכוב
 .ישא בשום תשלום שהוא בגין זמן החפיפהילא  מזמיןהמובהר, כי 

חבר צוות הניהול, לא יוחלף החלפה של  חברת הניהולל מזמיןהלא אישר  . 6.1.7.4
חבר צוות הניהול וככל שחבר צוות הניהול יוחלף או יפסיק למלא את 

ם פיצויי( 14סעיף תפקידו כחבר צוות הניהול בפועל, יחולו הוראות 
הוראות הסכם על פי   מזמיןל פיצוי אחר המגיעובנוסף לכל סעד  מוסכמים),  

  זה והדין.

 ייעוץ מבעלי מקצוע מומחים; ייחודי יועץ מקצועייועצים;  . 6.2

 ,יםפרויקטלכל אחד מה  הנדרשים  חברת הניהול תשכור את שירותיהם של כל היועצים . 6.2.1
והביצוע, ועד למסירת הפרויקטים בעבור שלבי התכנון, המכרזים נדרשים,  אם

, יועץ תברואה, יועץ מיזוג קונסטרוקטור(מבנה, חוץ ופנים),  אדריכללרבות למזמין, ו
, וניקוז הידרולוגיה יועץ, אש כיבוי יועץ"ס), מתואוויר, יועץ בטיחות, יועץ נגישות (

, יועץ אקוסטיקה, יועץ לוחות זמנים, יועץ תנועה, יועץ תאורה יועץיועץ תקשורת, 
), מכרזים לעריכת יועץ(לרבות  משפטי יועץ, אחזקה יועץמים,  מהנדסלאומדנים, 

 ואחרים נמוך מתח מערכותואצטדיוני אתלטיקה,  ספורט למתקני מומחים יועצים
יועץ כיבוי אש, יועץ הידרולוגיה וניקוז,  יועץיועץ בטיחות, יועץ נגישות, ובכלל זה 

  .ואחרים אחזקה יועץ, יועץ לאומדנים יועץ תנועה, לוחות זמנים,

כל אחד מהיועצים איתם חברת הניהול תעביר לאישורו של המזמין את פרטיו של  . 6.2.2
המזמין יהיה  .להתקשר עבור מתן השירותים על פי הסכם זה חברת הניהולמבקשת 

רשאי לאשר או לסרב על אחד מהיועצים המוצעים על ידי חברת הניהול, על פי שיקול 
. סרב המזמין להתקשרות דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק או להסביר החלטתו

חברת הניהול עם יועץ כלשהו, תעביר חברת הניהול את פרטיו של יועץ חלופי לאישורו 
  של המזמין.

היועצים, המומחים, כל שא, על חשבונה, בעלות שירותיהם של חברת הניהול תי . 6.2.3
הספקים ונותני השירותים האחרים בפרויקטים השונים, וזאת למעט בעבור קבלני 

 ביצוע עמם יתקשר המזמין באופן ישיר, כאמור להלן.

המזמין יהיה זה שישכור את שירותיהם של קבלני הביצוע של הפרויקטים (להבדיל  . 6.2.4
ני שירותים אחרים), וישלם את שכרם. אם, לפי שיקול דעת המזמין, מיועצים או נות

ניתן לשכור שירותיהם של קבלנים המצויים במאגר הקבלנים של המזמין, קבלנים 
 אלו יבחרו מתוך המאגר, ולחברת הניהול לא תהיה כל טענה בהקשר זה.  

ווקא אחד המזמין יהיה רשאי לבחור כי כלל הפרויקטים, או כל חלק מהם, ולאו ד . 6.2.5
 מהם, יבוצעו על ידי קבלן מבצע ראשי אחד. 

עובד המזמין ובין  שהואהמזמין יהיה רשאי למנות ממונה בטיחות מטעמו, בין  . 6.2.6
באמצעות התקשרות עם גורם חיצוני. ממונה כאמור יהיה בעל סמכות מכריעה 

רת לקביעת הנחיות ונהלי בטיחות באתרי הפרויקטים או בכל עניין אחר רלוונטי. לחב
הניהול לא תהיה כל טענה או דרישה בדבר זהות ממונה הבטיחות מטעם המזמין או 

 לגבי מי מהנחיותיו או נהליו, ככל שאלו יהיו.

בכל מקרה בו על פי כל דין, או על פי הנחיות המזמין, יהיה צורך בניהול מכרז כדי  . 6.2.7
מכרז, לבחור קבלני ביצוע להקמת הפרויקטים, תערוך חברת הניהול את מסמכי ה

כולם, בשם המזמין, כולל מפרטים, כתבי כמויות, הסכם ההתקשרות, רשימת 
ההצהרות ותנאי הסף הנדרשים מהמציעים, קביעת לוחות הזמנים להגשת ההצעות, 
מועדי כינוס ועדת המכרזים, מועדים למשלוח שאלות הבהרה, ניהול הליך מתן 

צורך עריכת המכרז וניהולו, התשובות לשאלות ההבהרה וכו'. כל היועצים הנדרשים ל
לרבות יועץ משפטי, יהיו באחריות המזמין, ושכרם ישולם על ידי המזמין, כחלק 

 מהתמורה שלה זכאי המזמין על פי הסכם זה. 
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חברת הניהול תהיה אחראית לתיאום פעילות ועדת המכרזים בקשר עם ההתקשרויות  . 6.2.8
ל ועדת המכרזים כאמור. הנזכרות לעיל, ומנהל הפרויקט יהיה נוכח בכל ישיבה ש

בזאת, למען הסר ספק, כי בחירת הזוכה תיעשה על ידי ועדת המכרזים, ועל פי מובהר  
 שיקול דעתה הבלעדי.

 הניהול תחברצוות משרד ל . 6.3

המזמין יעמיד לטובת חברי צוות הניהול משרד בחצרי המזמין, החל ממועד אישור  . 6.3.1
עד למועד   ה, והוא יועמד לרשותשרדתחילת העבודה. חברת הניהול תקבל לידה את המ

 לידי המזמין הפרויקט האחרון מבין הפרויקטים.  רבו יימס

 על יחולו, )וחשמל מים, ארנונה דמי(למעט ההוצאות הכרוכות בניהול המשרד  כל . 6.3.2
 .הניהול חברת

חברת הניהול תשיב את המשרד לידי המזמין במועד הנקוב לעיל, כשהוא במצב תקין,  . 6.3.3
 חברת הניהול.   כפי שנמסר לידי

  לוחות הזמנים לביצוע השירותים . 7

הזמנים   ותשל השירותים, בפרקי הזמן ובהתאם ללוח  ביצועםשלים את  תבצע ות  חברת הניהול . 7.1
 . 30.12.2021 מיום יאוחר לא עד מקרה ובכל, ולהוראות ההסכם יםשל הפרויקט

ובציוד אשר יבטיחו באופן שתמש בכוח האדם תעבודה והבכל שיטות תנקוט  חברת הניהול . 7.2
 ותובמועדים שנקבעו עבורם בלוח המיטביתבאיכות , מרבי את השלמת מלוא השירותים

את קצב ביצוע  חברת הניהול הכי בנסיבות בהן החישמובהר  .יםשל הפרויקט הזמנים
 כך לשם שנקבע המועד קודם השירותים מתכולות איזה ביצוע את מהוסיי ההתחייבויותי

 מכל תשלום או מענק לכל כך בשל תזכאי הניהול חברת היהת לא, יםהמפורט הזמנים ותבלוח
 אם למעט מהשירותים איזה של הזמנים ותלוח להארכת תזכאי היהת שלא גם כמו וסוג מין

 ג בנספח לאמור ובהתאם והמוחלט הבלעדי ודעת שיקול פי ועל, בכתב, אחרת מזמיןה אישר
 .)התמורה(

 פי על השירותים והשלמת בביצוע עיכוב לכל והבלעדית המלאה באחריות ישאת הניהול חברת . 7.3
, למעט בנסיבות יםשל הפרויקט שנקבעו לשם כך בלוח הזמנים למועדים ביחס, זה הסכם

 :המפורטות להלן, ובנסיבות אלה בלבד

, (הוראות שינוי) 9הוראת שינוי, כמפורט בסעיף על  חברת הניהולהורה ל מזמיןה . 7.3.1
 ;יםהפרויקטמי משל הזמנים  ותעיכובים בלוחואישר כי הוראת השינוי מחייבת 

 ושאינם חברת הניהולב תלויות שאינן, במיוחד חריגות נסיבות בשל שנגרמו עיכובים . 7.3.2
 באמצעים למנוע או לצפות היכול היתהי ולא התצפ לא חברת הניהולוש הבשליטת
 כאמור במיוחד חריגות נסיבות של קיומן את בכתב אישר מזמיןהשובלבד  ,סבירים

 לבקשת נענה מזמיןהו, כאמור בותנסי אותן הייתה לעיכובים היחידה הסיבה וכי
י להשלמת השירותים, בתנאים שיקבעו על יד מהמועדים איזה להאריך חברת הניהול

הר כי עיכובים כתוצאה . למען הסר ספק, מובהבלעדיו על פי שיקול דעת מזמיןה
(כולל הימשכות ממלחמה, גיוס מילואים, שביתה, התפרצות מגיפה או כל מקרה אחר  

אחד של    ותוהתרחשלאם    אלא יהיו בגדר "נסיבות חריגות במיוחד", אלנגיף הקורונה)  
מאירועים אלו הייתה השפעה ישירה ומידית על יכולת חברת הניהול או על  (או יותר)

  ;יכולת קבלן הביצוע להמשיך במתן השירותים

המוקדם   ולאישור  חברת הניהולמציא  ת  מתקיימת נסיבה מהנסיבות האמורות לעיל בסעיף זה,
של הזמנים  ותבלוחים עיכובשגרמו למסמך המתאר את הנסיבות והנימוקים  מזמיןהשל 

, בכתב, אם חברת הניהולשמורה הזכות להודיע ל מזמין. בידי הבפועלשנגרמו  יםהפרויקט
  להארכת מועדים או לאשרה, במלואה או בסייגים.  הלדחות את פניית וברצונ

  ., לפי הענייןהלפניית ואו את הערותי ואת הסתייגויותי חברת הניהולל ופרט בהודעתי מזמיןה

, יוארך לוח הזמנים שישים ימיםבתקופה שאינה עולה על  את תקופת העיכוב מזמיןהאישר  . 7.4
השירותים לתקופה הזהה באורכה לתקופת העיכוב המאושרת או לתקופה  מתןלהשלמת 

היה תהעיכוב כאמור, תהווה סעד יחיד ובלעדי לו הארכת תקופת  .מזמיןאשר היאחרת אותה 
 . בגין עיכוב כאמור חברת הניהול תזכאי
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כי גם בנסיבות בהן התעכבה תקופת השירותים או איזה , למען הסר כל ספק, מובהר במפורש . 7.5
באחריות לבצע את מלוא השירותים על  חברת הניהולישא תמאבני הדרך שנקבעו להשלמתם, 

והזמנת השירותים במהלך כל תקופת העיכוב, בתדירות הנדרשת, ברציפות וללא  הסכםפי ה
 ., וללא כל תמורה נוספתכל עיכובים

מוסכם בזאת על הצדדים במפורש, כי מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף זה, הנו המנגנון  . 7.6
 הניהול  חברתבשל עיכובים של    יםשל הפרויקט  הזמנים  ותהיחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח

 . הסכםעל פי ה הבביצוע התחייבויותי

, ככל שתקופת סכם זההה על פי  ישא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותית  חברת הניהול . 7.7
האמור כלליות  מבלי לגרוע מ.  מזמיןלא אושרה בכתב על ידי ה  ,כולה או חלקה,  העיכוב כאמור

מראש, על קיומן של נסיבות, מכל מין וסוג, ,  מזמיןלהודיע ל  תאחראיתהא    חברת הניהוללעיל,  
השירותים, וזאת מיד לאחר שנודע מאיזה  מתןלהתעכב ב חברת הניהול האשר בעטיין עלול

 הנסיבות כאמור.  חברת הניהולל

 ההא מנועתבאחריות לעיכוב כאמור ו חברת הניהולישא תלא הודיע מנהל הפרויקט כאמור, 
  .או טענה בקשר עם תוצאותיו או השלכותיומלהעלות כל דרישה, תביעה  תומושתק

 התמורה . 8

 התמורה  . 8.1

בתקופת השירותים, במלואם  חברת הניהולביצוע השירותים וכל התחייבויות  תמורת
את התמורה, בסכומים  חברת הניהולל מזמיןשלם הי, הסכםדם, בהתאם להוראות הובמוע

כי שיעור התמורה   ,מובהרלמען הסר ספק,  .  ")התמורה("  התמורה  ג  נספחובמועדים כמפורט ב
  . מע"מ כוללהאמור בנספח ג' הוא 

תשלום התמורה לחברת הניהול יבוצע כנגד חשבוניות מס ערוכות כדין, ובכפוף לאישור 
חשבוניות אלו הן על ידי המזמין והן על ידי כל רשות או משרד ממשלתי, בהתאם לנהלים 

מי המזמין לחברת הניהול יבוצעו באמצעות תקציב הקבועים אצל המזמין. מובהר, כי תשלו
ייעודי אשר יועמד למזמין על ידי משרד התרבות והספורט, וכנגד קבלת כספים אלו בפועל על 

  ידי המזמין.

 סופיות התמורה  . 8.2

מובהר בזאת, כי תשלום התמורה, יהיה סופי ומלא עבור ביצועם המלא והמושלם של  . 8.2.1
. מלבד הסכםבהתאם להוראות ה חברת הניהולכל השירותים וכל יתר התחייבויות 

פיצוי או  ,תמורה ,בשום מקרה, לכל תשלום חברת הניהולת זכאי תהאהתמורה, לא 
לנוכחות וזמינות בהתייחס גם   –למען הסר ספק    –שיפוי נוספים, מכל מין וסוג, וזאת  

וות , חברי צחברת הניהולכל גורם אחר בישיבות עם המזמין, עמידת ו טקימנהל הפרו
ומילוי כל ההתחייבויות ומי מטעמם בכל הוראות הדין חברי צוות הניהול הניהול 

 לעיל. 5.3-ו 5.2המפורטות בסעיפים 

, מוסכם ומובהר בזאת, כי זהות מנהל הפרויקט על אף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן . 8.2.2
במהלך תקופת   אםלמזמין ומהווה תנאי יסודי בהסכם.    תמהותימטעם חברת הניהול  

 משיעורהניהול את מנהל הפרויקט, יהיה רשאי המזמין להפחית    חברת  תחליףההסכם  
א לדוגמ).  1%(  אחת  אחוז  נקודת,  הקבוע בנספח ג'  המשולמת לחברת הניהול,  התמורה

 –, שיעור התמורה יופחת ל 12%נקבעה לחברת הניהול עומדת על שהם התמורה  –
 מסך, לרבות בדיעבד, למען הסר ספק, הפחתה זו משיעור התמורה תחול .11%

. למען הסר ספק, לא בין אם החל ביצועם ובין אם לאו  ,הפרויקטים  כלל  בגין  התמורה
כדי להוות ויתור על זכותו של המזמין יהיה באישור המזמין את מנהל הפרויקט החדש  

 על פי סעיף זה להפחית משיעור התמורה המשולם לחברת הניהול.

 תזכאי חברת הניהולהיה תמובהר בזאת, כי לא יתווספו לתמורה או לכל תשלום לו  . 8.2.3
, בשום מקרה ומכל סיבה שהיא, כל הפרשי הצמדה או ריבית מכל מין הסכםעל פי ה
מלהעלות כל טענה או  תומושתק ההיה מנועתבזאת וכן  תתרמוו חברת הניהולוסוג, ו

 תביעה, מכל מין וסוג בקשר לכך. 

הכספית כל  הבמסגרת הצעת הבזאת כי שקלל תומתחייב המצהיר חברת הניהול . 8.2.4
עלות והוצאה, מכל מין וסוג, הכרוכות, במישרין או בעקיפין, בביצוע  ,תשומה
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 תומושתק ההיה מנועתבזאת וכן  תמוותר חברת הניהולובהשלמת השירותים, ו
 דרישה מכל מין וסוג בקשר לכך.   ואתביעה  ,מלהעלות כל טענה

חברת לעיל, מובהר בזאת, כי  8.2.3-8.2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  . 8.2.5
לכל תוספת לתמורה, מכל מין וסוג בנסיבות בהן בוצעו  תהיה זכאיתלא  הניהול

במסגרת שעות הפעילות  ןשאינ בשעות חברת הניהולהשירותים על ידי מי מצוות 
או בגין עבודות שבוצעו בימי שישי, ערבי חג, שבת /המקובלות לרבות בגין שעות לילה ו

 וחג.

  אופן תשלום התמורה . 8.3

חשבון בהעברה בנקאית ל  האת התמורה או כל חלק ממנ  חברת הניהוללשלם  י  מזמיןה . 8.3.1
 . מעת לעת חברת הניהול כפי שתעדכן חברת הניהולשל בנק 

 בשיעורו  מוסף  ערך  מס  יתווסף,  חברת הניהולל  התמורה  חשבון  על  שישולם  סכום  לכל . 8.3.2
 .כדין מס חשבונית כנגד ישולם והוא תשלום כל ביצוע במועד החוקי

  שינויהוראות  . 9

הבלעדי והמוחלט, בכל עת במהלך תקופת השירותים,  והיה רשאי, על פי שיקול דעתי מזמיןה . 9.1
, יםאו במי מהגורמים המעורבים בפרויקט מזמיןנסיבות התלויות בבמכל סיבה שהיא, לרבות 

שאינה נכללת במסגרת  ,יםכלשהי בקשר עם הפרויקט לבצע עבודה חברת הניהולהורות לל
 אלו:  הוראות יחולו ,שינוי הוראת מזמיןה ןנת .")שינוי הוראת(" השירותים

) ימים ממועד קבלת הוראת השינוי, תמסור חברת הניהול 21תוך עשרים ואחד ( . 9.1.1
הודעה שתכלול את הערכתה המדויקת של חברת הניהול של כל ההשלכות  מזמיןל

הקיימות ושתהיינה קיימות בביצוע הוראת השינוי, לרבות בקשר עם לוחות הזמנים, 
 ").הערכת חברת הניהוללן בסעיף זה: "(לה ושינוי התקציבשעות עבודה, 

ותתקן את הערכת חברת הניהול, תוך לא   מזמיןחברת הניהול תמסור פרטים נוספים ל . 9.1.2
למסירת פרטים או לתיקון הערכת  מזמין) ימים ממועד בקשת ה5יאוחר מחמישה (

, וללא הגבלה של מספר הפעמים מזמיןהבלעדי של ה  וחברת הניהול, על פי שיקול דעת
וכל לדרוש פרטים או את תיקון הערכת חברת הניהול, וזאת על מנת י יןמזמשה

כריע אם ובאיזה היקף חברת הניהול יבטרם  ואת המידע הדרוש ל מזמיןלהשלים ל
(להלן   יםשל הפרויקטהקבועים בלוח הזמנים    המועדיםעשויה להיות זכאית להארכת  

 השינוי."), כתוצאה מביצוע הוראות סעד נוסףבסעיף זה: "

מובהר בזאת במפורש, כי אם לצורך עמידה במלוא התחייבויות חברת הניהול על פי  . 9.1.3
, תישא חברת הניהול חברי צוות הניהולנדרש גיוס גורמים נוספים ל מזמיןהוראות ה

מראש,   מזמיןבאחריות לגייס ולהציב גורמים נוספים בטיב ובהיקף שיאושרו על ידי ה
אחראים, בעלי ניסיון, כישורים וכן בעלי כל  אשר יהיו מקצועיים, מיומנים,

הרישיונות, ההיתרים, ההרשאות, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל 
הדין, הסכם וכל רשות מוסמכת לביצוע השירותים. גורמים אלה יחשבו כחלק בלתי 

 ים. ויחולו לגביהם כל יתר הוראות ההסכם בשינויים המחויב  חברי צוות הניהולנפרד מ

בנסיבות בהן הורה המזמין על צמצום היקף ותכולת השירותים, לא תהיה זכאית  . 9.1.4
חברת הניהול לתמורה בגין תכולת השירותים שנגרעה. למען הסר ספק מובהר כי 

ניצול תקציב האצת הצמיחה חברת הניהול תהיה זכאית לתשלום המשקף רק את 
הבלעדי,  ו, לפי שיקול דעת, וזאת בהתאם לקביעת המזמיןהתקציבעל, מתוך סך בפו

 ). ותוך הסתמכות על הוראות נספח ג' (התמורה

מועדים, הארכת  לכל סעד,    םזכאי  ולא יהיחברת הניהול, וכל מי מטעמה,  לעיל,  למעט כמפורט   . 9.2
תשלום, , יםוביתר לוחות הזמנים בפרויקט יםשל הפרויקטהזמנים  ותארכות ושינויים בלוח

 ההיה מנועתבזאת באופן בלתי חוזר וכן  תמוותר, וחברת הניהול וסוגפיצוי או שיפוי מכל מין 
במפורש, כי חלקיות הביצוע בגינה מובהר . מלטעון כל טענה או תביעה בקשר לכך תומושתק

 .הבלעדי וועל פי שיקול דעת מזמיןה לתמורה, תיקבע על ידי חברת הניהול תהיה זכאית

  פרויקטים נוספים .10

להודיע לחברת הניהול על הרחבת היקף ההתקשרות בינה לבין המזמין המזמין יהיה רשאי  . 10.1
הפרויקטים כהגדרתם בהסכם זה, ובלבד שהרחבת   מכח הסכם זה, לפרויקטים נוספים, שאינם
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 מיליוןחמישה עשר היקף ההתקשרות תהיה לפרויקטים שסך התקציב שלהם לא יעלה על 
 31.12.2022 מיום מאוחר יהיה לאהאלו ₪ והמועד לתחילת ביצוע הפרויקטים  )15,000,000(

 ").הנוספים הפרויקטים("

רת הניהול כל תנאי הסכם זה, על נספחיו, יחולו על הרחבת ההתקשרות בין המזמין לבין חב . 10.2
לפרויקטים הנוספים, ללא צורך בחתימה על הסכם נוסף. הפרויקטים הנוספים, ככל שהרחבת 

יקטים", על פי הסכם זה, וין "כפרהיקף ההתקשרות תתממש, ייחשבו, לצורך העני
והתחייבויות וזכויות הצדדים בכל הנוגע לפרויקטים הנוספים יהיו כפי שהן קיימות בהסכם 

  ., לרבות לעניין התמורה, לוחות הזמנים, היקף אחריות חברת הניהול בפרויקטים וכו'זה

  והפסקת השירותים השהייה .11

, מכל סיבה שהיא , או כל חלק מהםלהשהות או להפסיק את ביצוע השירותים מזמיןהביקש  . 11.1
, טרם המועד המתוכנן חברת הניהולל מזמיןההבלעדי והמוחלט, ישלח  וועל פי שיקול דעת

 מאפייני ההשהיה ומועדיה חברת הניהוללביצוע ההשהיה, הודעה בכתב, במסגרתה ימסרו ל
בהתאם  , או כל חלק מהם,את מתן השירותיםתשהה  חברת הניהולו ")השהייההודעת ("

 .")היתקופת השהי(" מזמיןלהודעת השהייה ולתקופה שתיקבע על ידי ה

לחדש את ביצוע  חברת הניהוללדרוש מ מתן הודעת השהייהרשאי בכל זמן לאחר  מזמיןה . 11.2
חידוש הודעת (" , מראש ובכתבחברת הניהולהשירותים, וזאת באמצעות הודעה שתימסר ל

 בהתאם להוראות כדלקמן: ")פעילות

ימים, לכל היותר,  )14ארבעה עשר (חלפו  השהיית השירותים בפועלבמקרה שממועד  . 11.2.1
, במועד הקבוע בהודעת חידוש הפעילותתידרש לחזור לפעילות מלאה  חברת הניהול

 ;ככל שניתנה

ימים, אך  )14ארבעה עשר (חלפו מעבר להשהיית השירותים בפועל במקרה שממועד  . 11.2.2
תידרש לחזור לפעילות מלאה  חברת הניהולימים,  )120( ועשריםמאה לא יותר מ

ארבע בכל מקרה לא יאוחר מ, ו, ככל שניתנהבמועד הקבוע בהודעת חידוש הפעילות
 הודעת חידוש הפעילות; קבלת ) ימים ממועד14(עשר 

 ימים) 120( ועשריםמאה יותר מחלפו השהיית השירותים בפועל במקרה שממועד  . 11.2.3
חברת הניהול תחזור לפעילות מלאה במועד הקבוע בהודעת חידוש הפעילות, ,  במצטבר

) ימים ממועד קבלת הודעת חידוש 30ככל שניתנה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים (
 הפעילות.

בקשר עם חידוש  מזמיןלהוראות ולהנחיות ה התאים עצמתיערך ככל הדרוש ות חברת הניהול . 11.3
עניק את השירותים במלואם, תלשם כך, ו  מזמיןקצוב היהשירותים תוך התקופה אותה ביצוע 

 חברי צוות הניהול, התאמה שתחול בהיקפו או בהרכבלרבות כל  חברי צוות הניהול,  באמצעות  
) והכול במהלך כל תקופת (השירותים ב נספחובהתאם להוראות  מזמיןהעל פי דרישת 

  ובכפוף לשינויים וההתאמות המחויבות.   הסכםהוראות ההשירותים, בהתאם לכל 

להשלים את  חברת הניהוללהורות לת השהייה היה רשאי במסגרת הודעי מזמיןמובהר, כי ה . 11.4
 השהיית השירותים בפועל.  לביצועם של שירותים שונים עובר 

, פרויקט תכנון בתהליך להחל הניהול לחברת המזמין אישר אם, לגרוע מהאמור לעיל מבלי . 11.5
 או לעצור המזמין החליט, הביצוע הליך תחילת טרם אך, סיומו עם או התכנון הליך ובמהלך

, ולתמורה הבאים יםבשיעור לתמורה הניהול חברת זכאית תהיה, האמור הפרויקט את לבטל
 :וממצהזו בלבד, כסעד יחיד 

 הניהול  חברת  זכאית  תהיהלא  , הראשוני  התכנון  הליך  הושלם  טרם הביטול נעשה  אם . 11.5.1
 ;לתמורה

אך טרם ,  הראשוני  התכנון  הליךאת    השלימה חברת הניהולהביטול נעשה לאחר שאם   . 11.5.2
 השווה בסכום לתמורה הניהול חברת זכאית תהיההחלה בהליך התכנון המפורט, 

 היה פרויקט אותו אם זכאית הייתה לה מהתמורה )אחוזים חמישה( 5% של לשיעור
 על נקבעה אשר המחיר מהערכת התמורה סכום יחושב כאמור במקרה. בפועל מבוצע

  ;הפרויקט של האפיון במסמך המזמין ידי

אם הביטול נעשה לאחר שהושלם הליך התכנון הראשוני, וחברת הניהול קיבלה את  . 11.5.3
אישור המזמין לביצוע הליך התכנון המפורט, אך טרם השלימה את הליך התכנון 
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 15%תהיה זכאית חברת הניהול לתמורה בסכום השווה לשיעור של  –המפורט 
(חמישה עשר אחוזים) מהתמורה לה הייתה זכאית אם אותו פרויקט היה מבוצע 
בפועל. במקרה כאמור יחושב סכום התמורה מהערכת המחיר אשר הוצגה בפני 

 המזמין בדו"ח התכנון הראשוני.

תהיה  – הליך התכנון המפורטל את השלימה חברת הניהוהביטול נעשה לאחר שאם  . 11.5.4
חמישה עשרים ו( 25%סכום השווה לשיעור של זכאית חברת הניהול לתמורה ב

 במקרה .אותו פרויקט היה מבוצע בפועל אם לה הייתה זכאית מהתמורה )אחוזים
 התכנון  ח"בדו  המזמין  בפני  הוצגה  אשר  המחיר  מהערכת  התמורה  סכום  יחושב  כאמור

 ;המפורט

השלימה חברת הניהול את הכנת מסמכי המכרז, ככל ואלו הביטול נעשה לאחר ש אם . 11.5.5
תהיה זכאית חברת הניהול לתמורה בסכום השווה  –היו נדרשים עבור אותו פרויקט 

מהתמורה לה הייתה זכאית אם אותו  )אחוזים שמונהעשרים ו( 28%לשיעור של 
יחושב סכום התמורה מהערכת המחיר  פרויקט היה מבוצע בפועל. במקרה כאמור

אשר הוצגה בפני המזמין בדו"ח התכנון המפורט. יובהר, כי ככל ונבחר קבלן ביצוע 
אחד עבור מספר פרויקטים, לא תהיה זכאית חברת הניהול לתמורה, חלקית או מלאה, 

 ט אשר נעצר או בוטל.בגין פרויק

למען הסר ספק, במקרה של עצירה או ביטול כאמור בסעיף זה, חברת הניהול תהיה 
  זכאית לתמורה האמורה בסעיף הרלוונטי, כתמורה יחידה, בלבדית ומלאה.

 ושיפוי אחריות .12

 הםושלבי הם, על כל רכיבייםתישא באחריות המלאה לניהול הפרויקט חברת הניהול . 12.1
, והכל בהתאם להוראות הסכם זה והנחיות יםשל הפרויקטהזמנים  ותעל פי לוח םובהשלמת

 .מזמיןוהוראות ה

, ישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזקת חברת הניהולעל אף האמור בכל דין,  . 12.2
ולכל צד שלישי אחר,   ולכל מי מטעמ  ,מזמיןליקוי ותקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו ל,  אובדן

לרבות כל קבלן, יועץ, נותן  הומי מטעמ חברת הניהולהפרת איזה מהתחייבויות  בקשר עם
שירותים או ספק המועסק בפרויקטים (וחברת הניהול תדאג באופן בלעדי לכיסוי תחומי 

אותם נותני שירותים, כולל במסגרת הסכמים ישירים של  עםהאחריות במסגרת ההסכמים 
אובדן ו/או ליקוי ו/או  ,זה, לרבות כל נזקהוראות הסכם על פי  המזמין)עם אותם ספקים 

תקלה, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו בשל ביצוע השירותים שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או 
 חברת הניהולשבקשר עם האמור, בין בניגוד לכל דרישה ו/או הנחיה של כל רשות מוסמכת 

  להם ובין אם לאו. תה מודעיתהי

לרכושו של כל אדם וכל תאגיד ושא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק לגופו ית חברת הניהול . 12.3
, לרבות חברת הניהולשייגרם תוך כדי או עקב מתן השירותים, בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי  

, םאו בשמ ם של כל אלומטעמ יםכל אדם ותאגיד הפועל, עובדיהם והניהולמי מחברי צוות 
  .כולל קבלנים, יועצים, ספקים ונותני שירותים בפרויקטים

וכל  מזמיןה, וכן את האת מי המועסק על יד הבזאת לפצות על חשבונ תתחייבמ חברת הניהול . 12.4
צד שלישי, בגין כל דמי נזק או פיצוי שיגיעו להם כתוצאה מנזק שייגרם להם תוך כדי או בקשר 

זה  12 כמפורט בסעיף העם או עקב השירותים נשוא הסכם זה וכן בגין כל אירוע שבאחריות
  מכל אחריות לנזק כאמור. מזמיןהאת  תא פוטרילעיל, וה

 מזמיןלעל כל נזק הפסד או הוצאה, שיגרמו  מזמיןלפצות את ה תהיה חייבת חברת הניהול . 12.5
 ולשפותוכן  םלעשות כן, במלוא הסכום ששיל מזמיןהראשונה של ה וכאמור, מיד עם דרישת

בקשר לנזק עקב כל מעשה או מחדל המצוי באחריות  הםנשא ב מזמיןשהבגין תשלום לצד ג' 
שיפוי ופיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר, הוצאות   .זה  12  בסעיףעל פי המפורט    חברת הניהול

  . מזמיןלמשפטיות שיהיו 

 זהעל כל דרישה או טענה העשויה להצמיח חבות כאמור בסעיף  חברת הניהולודיע לי מזמיןה
בין באמצעות (להתגונן כנגדה  חברת הניהולאפשר לילעיל בתוך זמן סביר לאחר קבלתה, ו

 חברת הניהול. מודגש כי  )מזמיןבין בדרך אחרת שתיקבע על ידי הכצד שלישי בתביעה ו  הצירופ
טיים בקשר עם דרישה או טענה כאמור, אלא בהליכים משפ  מזמיןה  לייצג את  תהא רשאיתלא  

  .מזמיןבמקרה שהדבר יאושר במפורש, מראש ובכתב, על ידי נציג ה
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להגיע להסכם פשרה בקשר עם  מזמיןהכדי לגרוע מזכות  לעיל זה מובהר כי אין באמור בסעיף
להוראות הסכם הפשרה ולתנאיו לכל   תהיה מחויבת  חברת הניהולכל דרישה או טענה כאמור, ו

  .בהתאם להוראות הסכם הפשרה מזמיןהשפה את ת פצה אותדבר ועניין, ובהתאם 

קיזוז (  21  כאמור בסעיף  והא רשאי לעשות שימוש בזכויותיי  מזמיןהלמען הסר ספק מובהר, כי   . 12.6
לרבות עיכוב או קיזוז סכומים כאמור ( לפי סעיף זה לעיל ולצורך מימוש זכויותי ),ועכבון

 ). וצפוי להיות מחויב בהם על פי דרישה או תביעה שהוגשה נגד מזמיןהש

מלהעלות כל  תומושתק ההיה מנועתבזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן  תמוותר חברת הניהול . 12.7
בנסיבות  מזמיןה לפצות או לשפות את הטענה או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לחובת

 .11.5 כאמור בסעיף

מכל אחריות לכל אבדן או נזק   ווכל מי מטעמ ו, יועציועובדי,  מזמיןהאת   תפוטר  חברת הניהול . 12.8
על כל טענה או תביעה אישית כנגד מי מטעם   תא מוותרילעיל, וה  11.7עד    11.4כאמור בסעיפים  

  .למעשה שנעשה בזדון בלבד , אלא אם עילת התביעה נוגעתמזמיןה

  ביטוח .13

חברת קיים תעל פי הסכם זה ועל פי דין,  חברת הניהולמבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות  . 13.1
ביטוח   יאישור  מזמיןלהמציא ל  תמתחייב  חברת הניהול.  )ביטוח(  ונספח  את כל הוראות    הניהול

  (ביטוח) בהתאם למועדים המפורטים בנספח כאמור. ובנספח מים, בנוסח הקבוע חתו

 ופיקדון  תוערב .14

  הביצוע ערבות . 14.1

על פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום  חברת הניהולהבטחת מילוי התחייבויות ל . 14.1.1
, עם חתימת ההסכם וכתנאי מזמיןל חברת הניהולמציא ת, מזמיןהכלשהו על ידי 

מבנק ישראלי מוכר לתוקפו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית, 
 ₪) 0001,000,( מיליון בסכום של), ביצועהנוסח ערבות ( אי נספחבבנוסח הקבוע 

 .")הביצוע ערבות"(

ועד המסירה של הפרויקט ממ חודשים 4חלוף לערבות הביצוע תישאר בתוקפה עד  . 14.1.2
 ., לפי המאוחר מביניהם30.4.2022האחרון שיבוצע מתוך כלל הפרויקטים, או עד ליום  

להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע מפעם לפעם ללא כל  מתחייבת חברת הניהול . 14.1.3
, מזמיןערבות הביצוע כאמור על ידי ה הלמועד שבו תושב ל דתמורה נוספת, וזאת ע

 .לעיללפי המועד כאמור 

 הסכםעל פי  מזמיןזכות המוקנים לותרופה  ,הא זכאי, בלי לגרוע מכל סעדי מזמיןה . 14.1.4
, מבלי הערבותאת המוחלט והבלעדי,  וזה ועל פי כל דין, לחלט, על פי שיקול דעת

 , וזאתוידרש לנמק את החלטתיהודעה כלשהי ומבלי ש  חברת הניהוללדרש למסור  ישי
על פי הסכם זה  ההתחייבות מהתחייבויותי ההפר חברת הניהולכפיצוי מוסכם אם 

, נגרם כתוצאה מהפרת התחייבות ואו מי מטעמ מזמיןהובסכום הנזק אשר, לדעת 
 . חברת הניהול

שלושים  בתוך חברת הניהול, על מזמיןעל ידי ה הביצוע ערבותבנסיבות בהן חולטה  . 14.1.5
חלק ממנה, להשיב את גובה הערבות לגובהה כנדרש על ערבות או  הם מחילוט  מיי)  30(

בגובה הערבות או חלק הערבות ,  מזמיןפי הסכם זה, על ידי המצאה של ערבות חדשה ל
, וללא הגבלה בסכום או במספר הפעמים שבו יושב גובה הערבות שחולט, לפי העניין

ו חלק ערבות נוספת במקום הערבות א חברת הניהול ה. לא המציאלגובהה כאמור
הא רשאי יעל פי ההסכם וכל דין,  מזמיןה, ומבלי לגרוע מזכויות ההערבות שחולט

 רבותעלהמציא מתוך יתרת  חברת הניהוללחלט את סכום הערבות שהיה על  מזמיןה
 .והמצויה ביד הביצוע

הודעה על  חברת הניהולתינתן ל, 14.1.4 סעיףעל פי  מזמיןהמבלי לגרוע מזכויות  . 14.1.6
שבעה  הכוונה להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות

 .ימים לפני מועד משלוח הדרישה כאמור )7(

למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות הקבועות בנוסח   הצמוד  תהיה  הביצוע  ערבות . 14.1.7
 .ערבותה
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חברת של  הכדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיאין בגובה ערבות הביצוע  . 14.1.8
יהא רשאי בכל זמן לתבוע סכום גבוה יותר  זמיןבמקרה של מימושה. המ הניהול

 .לפי הנזקים והסעדים להם זכאי המזמין על פי הסכם זה חברת הניהולמ

בטל סיים או לל  מזמיןהאו חלק ממנה לא יגרע מזכות    הביצוע  מובהר כי חילוט ערבות . 14.1.9
על פי הוראות  מזמיןאת ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה ל

 .ההסכם או על פי כל דין

או  הערבותלהאריך תוקפה של  חברת הניהול הבמהלך תקופת ההסכם נדרשאם  . 14.1.10
או במקומה, או להגדיל את סכומה של   המופקתערבות  לחדשה בנוסף    להמציא ערבות

הערבות ימים לפני פקיעת תוקפה של  )30שלושים ( , עליה לעשות כן לפחותהערבות
ערבות חדשה או נוספת כאמור, לא האריכה או לא   חברת הניהול  ה. לא המציאכאמור

על  ולגרוע מזכויותי רשאי, מבלי מזמיןההיה יהגדילה את סכומה עד למועד האמור, 
בסכומה המלא, וייחשב סכום  ופי ההסכם וכל דין, לחלט את הערבות המצויה ביד

כי סכום ,  הערבות כפיצוי מוסכם בגין ההפרה האמורה והצדדים מצהירים ומסכימים
סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש בעת כריתת  ואהפיצוי המוסכם ה

 .ההסכם

   ואחריות בדק קבלנים פיקדון . 14.2

סכום בשיעור   מזמיןנכה היעל פי הסכם זה    חברת הניהולהבטחת מילוי התחייבויות  ל . 14.2.1
בהתאם להוראות הסכם זה  חברת הניהול) מכל תשלום המגיע ל5%חמישה אחוזים (

 .")הפיקדון כספי("

לאחר מועד המסירה של  חודשים 12כספי הפיקדון יועברו לידי חברת הניהול  . 14.2.2
 הפרויקט האחרון שיבוצע מתוך כלל הפרויקטים.

 ממנהפרויקט וכל חלק או מתקן בבצע בדיקה של כל מבנה חברת הניהול תוסיף ות . 14.2.3
הביצוע או במהלך תקופת הבדק ככל והתגלו   תקופת הבדק המסוכמת עם קבלניתום  ב

 ,תידרשנהאלו , ככל שהתיקוניםפקח על ביצוע עבודות ת, או חריגות כלשהןפגמים 
 על השלמתן.למזמין דווח תו

להוסיף  חברת הניהוללדרוש מ המזמין יהיה רשאינוסף על האמור, מובהר בזאת כי  . 14.2.4
  ולבצע עבודות פיקוח או עבודות נוספות ואחרות, כמקובל בשירותי ניהול פרויקטים.

 תכנוןם, ככל שיהיו, אשר מקורם בשלילכ יתאאחר  תהיה הניהול  חברת  כי,  מוסכם  כן . 14.2.5
 כתוצאה  למזמין  נגרמו  אשר  נזקים  בגין  המזמין  את  ותפצה  ותשפה,  לקויים  פיקוחב  או

  .אלו מכשלים

 הסכםעל פי  מזמיןזכות המוקנים לותרופה  ,הא זכאי, בלי לגרוע מכל סעדי מזמיןה . 14.2.6
סכומים כלשהם מתוך המוחלט והבלעדי,  וזה ועל פי כל דין, לחלט, על פי שיקול דעת

התחייבות  ההפר חברת הניהולכפיצוי מוסכם אם  וזאת ,כספי הפיקדון
, נגרם ואו מי מטעמ  מזמיןהעל פי הסכם זה ובסכום הנזק אשר, לדעת    המהתחייבויותי

 14.2.6סעיף  על פי    מזמיןהזכויות  מבלי לגרוע מ.  מאירוע הפרה לפי הסכם זהכתוצאה  
לחלט סכומים כלשהם מתוך כספי הודעה על הכוונה  חברת הניהולל יתןי מזמיןהזה, 

 .כאמור החילוטימים לפני מועד  )7שבעה ( , לפחותהפיקדון

בטל סיים או לל  מזמיןהלא יגרע מזכות  סכומים מתוך כספי הפיקדון    מובהר כי חילוט
על פי הוראות  מזמיןאת ההסכם בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת הנתונה ל

 .ההסכם או על פי כל דין

 מזמיןבדרך של קיזוז מכל תמורה המגיעה ל מזמיןהככל שלא יעשה שימוש על ידי  . 14.2.7
בהתאם  ,חברת הניהוללידי  יועברו כספי הפיקדוןזה, הסכם על פי  חברת הניהולמ

  . 14.2.2 במועד הקבוע בסעיף ,(התמורה) להסכם זה בנספח ג'להוראות המפורטות 

 פיצויים מוסכמים .15

 תפקידה מילויות בהיעדר . 15.1

בכל תפקידו אינו ממלא את או מי מבעלי התפקידים  חבר בצוות הניהולבמקרה בו  . 15.1.1
לרבות במקרה שבו החבר בצוות הניהול אינו נוכח בישראל  מועד בתקופת השירותים

, לפי מזמיןשבו מצא הבמקרה    (למעטעל פי הנדרש או אינו זמין לספק את השירותים  
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 להמשיך ולמלא את תפקידוחבר בצוות הניהול מהבלעדי, כי נבצר  ושיקול דעת
בכתב  מזמיןשל ה ומסיבות חריגות ויוצאות דופן), וזאת מבלי לקבל את אישור

 ו, לפי שיקול דעתרשאי מזמיןההא י, ")תפקיד מילוי אי(להלן בסעיף זה: " ומראש
אלפיים וחמש לכספי מוסכם בסכום השווה בפיצוי  חברת הניהוללחייב את  הבלעדי,
אלף וחמש ול אי מילוי תפקיד של חבר צוות הניהול בגין כל יום ש) ₪ 2,500מאות (
 .חברי צוות הניהולאי מילוי תפקיד של מי מבגין כל יום של ) ₪ 1,500מאות (

 פיצויים מוסכמים כללי . 15.2

 15  סעיף  בהתאם להוראותתשלום פיצויים מוסכמים  ב  חברת הניהולאת    מזמיןחיוב ה . 15.2.1
בתשלום פיצוי או באכיפת  חברת הניהוללחייב את  מזמיןשל ה ובזכות לא יפגעזה 

תשלום ב חברת הניהולחיוב , ולפי הסכם זה וכל דין מזמיןסעד כלשהו המוקנה ל
להיעדר או  השירותים לעיכוב בביצוע מזמיןהפורש כהסכמת תפיצויים מוסכמים לא 

  .בהתחייבויותיה לפי הסכם זה חברת הניהולת עמיד

ביחס לאירוע מסוים או למספר  זה, 15סעיף בכאמור  ,לחייב רשאי האי מזמיןה . 15.2.2
  .מזמיןה של הבלעדי ודעת שיקול לפי הכל, בהתאם לנסיבות האירוע, ואירועים

הם  זה 15סכומי הפיצויים המוסכמים לפי סעיף כי סכימה ומאשרת מ חברת הניהול . 15.2.3
של הנזקים, ההפסדים והעלויות חישוב לאחר  חתימההבמועד  סבירים ונקבעו

ולפיכך לא  זה, 14סעיף בכתוצאה מהאירועים המפורטים  מזמיןעלולים להיגרם לש
ותשלום הפיצויים המוסכמים לא יותנה פיצויים המבוטחים כעונש בתשלום יראו 

  בהצגת הוכחת נזק כלשהי.

תמורה שמגיעה כל הא רשאי לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים מתוך י מזמיןה . 15.2.4
הבלעדי  ו, והכל לפי שיקול דעתמערבות הביצוע, מכספי הפיקדון או חברת הניהולל

 .מזמיןשל ה

  הפרות .16

 שנגרם בין( הפרה אירוע מהווה, זה 16ף בסעי המפורטים, מהנסיבות אחת וכל, מהאירועים אחד כל
 וכל, מהאירועים אחד כל אם והכל )שלא ובין, כלשהו אחר גוף או חברת הניהול שליטתבש מסיבה

, לפי שיקול ההפרהמועד לתיקון    קבע מזמיןובמקרה שבו ה  ת,מידי  תוקנולא  כאמור  מהנסיבות  אחת
 :מועדאותו לעד הבלעדי,  ודעת

והפרה זו   לא עמדה באופן מלא ומדויק בהתחייבות מהתחייבויותיה לפי ההסכם  חברת הניהול . 16.1
ף זה או הוראה סעימידית, ובמקרה שבו ניתנה תקופת ריפוי לאותה הפרה לפי לא תוקנה 

  הבלעדי ביחס לכל מקרה, התקופה שניתנה. ו, שתינתן לפי שיקול דעתמזמיןמפורשת של ה

במסגרת המכרז או בהסכם  מזמיןל חברת הניהולמצג, הצהרה או מידע כלשהו אחר שמסרה  . 16.2
זה או בהודעה כלשהי שנמסרה בהתאם להסכם זה, נמצא שגוי, חסר, מטעה, שקרי או אינו 

   מדויק. 

את מלוא  מזמיןהמציאה ל חברת הניהול) ימים ממועד החתימה מבלי ש14( ארבעה עשרחלפו  . 16.3
  .לעיל 2.4.1 המסמכים המפורטים בסעיף

בהתאם להוראות סעיף על חברת הניהול פיצויים מוסכמים  תמתקיימים התנאים להטל . 16.4
) ימים 30בת שלושים (מצטברת  משך תקופה  לביחס לחברי צוות הניהול, כולם או חלקם,  14.1.1

 או יותר.

איחרה בהשלמת התחייבויותיה על פי הסכם זה וביצוע השירותים, בפרק זמן  חברת הניהול . 16.5
של הזמנים    ותמהמועד האחרון להשלמת השירותים בהתאם ללוח  שלושים ימיםאשר עולה על  

 .יחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ביםהפרויקטאחד 

בקשה לפירוק או להקפאת הליכים או למינוי כונס נכסים זמני או  חברת הניהולהוגשה כנגד  . 16.6
הליכי פשיטת  חברת הניהול, או כי החלו נגד קבוע או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין

ממועד ) ימים 30שלושים ( בתוך ולא בוטלאו הליכים כאמור והכול במקרה שבקשה  רגל,
   .םהגשת

צו  ההחלטה על פירוק מרצון או הוצא נגד הא קיבליאו שה, חברת הניהולהוצא צו פירוק נגד  . 16.7
מפרק   הכונס נכסים זמני או קבוע או מונה ל  הכינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה ל
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והצו או ההליך לא   ושטת רגלהוכרזה כפ  חברת הניהולאו כי    או מפרק זמני או נאמן לפי העניין
  יום ממועד הגשתם.  )30שלושים (בתוך  ובוטל

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש חברת הניהולהוטל עיקול על רכוש  . 16.8
במועדם  את ביצוע השירותים (כולן או חלקן) הכאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעד

  ימים ממועד נקיטתם.  )30(לו בתוך , והעיקולים כאמור לא בוטובשלמותם

  בביצוע עבירה פלילית. ק דיןהורשע בפס ה, או מי מנושאי המשרה הבכירים בחברת הניהול . 16.9

 האו הפסיק במועד קבלת אישור לתחילת עבודה את ביצוע השירותים הלא החל חברת הניהול . 16.10
 ) ימים.14( ארבעה עשראת ביצועם לתקופה העולה על 

או  4.3.2 במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כמפורט בסעיף תנמצא חברת הניהול . 16.11
 .בכתבי ההתחייבויות המצורפים להסכם זה

למי מחברי או  חברת הניהול, הכוונה היא לחברת הניהולזה מוזכרת  15מובהר כי מקום בו בסעיף 
  ., לפי הענייןצוות הניהול

 ההסכםסיום  .17

  סיום תקופת השירותים . 17.1

בתום התקופה זה, הסכם זה יבוא לסיומו  16מבלי לגרוע מיתר הוראותיו של סעיף  . 17.1.1
חברת הניהול מצהירה כי היא  .שנקבעה למסירת הפרויקט האחרון מבין הפרויקטים

מודעת לחשיבות לוחות הזמנים ולסד הזמנים הקצר שהוקצב למזמין על ידי משרד 
לסיום הפרויקטים. חברת הניהול מתחייבת לפעול בהתאם ללוחות   התרבות והספורט

זמנים אלו, וליטול את כל התחייבויות המזמין כלפי משרד התרבות והספורט ביחס 
  ללוחות הזמנים ומועדי סיום הפרויקטים. 

בתקופות נוספות שיקבעו על למזמין שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  . 17.1.2
שירותים נוספים ושיתוף פעולה של חברת הניהול וחברי צוות ידו לצורך השלמת 

 תקופות שנים (להלן: " )3הניהול, ובלבד שתקופות אלו, במצטבר, לא יעלו על שלוש (
  .תקופות ההארכה ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות. ")הארכה

 סיום מטעמי נוחות  . 17.2

או  הסכםאת ה לסיים הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ורשאי, על פי שיקול דעת מזמיןה . 17.2.1
, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת הסכםלהפסיק את ההתקשרות לפי ה

 )21(  עשרים ואחד  בתהשירותים או במהלך תקופת השירותים, וזאת בהודעה מוקדמת  
  ימים.

או הפסקת   הסכםה  סיוםבזאת באופן בלתי חוזר, כי    תומתחייב  המצהיר  חברת הניהול . 17.2.2
א י, וכי המזמיןזכות המוקנית ל היאירותים, ההתקשרות או הפסקת תקופת הש

למתן   ההיה מנוע מלטעון טענה בדבר הסתמכותתבזאת באופן בלתי חוזר וכן    תמוותר
   .שירותים למשך כל תקופת השירותים

חברת של  ה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיהסכםה סיוםאת  מזמיןדרש ה . 17.2.3
תהא זכאית לקבלת   חברת הניהול סיומו,עם תום תוקפו של הסכם זה או עם ,  הניהול

בהתאם , וזאת  אבן הדרךהשלמת  מהתמורה, בגין  של הסכום המגיע לה  החלק היחסי  
ת אותה עעד  מזמיןאצל ה יםואת כספי הפיקדון והערבות המופקד לתוצר שהושלם

 .)ימים ממועד סיומו המוקדם של ההסכם 30(שיועברו אליה בתום 

וכי תוצאת  מזמיןייעשה על ידי ה 17.2.3מובהר כי חישוב התשלומים לפי סעיף 
 חברת הניהולהחישוב תהיה סופית ומוחלטת ותהווה את התמורה הסופית המגיעה ל

לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין  תזכאי לא חברת הניהולו
לקבל  תהיה זכאיתהקשור או הנובע מהסכם זה או מהפסקתו או השהייתו, וכן לא 

בקשר   הה או כספים שהוציאתתשלום כלשהו בגין פגיעה במוניטין או בגין פעולה שעש
  זה לעיל. 17.2.3כפי שיחושב לפי סעיף  למעט, עם הסכם זה

, ישולמו 17.2.3 לפי סעיף חברת הניהולהתשלום בפועל של הסכומים המגיעים ל
 ) ימים ממועד סיום ההסכם. 90תוך תשעים ( חברת הניהולל
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, לא יגרע מכל זכות זה 17.2ף בהתאם להוראות סעי ההסכםמובהר בזאת, כי ביטול  . 17.2.4
 זה ובהתאם להוראות כל דין.הסכם בהתאם להוראות  מזמיןאחרת העומדת ל

  אירוע הפרהן סיום בגי . 17.3

מקרה של אירוע הפרה, מידית,  זה לסיומו בכל הסכםלהביא  הא רשאיי מזמיןה . 17.3.1
ובמקרה שניתנה לאירוע ההפרה תקופה לתיקון ההפרה, במועד שבו מסתיימת 

  .התקופה כאמור, ככל שההפרה לא תוקנה

, חברת הניהולשל  ה, כתוצאה מהפרת התחייבויותיהסכםה סיוםאת  מזמיןדרש ה . 17.3.2
מים המגיעים לה על מתן השירותים עד סכוהתהא זכאית לקבלת את  חברת הניהול

אבן של הסכום המגיע לה בהשלמת החלק היחסי למועד סיום ההסכם בפועל וכן את 
כתוצאה  מזמין, בניכוי כל הנזקים שנגרמו לבהתאם לתוצר שהושלם, וזאת הדרך

חדשה ומשך כניסתה  חברת ניהולמהפרת ההסכם וסיומו, לרבות בגין הליך בחירת 
. מובהר כי במקרה שבו סכום הנזקים, יםת בגין העיכובים לפרויקטלתפקיד והוצאו

 הסכומים (פיצויים מוסכמים), יעלו על  14לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 
והערבות המופקדת  (כולל כספי הפיקדון בגין השירותים חברת הניהולל יםהמגיע

את ההפרש שבין סכום הנזקים  מזמיןתשלם ל חברת הניהול), מזמיןאותה עת ב
 כאמור. חברת הניהולוהכספים המגיעים ל

וכי תוצאת  מזמיןה  ייעשה על ידיזה  17.2.3מובהר כי חישוב התשלומים לפי סעיף 
 חברת הניהולהחישוב תהיה סופית ומוחלטת ותהווה את התמורה הסופית המגיעה ל

לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין  תזכאי לא חברת הניהולו
ה או תהקשור או הנובע מהסכם זה או מהפסקתו או השהייתו או בגין פעולה שעש

  .זה לעיל 17.2.3סעיף כפי שיחושב לפי  למעט, בקשר עם הסכם זה הכספים שהוציא

 17.2.3לפי סעיף    , ככל שמגיעיםחברת הניהולהסכומים המגיעים ל  שלהתשלום בפועל  
 ההסכם. סיום ממועד ימים ) 90(תשעים תוך  חברת הניהולישולמו ל, זה

, לא יגרע מכל זכות זה 17.3ף בהתאם להוראות סעי ההסכםמובהר בזאת, כי ביטול  . 17.3.3
 זה ובהתאם להוראות כל דין.הסכם בהתאם להוראות  מזמיןאחרת העומדת ל

  חברת הניהולעל ידי סיום  . 17.4

 הסכם או להפסיק את ההתקשרות לפי ה הסכםאת ה לסייםרשאית  חברת הניהול . 17.4.1
 אם התקיימו התנאים הבאים, במצטבר: א. ,ימים )30(  שלושים  בהודעה מוקדמת של

סכום שאינו נמוך ; ב. 17.3 לא מתקיימים התנאים לביטול ההסכם כמפורט בסעיף
מתוך התמורה, אשר אין לגביו מחלוקת בין הצדדים כי   ח"ש)  2,000,000(  מיליון  משני

) 90על פי הוראות הסכם זה המזמין נדרש לשלמו לחברת הניהול, לא שולם תשעים (
ימים מהמועד שבו התקבלה אצל המזמין הודעה בכתב מאת חברת הניהול, על כך 

 . , והמזמין לא השלים את הסכום שלא שולםא שולם במועדושהסכום כאמור ל

תחולנה הוראות זה לעיל    17.4ההסכם לפי הוראות סעיף    סיוםאת    חברת הניהולרשה  ד . 17.4.2
 . לעיל 17.2.3סעיף 

 תוצאות סיום ההסכם . 17.5

להוראות סעיף זה,  בהתאםהסכם ההסתיים זה,  הסכםלגרוע משאר הוראות  מבלי . 17.5.1
על פי כל דין, להמשיך את ביצוע   ו, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות למזמיןרשאי ה

הבלעדי, ובכלל האמור:   והשירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעת
חברי צוות או עם מי מ חברת הניהולחבר בלהמשיך בביצוע השירותים במישרין עם 

  .הניהול

באחריות, כחלק בלתי נפרד  חברת הניהולישא תמכל סיבה שהיא,  ההסכם, הסתיים . 17.5.2
, חפיפה מסודרת ורציפה וכן לשתף הועל חשבונ המהשירותים, לערוך על אחריות

, מזמיןמונה, על ידי התככל ש,  מונהתאשר    תחלופי  חברת ניהולפעולה באופן מלא עם  
עביר את כל המסמכים, המידע ותוצרי השירותים תלביצוע השירותים, ובכלל האמור:  

, וזאת מבלי ואו לכל מי מטעמ  מזמיןבקשר עם הפרויקט והשירותים ל  השבוצעו על יד
בשל כך לכל תמורה, פיצוי או שיפוי ובמסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו  תהיה זכאיתש

על   חברת הניהולכי עריכת החפיפה ויתר התחייבויות    . מובהר במפורש,מזמיןעל ידי ה
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בגין  חברת הניהולזה, יהוו תנאי לתשלום יתרת התמורה המגיעה ל 17.5.2פי סעיף 
  .ההסכםעד למועד ביטול  השירותים שביצע

, לרבות מזמיןלא תהיה זכות עיכבון על חומר הקשור לשירותים או ל חברת הניהולל . 17.5.3
, כל תוצרי השירותים, וכל מסמך הקשור מזמיןעבור ה נההמסמכים והדוחות שהכי

מבלי לגרוע מכלליות  .או צד שלישי כלשהו מזמיןהלשירותי הייעוץ, גם אם התקבל מ
, את הסכםה סיוםימים ממועד  )3( השלוש תוך מזמיןל ת הניהולחברמסור האמור, ת

לרבות המידע ,  18.1כל העותקים וההעתקים של כל המסמכים והמידע כמפורט בסעיף  
 .המוזכר בו הסודי

 12, 6.1.3 סעיפים הוראות, שהיא סיבה מכל זה הסכם של סיומו אף על כי מובהר . 17.5.4
היעדר יחסי ( 20), קניין רוחני( 19), סודיות( 18), ופיקדון תוערב( 14), ושיפוי אחריות(

חברת ביצוע על חשבון ( 24), סמכות שיפוט וברירת דיןמחלוקות ו( 23), עובד מעביד
אחריות כלפי ( 25.7 -ו) ממצה הסכם( 25.5), בכתב מזמיןה ויתור( 25.3), הניהול

ימשיכו לחול עד לחלוף התקופות הקבועות בסעיפים כאמור, ובהיעדר ציון   )השלטונות
 .זה הסכם של מוסיו ממועד שנים )3שלוש ( לתום דתקופות כאמור, ע

  סודיות .18

 בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  תומתחייב המצהיר חברת הניהול

ישמרו בסודיות מוחלטת,  השא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמיתוכן  השמור בעצמתכי  . 18.1
ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין ו/או 
בעקיפין, בידיעות, בפרטים ומסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר 

לרבות העתק   והשירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת  ים, הפרויקטהסכםעם ביצוע ה
 הו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו ל

והשירותים או בקשר ישיר ו/או עקיף  ים, הפרויקטהסכםתוך כדי ביצוע ה יהאו הגיעו ליד
בכתב ומראש (יחדיו:  מזמיןהמפורשת של ה ותנה לשם כך הסכמתי, למעט אם נםאליה

  "). יהמידע הסוד"

, להשתמש תרשאי חברת הניהולתהא זה,  18מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף  . 18.2
  . מתן השירותים ובמסגרתםבמידע הסודי אך ורק לשם 

את מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהיה  מזמיןהכי היה ותתיר  . 18.3
, ביחד ולחוד, על חברת הניהולומול    מזמיןיחתום מול ההעברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי  
בשמירה על סודיות המידע  חברת הניהולוכלפי  מזמיןכתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי ה

שא ית חברת הניהולזה.  18, לכל הפחות כמפורט בסעיף מזמיןהסודי באופן המגן על זכויות ה
באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או 

 צד השלישיובלבד שמידע סודי כאמור נמסר ל זה 18בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 
  לטובת צד שלישי.  . אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזהעל ידי חברת הניהול

שא באחריות המלאה לכך שכל אחד יתלעיל,  18.3 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף . 18.4
, ביחד ולחוד, על כתב חברת הניהולומול  מזמיןחתום מול ה, ועובדיהם, יחברי צוות הניהולמ

מידע הסודי בשמירה על סודיות ה חברת הניהולוכלפי  מזמיןסודיות לפיו יהיה מחויב כלפי ה
  זה.  18 , לכל הפחות כמפורט בסעיףמזמיןבאופן המגן על זכויות ה

נקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו, תכי  . 18.5
, וכן חברת הניהולומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל 

, בכתב ומידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן יןמזמודיע לתמבלי לגרוע מהאמור,  
  המידע הסודי או כל חלק ממנו.

דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך או  חברת הניהולכי בכל מקרה שבו הופנתה אל  . 18.6
חברת ודיע  תכל רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין,  

 חברת הניהולאפשר תעל כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,  יןמזמל הניהול
, שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי מזמיןל

  כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים. 

או לכל מי מטעמו,   חברת הניהולאת המידע הסודי שנמסר ל  מזמיןשא באחריות להשיב ליתכי   . 18.7
 חברת הניהולסודי שנמצא ברשות  , כל מידע  מזמיןעל כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת ה

  כאמור. הוברשות כל מי מטעמ
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בכל וזכות כלשהי במידע הסודי  הולכל מי מטעמ חברת הניהולשאין ולא תהיה ל הכי ידוע ל . 18.8
חידוש או פטנט, שייווצר על בסיס המידע  ,חלק ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל המצאה

  הסודי.

פי סעיף זה לעיל עלולה לגרום -על התחייבויותישהפרת אילו מה חברת הניהולכי הובהר ל . 18.9
בגין כל נזק, הפסד  מזמיןלשפות ולפצות את ה תמתחייב חברת הניהולנזקים כבדים, ו מזמיןל

כי בכל   חברת הניהול  מהומסכי  המחמת הפרה כאמור. כן מצהיר  וו/או אובדן כלשהו שייגרם ל
זכאי לכל סעד כספי או אחר (לרבות קבלת צווים  מזמיןהא הימקרה של הפרה כאמור 

 פי דין.-למיניהם) הקיימים על

אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע או לפגוע בשום צורה ואופן מחובות והתחייבויות  . 18.10
להסכם זה,  3צרופה ככתבי ההתחייבות הנדרשים להיות מצורפים על פי  חברת הניהול

  ומההוראות המפורטות במסגרתו. 

  קניין רוחני .19

או הפרויקט והשירותים  ההסכםכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע  . 19.1
, בין אם הוכנו או נערכו על מזמיןהמלא והבלעדי של ה ו, יהיו מלכתחילה קניינמזמיןעבור ה

חברת ו האו מי מטעמ חברת הניהולובין אם הוכנו או נערכו על ידי  ואו מי מטעמ מזמיןידי ה
ו תביעה מכל מין וסוג אמלהעלות כל טענה  תומושתק ההיה מנועתבזאת וכן  תמוותר הניהול

 אוה מזמיןשהן בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת, כי ה
והשירותים  יםפרויקטלמכל סוג שהוא הנוגעים  הבעלים הראשון, המלא והבלעדי במסמכים

וכן בכל הזכויות הקשורות או הנובעות, , המתמטיים והמשפטיים  ההנדסייםהתכנוניים,    לרבות
תיקון ושינוי שנערך בהם ,  תוצריהן ובכל מהדורהובמישרין או בעקיפין, מהמסמכים האמורים  

 )העל ידי מי מטעמ  או  חברת הניהוללצת  תיקון או שינוי שנערכו על ידי או בהמ,  (לרבות מהדורה
ובכל מידע ומסמכים שהוכנו וו שהוגשו במסגרתם, לרבות לעניין זה: פטנטים, מדגמים, זכויות 

 חברת הניהוליוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, רשומות ושאינן רשומות, והם נמסרים ל
 לפיקדון בלבד. 

לא תהיה כל זכות קניינית או אחרת, מכל מין   חברת הניהולללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  
 ים, הפרויקטהסכםוסוג שהן, בכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ה

זכות קניינית ולא תהיה לה כל  ואו מי מטעמ מזמיןהוהשירותים, אם הוכנו או נערכו על ידי 
, הפרויקט והשירותים הסכםבכל תכנית ומסמך בקשר עם ביצוע ה  ל מין וסוג שהןאו אחרת, מכ

לרבות לעניין זה: במסמכים  ,ואו מי מטעמ חברת הניהולובין אם הוכנו או נערכו על ידי 
או  תיקון, ו שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורהאיקון ת ,ובכל מהדורה בתוצריהן ,האמורים

או בכל מידע ומסמכים  )האו על ידי מי מטעמ חברת הניהוללצת שינוי שנערכו על ידי או בהמ
שהוכנו או שהוגשו במסגרתם, לרבות לעניין זה: מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני 

 .אחרות

שמור בסודיות מוחלטת כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ת חברת הניהול . 19.2
עתיקם תעבירם או לא תגלה אותם ותוהשירותים, ובכל מקרה לא   ים, הפרויקטהסכםביצוע ה

, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה האו באמצעות כל מי מטעמ  ה(בכל צורה ואופן), בעצמ
עבור שירותים שתמש בהם לצורך שאינו קשור במישרין לביצוע התובין שלא בתמורה ולא 

ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות , מזמיןהבלבד, אלא בהתאם להנחיות  מזמיןה
על פי הסכם זה לא תחול  חברת הניהולמובהר, כי חובת הסודיות המוטלת על לעיל.  18בסעיף 

 על מסמכים שפורסמו ברבים, שלא בשל הפרת הסכם זה וממועד פרסומם ואילך.

 חברת הניהולדרש לכך הסכמת הא רשאי, מבלי שתיי מזמיןהלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  . 19.3
יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, להעביר  האו מי מטעמ חברת הניהולומבלי ש האו מי מטעמ

, הסכםאו למכור או להשתמש בכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ה
הבלעדי,  ועתפי שיקול ד-הפרויקט והשירותים, וכן לעבדם או לערוך בהם שינויים, בכל עת ועל

חברת ובין אם הוכנו או נערכו על ידי  ואו מי מטעמ מזמיןהבין אם הוכנו או נערכו על ידי 
 . האו מי מטעמ הניהול

 היעדר יחסי עובד מעביד .20

ספק  שהיא ,חברת הניהולכמזמין לבין  מזמיןהמהווה הסכם בין  ההסכםמובהר בזאת כי  . 20.1
). מי מחברי צוות הניהולעבודה (לרבות חוזה עבודה עם מהווה חוזה  וואינ ,שירותים עצמאי

מי , לרבות הכל מי מטעמו העסק עצמאי למתן השירותים וכי בינ תבעל אהי חברת הניהול
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מעביד, יחסי הרשאה, יחסי  –לא מתקיימים יחסי עובד  מזמיןה, לבין מחברי צוות הניהול
  סוכנות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין. 

בשום מקרה,   מזמין, לא יהיו זכאים לקבל מההומי מטעמ  חברת הניהולמבלי לגרוע מהאמור,  
וכן הסכם הטבות אחרות בקשר עם כל תקופה הקודמת לחתימת האו כל תשלומים, פיצויים 

ו/או עם ביטול או  ההסכםוהשירותים על פיו או כל הוראה שניתנה על פי  ההסכםעם ביצוע 
 חברת הניהולשא יתמכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  ההסכםסיום 

את כל התשלומים וההוצאות המוטלות על חברי צוות הניהול ועובדיהם באחריות לשלם ל
לום או הוצאה אחרת המוטלת לביטוח הלאומי וכל תשמעביד כלפי עובדיו, לרבות תשלומים 

 , כמעביד, בהתאם להוראות כל דין.חברת הניהולעל 

חברי ם כלפי  באחריות לקיי  חברת הניהולשא  יתלעיל,    20.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף . 20.2
העבודה לרבות: חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ודיני את כל חוקי ועובדיהם,  צוות הניהול

  . הםק, וההסכמים הקיבוציים החלים עליחו  ל פיומנוחה, תשלום שעות נוספות וימי חג ושבת ע

ומחדל , ימנעו מכל מעשה  הא וכל מי מטעמישא באחריות לכך שהיתכי    תמתחייב  חברת הניהול . 20.3
 מזמין, לבין החברי צוות הניהול, לרבות  המי מטעמ  וא  ההעלולים ליצור או לגרום לרושם כי בינ
, שונים מזמיןובין ה המי מטעמאו  האו שהיחסים בינ ,התקיימו או מתקיימים יחסי עבודה

 .הסכםבאופן כלשהו מהמוגדר ב

מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות בכל   מזמיןכלפי ה  תהיה אחראית  חברת הניהול . 20.4
  .ההסכםהנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי 

רי אשר ימצאו באת חברי צוות הניהול ועובדיהםלהבטיח לגבי  תמתחייב חברת הניהול . 20.5
, כי אלה ינקטו בכל אמצעי על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכאמור בכל דין לעניין הפרויקט

 אמצעי בטיחות.

  שיפוי . 20.6

ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת,  אםמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי  . 20.6.1
 םטעממאו מי , חברי צוות הניהול, חברת הניהולבכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי 

 ועל כל נזק כספי שייגרם ל מזמיןשפה את הת חברת הניהול, מזמיןייחשב כעובד ה
  כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה.

חברת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על   . 20.6.2
כמעביד להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכויות   הניהול

  .הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו

לה  מהתמורההא רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז י מזמיןה . 20.6.3
הבלעדי של  ו, והכול עפ"י שיקול דעתההסכםעל פי  חברת הניהול תהיה זכאית
  .מזמיןה

  הסבת ההסכם .21

 הסכםעל פי ה הלמסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותי תרשאי האינ חברת הניהול . 21.1
  מראש ובכתב. מזמיןאו את החובות הנובעות ממנו, אלא באישור ה

בשעבוד בהמחאה או  או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות    הסכםלפי ה  חברת הניהולשל    הזכויותי . 21.2
  כלשהו. 

לעשות בניגוד להוראות  חברת הניהולתיימר תכל מסירה או העברה או דיספוזיציה אחרת ש . 21.3
  כל תוקף. סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת

  קיזוז ועיכבון .22

 מזמיןל הלקזז או לעכב כל סכום או תשלום שהוא המגיע ממנ תהא רשאיתלא  חברת הניהול . 22.1
לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות  תרשאי תהאוכן לא 

 . הכלפי מזמיןה

מכל תשלום המגיע  ההסכםעל פי  והא רשאי לקזז ולעכב כל תשלום ופיצוי שיגיעו לי מזמיןה . 22.2
ציוד ,  היה רשאי לעכב כל נכסיוכן    או על פי חוזים אחרים  ההסכםעל פי   חברת הניהולושיגיע ל
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או על פי הסכם כלפיה על פי ה חברת הניהולומתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
 הסכמים אחרים שבין הצדדים.

 סמכות שיפוט וברירת דיןמחלוקות ו .23

בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת  תומתחייב המצהיר הניהולחברת  . 23.1
או אי הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת או אי הסכמה אשר נדונה 

באחריות להמשיך בביצוע השירותים  חברת הניהולשא ית, יכלשה ת מוסמכתשיפוטיערכאה ב
של  הזמנים ותבהתאם ללוחו, הללא כל עיכוב והשהי הסכםעל פי ה ההתחייבויותייתר ו

  .מזמיןוהוראות ה יםהפרויקט

חברת הסעד היחיד אשר יעמוד ללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין,  . 23.2
מוותרת  חברת הניהולבהסכם זה ו , ולא מי מטעמה, יהיה זה אשר מוגדר מפורשותהניהול

 . בזאת על כל תביעה או טענה לכל סעד אחר

לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום   ובלעדית סמכות ייחודית  בתל אביבלבית משפט המוסמך   . 23.3
  חוזה זה על נספחיו.       

 יחולו חוקי מדינת ישראל. ההסכםעל  . 23.4

  חברת הניהולביצוע על חשבון  .24

 חברת הניהול מזמיןועל פי שיקול דעת ה חברת הניהולמוטלת חובה על  הסכםלפי הבו מקום  . 24.1
 ו, או באמצעות אחרים מטעמולמלאה בעצמ  מזמיןאת החובה האמורה, רשאי ה  תממלא  האינ

  .חברת הניהולעל חשבון 

לעיל   24.1  הוצאות שהוציא, בגין האמור בסעיףהאת כל    מזמיןלשלם ל  תמתחייב  חברת הניהול . 24.2
גיש י, בהתאם לחשבון שכאמור ההוצאות מסך אחוז) 15( עשר חמישהל השווה סכום בתוספת

ימים  )7( , מבלי לערער על הצורך בהוצאות האמורות ועל גובהן, וזאת, תוך שבעהמזמיןה הל
האמור  כוםלהלן, הס 24.5מיום הדרישה. הצדדים מצהירים בזאת, כי בכפוף להוראות סעיף 

  בנסיבות האמורות.  מזמיןלמהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו 

לעיל, יהווה ראיה חותכת בין  24.2, כאמור בסעיף מזמיןהעל ידי  חברת הניהוללחשבון שיוגש  . 24.3
  .מזמיןההצדדים לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי 

, הערבות מורהמהתרשאי לקזז את סכומי ההוצאות שהוציאה, כאמור בסעיף זה,  מזמיןה . 24.4
  . וסכומי הפיקדון

על מנת  ,לעיל 24.2בסעיף למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בתשלום הסכום האמור  . 24.5
לכל סעד  מזמיןשל ה ואו על מנת לגרוע מזכות הסכםעל פי ה חברת הניהוללגרוע מאחריות 

לפיצויים בגין נזקים  ועל פי דין, לרבות זכות וא הסכםעל פי ה ואחר או נוסף העומד לזכות
 .   סיים את ההסכםל וזכותהסכם ול הפרת השנגרמו לה בש

  שונות .25

  שימוש רשות . 25.1

, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך הוכל הפועלים מטעמ  חברת הניהול
או כל  חברת הניהוללשם ביצוע השירותים, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה ל

, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם המי מטעמ
 זה. הסכםלהוראות 

 העדר בלעדיות . 25.2

בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים  חברת הניהוללזה כדי ליתן  הסכםאין בהתקשרות על פי 
המוחלט, להתקשר עם אחרים למתן שירותים זהים   ורשאי בכל עת, ועל פי שקול דעת  מזמיןוה

 .או דומים גם תוך כדי תקופת השירותים

 בכתב מזמיןה ויתור . 25.3

באישור בכתב שיינתן, לפיו, אלא  מזמיןואין ויתור על זכות מזכויות ה זה בהסכםאין שינוי 
  .מזמיןככל שיינתן, על ידי ה
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 המזמין והתחייבויות חובות . 25.4

לכל התחייבות מפורשת של חברת הניהול  , מובהר, כי בנוסףבהסכם זה מבלי לפגוע באמור
 חובות והתחייבויותבכלל לעמוד גם מחויבת נדרשת ותהיה חברה הניהול  כלפי המזמין,

כפי שאלו יסוכמו ויפורטו כלפי מדינת ישראל,  הן על פי כל דין והןביחס לפרויקטים, המזמין 
, ובכלל זה דרישות (משרד התרבות והספורט) ישראל בהסכם אשר ייחתם בין המזמין ומדינת

 רכש גומלין, עדיפות לרכש תוצרת ישראל וכיוצ"ב.

 ממצה הסכם . 25.5

את כל התנאים המוסכמים בין   יםוממצ  יםמבטאמשקפים,  ,  יםמכילונספחיו    ההסכם . 25.5.1
חוזה בכתב או בעל פה,  הבנה, משא ומתן, התכתבות, הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,

או מצג שניתנו או נעשו על ידי  , מסמכים קודמים שהוחלפו בין הצדדיםהתחייבות
, הסכם, לרבות נספחיו, ואשר לא באו לידי ביטוי בהסכםהצדדים לפני כריתת ה

או  הסכםמבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים ב
  או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.   הנובעים הימנו, לגרוע מהם

, שיודפס בכתב, וייחתם על הסכםייעשה באמצעות מסמך נפרד מה הסכםכל שינוי ב . 25.5.2
ידי שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא 

ס לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפ  –בלבד, שאם לא כך    מזמיןלוגו של ה
 וכחלק בלתי נפרד הימנו.   הסכםונחתם כנדרש, יצורף כנספח ל

 הר המידותושמירה על ט . 25.6

  כדלקמן: המצהיר חברת הניהול

 במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה  ,ואו קיבל  וננת  ,ולא הציע  הל מי מטעמכא ויכי ה . 25.6.1
 מזמיןהכסף וכל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על התקשרות    או

, חברת הניהולשל החברים באו    חברת הניהולזה, לרבות כל החלטה של    הסכםב  העימ
  ובמהלך תקופתו. הזה, עם חתימתהסכם בעניינו של  האו מי מטעמ

ו בעקיפין, עם נושאי פעולה, במישרין א פואו שית ולא שידל הא וכל מי מטעמיכי ה . 25.6.2
קבל מידע סודי בנוגע למכרז או להסכם מטרה ל, בואו מי מטעמ  ועובדי  ,מזמיןמשרה ב

  .זה

, במישרין או בעקיפין, עם נושאי פעולה פואו שית ושידללא  הא וכל מי מטעמיכי ה . 25.6.3
או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים או  ואו מי מטעמ ועובדי, מזמיןבמשרה 

  זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית. להסכםתשלומים רלבנטיים 

 אחריות כלפי השלטונות . 25.7

 המקומיות הרשויות, הממשלתיים המשרדים, השלטונות כלפי תאחראי האת הניהול חברת
 הרשויות ידי לע שתוטלנהו המוטלות החובות כל עבור, כלשהן אחרות מוסמכות ורשויות

  . יםהשירות לביצוע בקשר דין כל הוראות פי לע האמורות

 וכתובות הודעות . 25.8

יכול שתימסרנה ביד ויכול שתישלחנה בדואר הודעות רשום,   ההסכםכל ההודעות לפי   . 25.8.1
שעות מעת  )72שבעים ושתיים (ובהישלחן כך תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 כיאות, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. ישראלמסירתן בדואר 

  מעני הצדדים לחוזה זה לצורך מתן הודעות יהיו כדלקמן: . 25.8.2

  תניה.  מכון וינגייט, נ: מזמיןה . 25.8.2.1

 . _______________________: חברת הניהול . 25.8.2.2

ימים ) 3בתוך שלושה ( מזמיןלנציג הודיע על כך , תחברת הניהולחל שינוי בכתובת  . 25.8.3
  שינוי.המיום 
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  נספח א' 

  הגדרות

 15ף בסעי המפורטים, מהנסיבות אחת וכל, מהאירועים אחד כל "אירוע הפרה"
 או חברת הניהול שליטתבש מסיבה שנגרם בין( (הפרות) להסכם זה

 אחת  וכל,  מהאירועים  אחד  כל  אם  והכל  )שלא  ובין,  כלשהו  אחר  גוף
מועד   קבע  מזמיןובמקרה שבו ה  ת,מידי  תוקנולא    כאמור  מהנסיבות

 .הבלעדי, עד אותו מועד וההפרה, לפי שיקול דעתלתיקון 

  להסכם זה. 2.4.1כהגדרתו בסעיף   "אישור לתחילת העבודה"

  להסכם זה. 2.4.3כהגדרתו בסעיף   "אישור למתן שירותים מקדמיים"

הוראות חוק, תקנה, חוק עזר, פקודה, צו, פסיקה משפטית, תקן   "הדין"
רשמי או מומלץ, פרסום, הנחייה, הוראה או דרישה שנקבעו על ידי 

מוסמכת (לרבות כללי אתיקה ותקנות אתיקה החלות על כל רשות 
חברת הניהול או מי מטעמה), בין שאוזכרו במפורש בהסכם 
ובנספחיו ובין אם לא, הכל כפי שקיים במועד החתימה וכפי 

  שיתעדכנו מעת לעת במהלך כל תקופת השירותים. 

  להסכם זה. 10.1כהגדרתה בסעיף   "הודעת השהייה"

  להסכם זה. 10.2כהגדרתה בסעיף   "הודעת חידוש פעילות"

  להסכם זה. 9.1כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינוי"

  ועדת המכרזים של המזמין.  "ועדת המכרזים"

  להסכם זה. 6.1.1כהגדרתם בסעיף   "חברי צוות הניהול"

  להסכם זה. 13.4.1כהגדרתם בסעיף   "כספי הפיקדון" 

"לוח או  "המפורט הזמנים לוח"
  הזמנים של הפרויקטים"

, אשר הגישה יםהשירותים במהלך הפרויקטלוח הזמנים למתן 
לנספח ב'  4.2.1בהתאם להוראות סעיף  מזמיןחברת הניהול ל

  .מזמיןלרבות כל תיקון לו, כפי שאושר על ידי ה להסכם

    

    

מאגר קבלנים של המזמין עימם ניתן להתקשר ללא מכרז, באישור   "מאגר הקבלנים"
  המזמין.

  להסכם זה. 2.3כהגדרתו בסעיף   "מועד החתימה"

  במבוא להסכם זה.כהגדרתם   "מכון וינגייט" או "מזמין"ה

 נספחל 2כתוספת מספר , אשר מצורף חברי צוות הניהולהמחירון ל  "מחירון לבעלי התפקידים"
  (התמורה) להסכם.ג 

  להסכם זה. 17.1כהגדרתו בסעיף   "המידע הסודי"

  כהגדרתו במבוא להסכם זה.  "המכרז"

למלא את תפקיד מנהל הפרויקט  מזמיןאדם שאושר על ידי ה  "מנהל הפרויקט"
  (חברי צוות הניהול). י נספחבהסכם זה, כמצוין ב

  .הבמבוא להסכם זרתה כהגד  "חברת הניהול"

    

  להסכם זה. 2.5.3כהגדרתו בסעיף   "סקר הסיכונים"

  להסכם זה. 13.1.1כהגדרתה בסעיף   "ערבות הביצוע"

  במבוא להסכם זה. םכהגדרת  "יםהפרויקט" אוהפרויקט" "
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וכל יתר השירותים אותם נדרשת  ניהול, תיאום ופיקוח שירותי  "השירותים"
, לפועל יםבקשר עם הוצאת הפרויקט מזמיןחברת הניהול לספק ל

  .(השירותים) ויתר הוראות ההסכם נספח בבהתאם להוראות 

  להסכם זה. 8.1בסעיף ה כהגדרת  "התמורה"

  להסכם זה. 17.1.2כהגדרתן בסעיף   "תקופות הארכה"

  להסכם זה. 10.1כהגדרתה בסעיף   "תקופת השהיה"

  להסכם זה. 2.2.1כהגדרתה בסעיף   "תקופת השירותים"

  כהגדרתו במבוא להסכם זה.  "תקציב האצת צמיחה"
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 השירותים –ב' נספח 
 

 יםהפרויקט . 1

ד להוציא אל תמתע המזמין, מהממשלה המזמיןשקיבל  במסגרת תקציב האצת צמיחה . 1.1
 בשטח  קיימים  מתקנים  ושיפור  ולשיפוץ  חדשים  מתקנים  להקמת  פרויקטים  15-כ  הפועל

 .המזמין

ו, וכן , יועצימזמיןחברת הניהול תעבוד בשיתוף פעולה ותוך אינטראקציה מתמדת עם ה . 1.2
  באופן המיטבי.ים של הפרויקט םהשלמתעל מנת להבטיח את כל גורם אחר, 

ככל שאלו נוגעים לה  מזמיןחברת הניהול תידרש לעבוד בהתאם לנהלי העבודה של ה . 1.3
 ולשירותים אותם תספק, וכפי שיעודכנו מעת לעת.

תכולות השירותים כמפורט בהסכם הניהול ובנספח זה בפרט הינן בבחינת פירוט  . 1.4
את הזכות לגרוע או להוסיף  ושומר לעצמ מזמיןמינימלי וכללי בלבד. מובהר בזאת כי ה

לתכולות השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובנספח זה. חברת הניהול מחויבת לבצע, 
ללא כל תמורה נוספת, כל פעולה המהווה על פי טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק בלתי 

 נפרד מהשירותים.

 

 אחריות חברת הניהול . 2

 במועד החתימה על ההסכם עמה.  האחריות על ניהול הפרויקט, תועבר לחברת הניהול . 2.1

עריכת סקרי , לרבות: יםאחריותה של חברת הניהול כוללת את כל שלבי הפרויקט . 2.2
ניהול והשלמת , כמויות לכתב תרגוםתכנון מוקדם וסופי, תכנון מפורט, תשתיות, 

 של וכולל מלא ניהול(כולל  לביצוע עבודות לצורך התקשרות עם קבלני משנה מכרזים
תכנון עם מתכננים ויועצים,  התקשרות), שנדרש ככל, וספקים קבלנים לבחירת המכרז

 הפרויקטים השלמתלעד  הפרויקטים ביצוע ניהול ,עבודותהעל ביצוע  הנדסיופיקוח 
מבנים במכון, כל העריכת לוח הזמנים המפורט, הכנת תיקי בטיחות ל,  למזמין  ומסירתם

במהלך וכן  יםאד הוק ועל פי דרישה, בקשר עם ניהול הפרויקט מזמיןוכן ליווי וסיוע ל
 .של קבלן הביצוע לטיב העבודה אחריותו תקופת

ממועד קבלת  יםחברת הניהול תישא במלוא האחריות לביצוע המוצלח של הפרויקט . 2.3
לבצע פעולות משלימות הנוגעות  מזמיןותסייע ל םועד לסופ יםהאחריות על הפרויקט

, על פי יםלפרויקטים וההליכים המתוארים לעיל, עד תום שלב הביצוע של הפרויקט
 . מזמיןדרישת ה
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  מטלות מנהל הפרויקטעיקרי טבלת 

  חברת הניהול עיקרי מטלות  נושא

  אחריות מלאה.   התארגנות לתכנון

 -בדיקות מקדימות 
 מתקניםמדידות, סקר 

וסקר תשתיות  קיימים
הכנת , ותקשורת

התכנון והמפרטים 
והפעלת כל הבדיקות 

   המקדימות.

  אחריות מלאה. 

 ,וסופי תכנון מוקדם
  אחריות מלאה.   דוח אפסכולל 

  ניהול התכנון, אישור התכנון אצל הגורמים הרלבנטיים.  תכנון מפורט 

  יועצים או ם מתכנני
, SOWהכנת , התקשרות ישירה מול כל המתכננים והיועצים בפרויקט

ניהול החוזים, אישור חשבונות, הוראות שינוי, הכנת טבלאות סטטוס 
  מרכזות 

  היתרי בנייה / הרשאות
תיאום וטיפול מלא בהכנת החומר, הגשתו, השלמת כול האישורים 

, ככל שנדרש לכל אחד בנייה/הרשאההנדרשים עד לקבלת היתר 
  מהפרויקטים

  תקציב
הכנה וריכוז האומדן והתקציב, בדיקת תכולה וסבירות, השלמת 

  נתונים, הכנת דוחות מעקב ועדכון שוטף.

הכנת לוח זמנים אינטגרטיבי לכל פעילויות התכנון והביצוע של   לוח זמנים
  .יםהפרויקט

  ניהול סיכונים

הפחתה של הסיכון, ניהול סיכונים כולל של איתור סיכונים ואמצעי 
  הפרויקט.

  

, וקיום יםהפרויקטאחד מאינטגרטיבי מפורט לכל י שבועהכנת דוח   שבועייםדוחות 
   פגישת עדכון על בסיס שבועי.

 יםהמכרזועריכת ניהול התכנון   הכנת מכרזים 

  יםהמכרז כיהלי

הסכם כולל הכנת מסמכי המכרז, ב יםהמכרז כיניהול תהלי
פרסום המכרז בשם המזמין, מפרטים וכתבתי כמויות, ההתקשרות, 

סיור קבלנים, ניהול שאלות ותשובות, הכנת מענה לשאלות ניהול 
הנדסיות, מעקב שוטף, הכנת דוח השוואת הצעות, בדיקת תוצאות 

ומתן צו , הכנת חוזה אישור המזמיןלאחר קבלת  המכרז ובחירת זוכה
מובהר כי חברת הניהול תנהל את המכרז, אך הדיון  התחלת עבודה.

  .המכרזים של המזמין תבבחירת הזוכים בכל מכרז ומכרז, יעשה בוועד

  ביצוע עבודות, קבלנים
, ניהול הפרויקטים, פיקוח על הביצוע, ניהל הבטיחותניהול והפעלת 

לתביעות, הוראות   שינויי תכנון, מענה לשאלות לקבלת מידע, חוות דעת
  ., ומסירת העבודה למזמיןשינוי, חריגים, אישור סופי לקבלת העבודה

  יםלפי אבני הדרך בפרויקט –תכולת השירותים  . 3

  , כמפורט להלן.יםחברת הניהול תבצע את השירותים במסגרת אבני דרך בפרויקט

. אופן הניהול בנפרדאבני הדרך להלן, ועיקרי המטלות כמפורט לעיל, יחולו לגבי כל פרויקט, 
על פי שיקול דעתו הבלעדי, על הוצאת פרויקט לפועל, יעביר המזמין יחליט  –יהיה כדלקמן 

מה / מפרט לחברת הניהול דרישה להוצאת פרויקט לתכנון וביצוע, בליווי תשריט / פרוגר
נספח טכני של העבודות, תכולת עבודה ודרישות שונות רלוונטיות, לרבות  שיכלול ראשוני

ומאותו מועד ואילך, האחריות לניהול הכוללני של הפרויקט, כאמור לעיל ולהלן, , רגולטוריות
תהיה של חברת הניהול, על פי לוח המטלות ובהתאם לאבני הדרך הקבועים להלן. זאת, ביחס 

 לכל פרויקט בנפרד. 
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 ניהול התכנון – 1דרך אבן  . 3.1

  בחינת היתכנות כללית –לתכנון  1אבן דרך משנית 

חברת הניהול תבחן את טבלת הפרויקטים הצפויים אשר צורפה כנספח ב' למכרז,  . 3.1.1
כפי שהיא תעודכן מעת לעת על ידי המזמין, ותבצע בדיקת היתכנות תקציבית, 
תשתיתי ומבחינת לוחות זמנים, להיקף הפרויקטים, וההיתכנות לביצועם במסגרת 

 ). 2021לוח המזנים שנקבע לפרויקטים (עד לתום שנת 

ברת הניהול תעביר את המלצותיה למזמין, ובמסגרתן תודיע את עמדתה לגבי כל ח . 3.1.2
פרויקט בנפרד, האם התקציב ולוח הזמנים מתאימים, מה השינויים שהיא חושבת 
שיש לעשות ברשימת הפרויקטים, כולל שינוי ספציפי, אם נדרש, בכל פרויקט בנפרד. 

 פרויקטים שיצאו לתכנון. על בסיס המלצות חברת הניהול, יקבע המזמין את ה

לאישור   דו"ח בדיקת ההיתכנותצגת  ) ה1(הם: (  1משנית    התנאים להשלמת אבן דרך  . 3.1.3
  להוצאת פרויקט לתכנון.  ) קבלת אישור המזמין2(-המזמין; ו

 לתכנון 2אבן דרך משנית 

חברת הניהול תנהל את , לתכנוןמיד לאחר קבלת אישור המזמין להוצאת פרויקט  . 3.1.4
, ותרכז את כל הנושאים העולים מתוך בוריוהתכנון, תלמד את התכנון הראשוני על 

התכנון כדי להעבירם לצוות התכנון שינוהל על ידה, אשר יעסוק בתכנון המוקדם 
 על כול מרכיביו.  יםויקטוהמפורט של הפר

הנדרשת בקשר עם  הגדרת הפרוגרמה (אפיון תפעולי)חברת הניהול תנהל את הליך  . 3.1.5
לקבלת המידע המלא לגיבוש פרוגרמה סדורה ותאשר את תכנון הפרויקט, 
תכלול בין היתר את גבולות הפרויקט, תכנית  הפרוגרמה. מזמיןהפרוגרמה מול ה

 וכו'.  , הערכת תקציבתפעולית, סוג הציוד

והגשתו   צגת תיק פרויקט ראשוני) ה1הם: ( 2משנית  התנאים להשלמת אבן דרך . 3.1.6
 ) קבלת אישור המזמין. 2(-לאישור המזמין; ו

  לתכנון 3משנית דרך  אבן

מאישור  מהתכניות,חברת הניהול תגדיר ותרכז את כל הדרישות והתנאים הנגזרים  . 3.1.7
מהתכניות הסטטוטוריות, דרישות עירוניות ודרישות וכן  המזמין לתכנון הראשוני,

היה צד להם או  מזמיןשה בהסכמיםאחרות בין שהן סטטוטוריות ובין שהוגדרו 
בשלב התכנון הסטטוטורי. חברת הניהול אחראית להטמיע דרישות   מזמיןשהומחו ל

  אלו במסמכי התכנון. 

התכנון, כולל יועצי הנדרשים לצורך השלמת  ם כל היועציםתתקשר עחברת הניהול  . 3.1.8
יועצים עם ההתקשרות . איכות סביבה, כיבוי אש, תנועה וכדומה נגישות, בטיחות,

   .ועל חשבונה באמצעות חברת הניהול באופן ישירתהיה אלו 

יועצים החברת הניהול תשלים (בין היתר, באמצעות הפעלתם וניהולם של מתכננים ו . 3.1.9
תכנון, לרבות מדידות טופוגרפיות, מדידת לחומר הנדרש ה) את כל תתקשר עימםש

תשתיות קיימות לרבות גישושים, סקרים (קרקע, עצים, ערכי טבע, איכות אוויר, 
  אקלים, רעש, תשתיות וכו').

 בפרויקט.  התפעיל את כל היועצים שיועסקו על יד חברת הניהול . 3.1.10

  Projects Management Program (PMP)חברת הניהול תכין את ספר ניהול התוכן . 3.1.11
, מבנה ארגוני, תחומי אחריות בעלי תפקידים, יםאשר יכלול את תיאור הפרויקט

, ניהול בעלי עניין, התקשרויות, לוח זמנים, תקציב, שינויים, WBSניהול התכולה 
   .רכש חוזים ותהליכי עבודה

 Projects Execution Plan יםחברת הניהול תכין תכנית לאופן יישום הפרויקט . 3.1.12
(PEP) אופןאת  היתר"). התוכנית תכלול בין תכנית ההתארגנות(" הםעל כל שלבי 

, תדירות ישיבות, יםויתר הגורמים המעורבים בפרויקט חברי צוות הניהולהפעלת 
  ישיבות שיפוט, מבדקי איכות, וכיוצא בזה. 

יכלול תכנון של כל מרכיבי הפרויקט בכל  והסופי המוקדםהתכנון  . 3.1.13
ן סופי לתקציב, תרגום התכנית לכתבי כמויות לכל הכנת אומדלרבות  הדיסציפלינות,  
  , סקרי סיכונים, דוחות וכדומה.רכיבי הפרויקט

והגורמים חברת הניהול תשיג את האישורים הנדרשים לתכנון מכל הרשויות  . 3.1.14
 הרלוונטיים.
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) השלמת התכנון המפורט 1(ניהול התכנון) הם: ( 1התנאים להשלמת אבן דרך  . 3.1.15
) קבלת אישור 2(-; ומזמיןוהגשת כל המסמכים הנוגעים לתכנון המפורט לאישור ה

. חברת הניהול תפעל להשלמת הפעולות הנדרשות, בהתאם ללוח הזמנים מזמיןה
 ., כהגדרתו להלןהמפורט

 יםת המכרזכערי– 2אבן דרך  . 3.2

 .המפורט לכתב כמויות חברת הניהול תתרגם את התכנון . 3.2.1

 רשימת , אשר תכלולםיהפרויקט ניהוללמפורטת  תכנית חברת הניהול תערוך . 3.2.2
להתקשר עם קבלנים ממאגר הקבלנים של  החלטהבעלי מקצוע וקבלנים. 

 ףבשיתו ידי חברת הניהול-תתקבל על ,עריכת מכרז פומבי, או ללא המזמין
 .המזמין ובאישור

, לצורך התקשרות עם הקבלנים נהל את כל ההליך המכרזיחברת הניהול ת . 3.2.3
פרסום ,  זמנים  לוחות,  הסכמים,  מפרטים,  כמויות  כתביעריכה סופית של    כולל

קביעת תנאי , ומענה לשאלות המציעים הבהרה שאלות ניהולבשם המזמין, 
בחירת  .וחוות דעת ביחד להצעות במכרז בדיקת הצעות, , מיון המציעיםסף

  ידי ועדת המכרזים של המזמין.-על תבצעת ה במכרזהזוכ

כי חברת   מובהר  ן.י ועדת המכרזים של המזמידכל מסמכי המכרז יאושרו על י . 3.2.4
הניהול תהיה האחראית על עריכת המכרזים, מבלי לגרוע מזכויות ועדת 

 המכרזים של המזמין על פי כל דין. 

עם הקבלנים ותחילת  ההסכמיםחתימה על  – 2אבן דרך התנאי להשלמת  . 3.2.5
 עבודות.   

 ניהול ביצוע  – 3אבן דרך  . 3.3

תמשיך חברת הניהול  הפרויקטיםלאחר החתימה על ההסכמים עם קבלני  . 3.3.1
  .עימםותנהל את ההתקשרות 

, מתכנני הפרויקטיםחברת הניהול תשתתף, בין היתר, בישיבות אתר עם  . 3.3.2
, קבלני הפרויקטים, תאשר את השלמת עבודת יםהפרויקט נימתכנתפעיל את 

, והנדסית תאשר שינויי התכנון והשלמת אבני דרך, תעניק בקרה מקצועית
ותחווה דעתה בכל  הפרויקטיםתיתן מענה לכל בקשה לקבלת מידע מקבלני 

 . מזמיןבקשה לשינויים בתיאום עם ה

האומדן ולרבות לוחות זמנים  שבועייםאת כל הדוחות ה תכיןחברת הניהול  . 3.3.3
התקציבי והתזרים הכספי. חברת הניהול תרכז את הדוחות לדו"ח 
אינטגרטיבי, תעריך את הסיכונים, פערי הזמנים והתקציב בראייה כוללת של 

. בתוך כך תנהל ותרכז מזמיןותציג את הנושאים לדיון בפני ה יםהפרויקט
  .ןעליהומענה  RFIדע מערך בקשות לקבלת מי

עד סיומן המלא,  הפרויקטיםכנדרש את עבודות קבלני  תנהלחברת הניהול  . 3.3.4
, כולל יובהתאם להנחיותמזמין חשבון סופי ומסירת תוצרי העבודות ל לרבות

) וכל אישורי הביצוע לרבות דוחות As Madeכל מסמכי המדידות לאחר הביצוע (
 מרשויות וכדומה.איכות, אישורים מגורמי צד ג' 

חשבונות קבלנים ישולמו על ידי המזמין בהתאם לחשבון שיאושר על ידי חברת  . 3.3.5
שר התשלום על ידי חברת וימים מיום שא 45הניהול. החשבון ישולם בתוך 

 הניהול, ובכפוף לקבלת הכספים ממשרד התרבות והספורט. 

ותוודא  חברת הניהול תנהל את תהליך המסירה באופן שירכז את כל התהליך . 3.3.6
השלמה של העבודה וקבלת כל האישורים הנדרשים, את תקינות העבודה וכן 

 ת הפרויקטלמסירהנדרשים את השלמת ומוכנות כלל המסמכים והאישורים 
 .מזמיןל

בכל  הפרויקטיםעד תום תקופת הבדק של קבלני  ותטפל שיבתחברת הניהול  . 3.3.7
קבלני  פעיל אתתהבקשות לקבלת מידע ובכל אי ההתאמות שהתגלו ו

או כל גורם אחר לתיקון. חברת הניהול תנהל ותרכז את מטלות  הפרויקטים
 שנת הבדק, לאישור השלמת התיקונים ותקינותם.

מפקחים )  3לפחות שלושה (בנוסף לניהול התהליך הכולל, חברת הניהול תמנה   . 3.3.8
המפקחים  מטעמה אשר יבטיחו שהליכי הביצוע נעשים בהתאם לדרישות.

 יפעלו במשרד ייעודי בשטח המזמין.
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הפרויקט סיום ביצוע  )1ם: (הניהול ביצוע  – 3אבן דרך להשלמת  םתנאי . 3.3.9
 בסעיף זה לעיל והשלמת יתר הפעולות והגשת כל תוצרי העבודות הנדרשות

 העבודותכי ביצוע  קבלת אישור המזמין  )  2(-ו  ;מסירת הפרויקט לידי המזמיןו
אישורים של צדדים שלישיים, אותם עשוי לדרוש הושלם, לרבות השגת 

  .המזמין

  המזמין אישור קבלת מתן לאחר עבודות . 3.4

 או תכנוןם, ככל שיהיו, אשר מקורם בשלילכ יתאאחר תהיה הניהול חברת . 3.4.1
החודשים לאחר מועד מסירת  12ותהיה אחראית במהלך , לקויים פיקוחב

הפרויקטים הנוספים, לתיקון כל הפרויקט האחרון מבין הפרויקטים, כולל 
  ליקוי כאמור.

זאת, בנוסף לאחריות כלפי המזמין לטיפול בכל הנוגע לאחריות הקבלנים  . 3.4.2
בגין פעילותה בתקופת הבדק, לא תהיה בתקופת הבדק והאחריות, לפי העניין.  

 זכאית חברת הניהול, או מי מטעמה, לתמורה כלשהי. 

לכל  ק כאמור לעיל, שנתיים מתום תקופת הבד במהלךבנוסף לאמור לעיל,  . 3.4.3
 עבודותצוות במקרה של תקלות או  תעמידהניהול  חברת ,פרויקט בנפרד

חברת הניהול תהא  משלימות או שאילתות לצורך ריכוז ומתן מענה מקצועי.
 וסיוע  תביעות  לבדיקתייעודי    צוות  העמדתציוד מתאים, ו  אספקת  אחראית על

 . למזמין, ככל שיידרש

 המידע לקבלת, תקופתיים דוחותהניהול תעמיד איש קשר לקבלת  חברת . 3.4.4
 .שיעלו ככל, ושאילתות

ומאחד ממהנדסי הפיקוח שהועסקו ממנהל הפרויקט  יורכבהליבה  צוות . 3.4.5
 .בפרויקט

בפועל לפי התעריף על בסיס תשומות עבודה    יעשהאלו    עבודותבעבור    התשלום . 3.4.6
על אף האמור בהסכם זה על נספחיו, (התמורה).  ג לנספח 2 כתוספתהמצורף 

בגין לעיל ולהלן, מובהר בזאת כי התמורה הנזכרת בסעיף זה תשולם אך ורק 
שנתיים המתחילות לאחר תום תקופת פעילות חברי צוות הניהול במהלך ה

שאושרו מראש על ידי המזמין, בכתב, הבדק, ובגין פעולות משלימות נדרשות,  
חריות של חברת הניהול על פי הסכם זה לליקויים או שאינן קשורות לאו

  כשלים בכל הנוגע לתכנון ולפיקוח.

 מועד השלמת אבני הדרך . 3.5

חברת הניהול תבצע ותשלים את כל המשימות המוטלות עליה במסגרת כל אבן דרך, 
  ., כהגדרתו להלןבהתאם ללוח הזמנים המפורט

  

 משלימותהוראות  –תיאור מפורט של תכולת השירותים  . 4

 ניהול הבטיחות . 4.1

, לרבות בשלב יםחברת הניהול תנהל מערך בטיחות ביחס לכל שלבי הפרויקט . 4.1.1
חברת הניהול תוודא שילוב והטמעה . הפרויקטיםהתכנון ובשלבי הביצוע של 

מלאה בהנחיות ליועצים, בהשגת אישורים והטמעת נהלי הבטיחות במכרזים. 
 חברת הניהול תכין דוחות סטטוס תקופתיים. 

חברת הניהול תמנה צוות בטיחות ייעודי, בראשות ממונה בטיחות מוסמך,  . 4.1.2
הליך בקרת אשר יהיה אחראי לניהול הבטיחות הכולל של הפרויקטים, לרבות  

). חברת הניהול תוודא שילוב Safey Auditתכניות ואופן הכנת סקר בטיחות (
והטמעה מלאה בהנחיות ליועצים, בהשגת אישורים והטמעת נהלי הבטיחות 

 במכרזים, וכן בהכנתה של דוחות סטטוס תקופתיים. 

חברת הניהול תנהל ותבטיח יישום נהלי בטיחות וגהות לאורך כל שלבי  . 4.1.3
, החל משלב התכנון ועד לסיום תקופת השירותים בהתאם יםהפרויקט

 להגדרות צוות הבטיחות מטעם חברת הניהול, ובהתאם לכל דין. 

חברת הניהול תוודא הטמעה ויישום של הוראות הבטיחות, תתעד את  . 4.1.4
התהליכים כאמור ותתערב ככל שיהיה דרוש להבטיח ניהול תהליך תקין של 

 התהליך.
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 ניהול לוחות זמנים . 4.2

ביחס לכל   לוח זמנים מפורט ואינטגרטיבי  מזמיןברת הניהול תגיש לאישור הח . 4.2.1
 יםיכלול התייחסות לכלל תהליכי הפרויקט כאמור. לוח זמנים פרויקט בנפרד

 . עד מסירת הפרויקט

חברת הניהול תשלב בתוך לוח הזמנים המפורט את לוחות הזמנים של  . 4.2.2
 יועצים וכו').הגורמים הנוספים בפרויקט (קבלנים, 

ללוח הזמנים המפורט, הוא יהווה לוח הזמנים  מזמיןלאחר שיתקבל אישור ה . 4.2.3
. לא יבוצעו שינויים ים, אשר יישמר לאורך כל חיי הפרויקטיםשל הפרויקט

 . מזמיןאלא רק באישור בכתב מה יםבלוח הזמנים של הפרויקט

באופן  םיחברת הניהול תעקוב, תנהל ותפקח אחר לוח הזמנים של הפרויקט . 4.2.4
 שוטף ותעדכנו בהתאם לצורך, ולפחות אחת לחודש.

, יםהפרויקט נימתכנחברת הניהול תפקח אחר העמידה בלוחות הזמנים של  . 4.2.5
 יםהקבלנים ושל כל היועצים ובמקרה של סטייה מלוח הזמנים של הפרויקט

תנקוט חברת הניהול בפעולות תיקון על מנת להבטיח עמידה בלוח הזמנים של 
חברת הניהול תתריע על כל חריגה או שינוי בלוחות הזמנים בדוח   .יםהפרויקט

 החודשי הבא מיד עם גילויה על ידו.

את חברת הניהול תפיק דו"ח חודשי הכולל דיווח על סטיות ונושאים הדורשים   . 4.2.6
 . ומעורבותאו  מזמיןהתייחסות ה

, בכדי יםהזמנים של הפרויקט ותחברת הניהול תתחזק באופן שוטף את לוח . 4.2.7
 נימתכנשינויים והתאמות שיתבצעו בהתבסס על התקדמות עבודות  פושישק

, הקבלנים וכל גורם אחר. חברת הניהול תהא אחראית לבדוק יםהפרויקט
 ולאשר (או לדחות) את לוחות הזמנים המוגשים אליה על ידי הגורמים השונים. 

 יםהזמנים של הפרויקט ותהדרך של לוחיובהר, כי לא יתבצעו שינויים באבני  . 4.2.8
. כל בקשה לשינוי תלווה בהסבר מילולי מפורט לביאור מזמיןללא אישור ה

השינויים וההתאמות שבוצעו ואת הסיבות לביצוען ולרבות ההשפעות על 
ועל התקציב ועל הפעולות שיש לנקוט לשיקום  יםהזמנים של הפרויקט ותלוח
תשים חברת הניהול דגש על שינויים  הזמנים. בהסבר מילולי זה ותלוח

, אפקט ההשפעה יםשמשפיעים על הנתיב הקריטי של פעולות הפרויקט
 והדרכים להתמודד עם ההשפעות במידת הצורך.  

 

 ניהול חוזים וחשבונות . 5

קבלני הביצוע,   ותתקשר באופן ישיר מול  יםהחוזים בפרויקטחברת הניהול תנהל את כל   . 5.1
, למעט מול אלו שהמכון יידרש על פי דין או יחליט ")בעלי החוזה(" וכו'יועצים, ספקים 

. חברת הניהול תנהל את כלל להתקשר מולם באופן ישיר, בין היתר לאור דיני המכרזים
עם המזמין, בהתאם למסגרות התקציב המאושר, ותשלם החוזים והחשבונות, בתיאום 

 . ם, ספקים וקבלנים, ישירותלכל אותם יועצי

הנדרשים בהתאם לחוזים השונים,  תנהל את מערך הערבויות והביטוחים  חברת הניהול . 5.2
 ואת כל תהליכי התשלום.

חברת הניהול תנתח, תכין ותתחזק את דרישות תזרים המזומנים הנוכחיים והחזויים  . 5.3
 עבור כל החוזים בפרויקט.

ות העבודה והתנאים להתקשרות בחוזים חברת הניהול תעניק חוות דעת ביחס לתכול . 5.4
 המיועדים להתקשרות, לצורך בהגדלת החוזים ולהארכת התוקף שלהם. 

חברת הניהול תעדכן בנוגע להוראות שינוי פוטנציאליות ותבחן בצורה מקיפה כל בקשה  . 5.5
לשינוי במסגרת החוזים כאמור. לא יתבצע יישום של שינוי מוצע בטרם התקבל לכך 

. חברת הניהול תנהל את הליך ניהול הוראות השינוי ואישורם על זמיןמאישור בכתב מה
 . מזמיןפי נהלי ה

חברת הניהול תנהל את מערך ניהול השינויים הכולל של הפרויקט, הניהול יכלול הוראות  . 5.6
שינוי שהתקבלו מהקבלנים, תוך לימוד לקחים ועדכון הגורמים הרלבנטיים כולל מנהלי 

 שינוי שהתקבלו ממתכנן הפרויקט והיועצים השונים. מקטעים אחרים וכן הוראות
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בהתייחס לתחום הרכש, חברת הניהול תסייע לוועדת המכרזים בכל הליך מכרזי הנדרש  . 5.7
להשלמת פרסום הרכיבים שטרם פורסמו לקבלנים, זאת תוך הקפדה יתירה על שמירת 

 .מזמיןכל חוקי ודיני המכרזים הרלוונטיים בהתאם לדין ובהתאם לדרישות ה

חברת הניהול תכין לו"ז רכש שיכיל את כל המכרזים הנדרשים וההתקשרויות הנדרשות  . 5.8
 .מזמיןבהתאם לתוכניות העבודה של הפרויקט. הלו"ז יוגש לאישורה של ה

), הליך של RFIככל שאסטרטגיית הרכש תצריך, בין היתר, הליך בקשה לקבלת מידע ( . 5.9
כמויות, חברת הניהול תכין את המסמכים ), או הליך של בדיקת כתב PQמיון מוקדם (

 וועדת המכרזים. מזמיןהרלוונטיים ותביאם לאישור ה

ועדת המכרזים, כדי לקבל את המזמין וחברת הניהול תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם  . 5.10
 האישורים הנדרשים להשלמת המסמכים כאמור.

חברת הניהול למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותה, חובותיה והתחייבויותיה של  . 5.11
 מזמיןעל פי ההסכם, יעמדו בתוקפם לכל דבר ועניין וזאת גם בנסיבות בהן החליטה ה

של חברת  הלבחור קבלנים, יועצים, וקבלנים נוספים (ככל הנדרש), שלא לפי המלצת
 הניהול.

חברת הניהול אחראית לאישור חשבונות מתכנן הפרויקט והיועצים בפרויקט שהוגדרו  . 5.12
 תחת אחריותה.

חברת הניהול תקבל ותרכז מידע מלא אודות חשבונות שאושרו לקבלנים וכן מידע לגבי  . 5.13
חשבונות של יועצים וספקים בפרויקט גם אם לא הוגדרה אחריותו לגביהם ויכלול אותם 

 בדיווחי התקציב והתזרים של הפרויקט.

 ניהול אומדנים, תקציב ותזרים . 6

כל פרויקט לביצוע עלויות הנוגעות חברת הניהול תכין אומדן מפורט של ההוצאות וה . 6.1
, לכל שלבי הפרויקט על מרכיביו, תנהלם ותעדכנם במועדים, ברמת פירוט בנפרד

 .  מזמיןובפורמט שיידרשו על ידי ה

עדכון האומדן יכלול את המדדים הרלוונטיים עבור כל רכיב בהתאם למבנה ההצמדות  . 6.2
ככל שיהיו, וחלוקה לרכיבי בכל חוזה התקשרות, הבצ"מ, התייחסות להוראות שינוי 

הפרויקט בהתאם לשלבי הפרויקט בכל אחד מהרכיבים וסוגי העבודות המאפיינים כל 
 אחד מהם. 

עדכון האומדן על ידי חברת הניהול ייעשה לפחות פעם ברבעון או בדוח החודשי הקרוב  . 6.3
 למועד שינויים באומדן.

וכנן מול תזרים בפועל של בנוסף, חברת הניהול תכין ותנהל תקציב ותזרים חודשי מת . 6.4
הפרויקט. תקציב ותזרים הפרויקט יכללו, לכל הפחות, נתונים על התקציב המאושר, 

 אומדנים, חוזים חתומים, תשלומים ששולמו, תשלומים עתידיים ותחזית. 

חברת הניהול תערוך בקרה תקציבית אשר תכלול מעקב חודשי על כל סטייה או שינוי  . 6.5
 להתאמת השינויים.מליץ על דרכים תו

ביחס לניהול ועדכון האומדן המשקפים שינויים  שבועייםחברת הניהול תעביר דוחות  . 6.6
באומדן. העדכונים יכללו אומדן מעודכן, שינויים לאומדן ותחזיות תזרים מזומנים 

 .שנחתמו מול המזמיןמעודכנת, ניהול תקציב הפרויקט יכלול גם חוזים 

 ניהול מערכות מידע ומסמכים  . 7

שתוצג על ידי נהל את כל המסמכים הקשורים לפרויקט במערכת מידע ת ברת הניהולח . 7.1
  חברת הניהול בהצעה, ושתאושר על ידי המזמין.

כל מסמכי הפרויקט, לרבות תכנון, דוחות, לוחות זמנים, תקציב וכו' ינוהלו באמצעות  . 7.2
ל כל דו"ח פורמט הדיווח ש מערך מידע זה למעט נתוני החוזים החשבונות והתשלומים.

על פי הסכם זה, וכל העברת מידע למזמין, תהיה בהתאם לדרישות מנהל הספורט 
 במשרד התרבות והספורט. 

חברת הניהול תאפשר למזמין גישה חופשית למערכת המידע לכל אורך תקופת  . 7.3
 ההתקשרות.

 ניהול ומעקבים של ממשקים . 8
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סנכרון, וארגון של כל חברת הניהול תנהל באופן שוטף ותוודא הפעלה, תיאום, ממשק,  . 8.1
הגורמים החיצוניים והפנימיים המעורבים בפרויקט על כל שלביו, ובכלל האמור: ניהול, 
תיאום, סנכרון, ממשק, ופיקוח על ביצוע תקין, יעיל ומתוזמן של כל העבודות הקשורות 

 לפרויקט, לרבות בקשר ישיר עם פעילותם של גורמים פנימיים וחיצוניים לפרויקט. 

הניהול תבנה תכנית לטיפול באישורים הנדרשים על פי דין לצורך ההקמה ו/או  חברת . 8.2
  הפעלה ותחזוקה של הפרויקט, וזאת כחלק מתוכנית הביצוע.

חברת הניהול תוודא קבלת כל ההיתרים וההרשאות מול הרשויות הרלוונטיות הפועלות  . 8.3
 פרויקט.כל על פי דין אשר אישורם נדרש בקשר עם 

ז מאמצים בהשגת כלל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים חברת הניהול תרכ . 8.4
 פרויקט.כל לשם הוצאתו לפועל של 

חברת הניהול תבצע מעקב אחר מתן האישורים וההיתרים הנדרשים כולל סטאטוס  . 8.5
האישורים ותאריכים קריטיים לצורך השגת האישורים במועדם, פעולות מקדימות שיש 

 נת ההשלכות של עיכובים שעלולים לעלות וכיו"ב.לבצע עבור קבלת האישורים, בחי
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  התמורה –ג'  נספח
  

 הניהול לחברת תשלומים . 1

, תהא חברת מזמיןהשל  ובתמורה לקיום התחייבויותיה על פי ההסכם לשביעות רצונ . 1.1
 תקציבמתוך הניצול בפועל של  מוסכם לשיעור שווהה בסך תמורה קבלתלהניהול זכאית 

(הצעת  'ד טופסל בהתאם יהיה מוסכםה שיעורה, כש31.12.2021עד ליום  צמיחה האצת
למען הסר ספק, המציע  .")התמורה(" שהגישה חברת הניהול במסגרת המכרז המחיר)

) ₪ מתקציב 5,000,000יהיה רשאי לבצע שימוש בסכום שלא יעלה על חמישה מיליון (
ביצע המזמין שימוש בכספי תקציב  אםהאצת הצמיחה שלא באמצעות חברת הניהול. 

 האצת הצמיחה באופן עצמאי, לא תהיה חברת הניהול זכאית לתמורה בגין סכום זה.
בחלוקה לתשלומים חודשיים ותשלום בגין  התמורה את יהולהנ לחברת ישלם מזמיןה

 כמפורט, בנפרד פרויקט כל בגין, בחלקיםישולם  אשר, ביצוע והשלמה של אבני דרך
  .שלהלן בטבלה

, לתמורה נקודתית לתוספת זכאית תהיה הניהול חברת כי מוסכם, לעיל האמור אף על
, המזמין  באישור,  הפרויקטים  במסגרת  ידה  על  שיבוצע  פרויקט  של  מקרה  בכל,  שבו  באופן

למסמכי  'ב נספחשבהפרויקטים בטבלה  ברשימת המנויים הפרויקטים למספר מעברו
 בגין שירותי הניהול  התמורה  ובלבד שבוצעו כל הפרויקטים ברשימת הפרויקטים,המכרז,  

על פי  המשולמת לחברהמהתמורה  120% שיעור שללפרויקט זה תעמוד על סך השווה ל
יתר ההוראות הנוגעות לתמורה, ולאופן תשלום התמורה, לא מובהר, כי . הצעתה במכרז

 ישתנו ביחס לפרויקט הנוסף. 

" לצרכי תשלום התמורה ייחשב כניצול של כל ניצול בפועל של תקציב האצת הצמיחה"
חלק מתקציב האצת הצמיחה, כפי שיאושר על ידי המזמין מעת לעת, בהתאם לתכניות 

 , כשכספי התקציב יופנו לתשלום30.12.2021בודה ואישור הפרויקטים, עד ליום הע
אשר יעסקו בפרויקטים. בחישוב זה לא תובא בחשבון התמורה לחברת  הביצוע קבלניל

ניצול של תקציב האצת הצמיחה באופן עצמאי על ידי המכון, למען הסר ספק, הניהול. 
שלא במסגרת הפרויקטים בגינם מספקת חברת הניהול שירותים, לא יכלל בחישוב 
התמורה על פי הניצול בפועל של תקציב האצת הצמיחה ולא יזכה את חברת הניהול 

  של כך.בתמורה כלשהי, ולחברת הניהול לא תהיה כל דרישה או טענה או תביעה ב

 חודשי קבוע תשלום . 1.2

 :מובאת להלן הקבוע החודשי התשלום חישובנוסחת 

MP(i)= [ (25% * TPC / DU] 

  :כאשר

MP(i)  =חודשי תשלום  

TPC  = הפרויקט  כלל בגיןאותה צפוי לשלם המזמין לחברת הניהול התמורה הכוללת

  (בהתאם לטופס ד (הצעת המחיר) שהגישה חברת הניהול במכרז)

DU  = 31.12.2021מספר החודשים מיום תחילת מתן השירותים ועד ליום   

  

 תשלום בגין אבני דרך . 1.3

  אבני הדרךתשלום בגין  – טבלה א'

שם ומספר אבן 
  הדרך 

 התשלוםשיעור 
עבור השלמת 

מתוך  הדרךאבן 
  התמורה

MS(pi) 

מועד תחילת 

ביצוע אבן הדרך 

וזכאות לקבלת 

  התשלום החודשי

הזמן  משך
המתוכנן 
 להשלמת

 הדרך אבן
  (בחודשים)

DU(i) 

המועד 

האחרון 

להשלמת אבן 

  הדרך 

(בחודשים 

החל ממועד 
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קבלת אישור 

לתחילת 

  עבודה)

    1דרך  אבן

  התכנון ניהול

 אישור קבלת 20%

 עבודה לתחילת

  ההסכם לפי

מועד קבלת   _

אישור 

לתחילת 

  _עבודה + 

  2 דרך אבן

 ניהול המכרזים

 דרך אבן השלמת 15%

1  

מועד קבלת  _

אישור 

לתחילת 

/  _עבודה + 

מתן צו 

תחילת עבודה 

  לקבלן

  3דרך  אבן

עד  ניהול ביצוע
מסירת 

  הפרויקטים

 תחילת צו מתן 50%

  לקבלן עבודה

מסירת  _

הפרויקט 

, הרלוונטי

ולא יאוחר 

מיום 

30.12.2021  

סיום כלל   15%  4אבן דרך 

הפרויקטים על פי 

  הסכם זה

מסירת כלל   

הפרויקטים 

על פי הסכם 

עד לא  זה

יאוחר מיום 

30.12.2021  

        100%  "כסה

 

 להשלמת  הזמן  למשך  מעבר  בפועל, כי במקרה בו יתארך משך הביצוע של אבן דרך  מובהר . 1.4
 להשלמת הנוסף הזמן פרק(להלן: " מזמיןשלא באישור ה הקבוע בטבלה לעיל הדרך אבן
 הנוסףחברת הניהול זכאית לתשלום כלשהו במהלך פרק הזמן  תהא"), לא הדרך אבן

 .הדרך אבן להשלמת

עוד מובהר, כי במקרה בו תשלים חברת הניהול את אבן הדרך לפני המועד הקבוע בטבלה  . 1.5
אבני ( בטבלה ד ההשלמה בפועל למועד ההשלמה הקבוע קרי, התקופה שבין מוע ,לעיל

"), תהא חברת הניהול זכאית לקבלת הנחסכת  התקופה, לעיל (")הדרך והתשלום החודשי
מלוא התמורה בגין השלמת אבן הדרך, ובכלל זה את התשלומים החודשיים בגין התקופה 

  הנחסכת.
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המתוכנן להשלמת אבן  הזמןמשך רשאי לעדכן את  מזמיןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה . 1.6
של עדכון ט. יובהר, כי בנסיבות  הבלעדי במהלך תקופת הפרויק  והדרך בכפוף לשיקול דעת

 -ב  MS(pi) חילוק החודשי אשר הינו תוצאה של התשלום יחס בהתאמהכאמור יעודכן 
DU(i). 

 פיקדון . 2

סכום בשיעור חמישה  מזמיןנכה היעל פי הסכם זה  חברת הניהולהבטחת מילוי התחייבויות ל

והכול כמפורט , ) מכל תשלום המגיע לחברת הניהול בהתאם להוראות נספח זה5%אחוזים (

    .הסכםל), ובדק קבלנים (פיקדון 14.2 בסעיף
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  תנאי תשלום והוראות כלליות – תמורה לנספח 1 מספר תוספת

 מזמיןהחשבון והחשבונית ל המצאת . 1

שיעורו ע"מ כמ , כאשר היא כוללתחדשים בלבד בשקלים, לחברת הניהולתשולם  תמורהה
המציאה  הניהול חברתבכך ש . התשלום מותנהכדין מס חשבונית כנגד, במועד התשלום וקחב
. החשבון יישלח לחשבונית הסבר הכולל מפורט חשבון, מזמיןה ל ידישייקבע ע, באופן מזמיןל
תציין על גבי כל  הניהול חברת Shimshons@wingate.org.il -אלקטרוני לבאמצעות דואר  מזמיןל

  הסכם זה. ו של את תקופת הביצוע אליה היא מתייחסת וכן את מספר כאמור, חשבונית
 התשלום ומועדי החשבון בדיקת . 2

ארבעים ייעשה בתוך  הניהול לחברת. התשלום מזמיןהקבלתו יועבר החשבון לבדיקת  עם
את הפירוט הנדרש כאמור לעיל.   תהכוללנית תקינה, ממועד קבלת חשבו מיםי )45( וחמישה

במהלך בדיקת החשבון כי חסר בו פרט מהותי או כי לא התקיים תנאי מהותי  מזמיןה הגיל
, תוך פירוט הליקוי הניהול לחברתאת החשבון  המזמין חזירילביצוע התשלום מכוח ההסכם, 

, ייבדק מחדש והחשבון המתוקן, לכשיוגש  מזמיןלשנמצא, ויראו את החשבון כאילו לא הומצא  
  כאמור לעיל.

 כללי . 3

מצהירה כי התמורה מהווה את התמורה  הניהול חברתלגרוע מכלליות האמור,  בלימ . 3.1
, וכי הניהול חברתבגין כל הוצאותיה של  השלמת השירותים,והמלאה עבור  הכוללת

כל תשלום נוסף או החזר הוצאות בגין ביצוע   הניהול  לחברתלא תישא ולא תשלם    מזמיןה
  . והכל בכפוף להוראות ההסכם שירותים,ה

אישור על ניהול ספרים כדין וכן אישור על פטור מניכוי במס   מזמיןלמציא  ת  הניהול  חברת . 3.2
 מזמיןהאישור על פטור מניכוי מס במקור, תנכה  הניהול חברתבמקור. לא המציאה 
 פי הדין.-מס במקור בשיעורים המתחייבים על ולהניה לחברתמהתמורה המשולמת 

היטל ותשלום חובה , לגרום לכך שכל מס הניהול חברת מתחייבת, מהאמור לגרוע מבלי . 3.3
באופן   וישולמו על ידה  הניהול  חברת, יחולו על  השירותיםמכל מין וסוג שהוא, החלים על  

בהקשר זה על ידי רשות כלשהי,   מזמיןלדרישה שתוגש בגין כל סדיר ורצוף ובמועדיהם. 
לפי שיקול דעתה המוחלט את סכום  תאת הזכות לקזז בכל ע מזמיןה תהא רשאית

 הסכם. העל פי  ,הניהול לחברתהדרישה מכל סכום המגיע 

מהתמורה יקוזזו הסכומים המגיעים למזמין מחברת הניהול, ככל שמגיעים למזמין, על  . 3.4
 פי הסכם זה.

את כל הפנקסים,  ,למי מטעמה וא מזמיןל הניהול חברת מציאת, מזמיןה דרישתעל פי  . 3.5
 של  , לרבות רישוםשירותיםהחשבונות והמסמכים האחרים, הקשורים והנוגעים לביצוע ה

ל פה, כפי הסבר בכתב או בעמידע ותיתן  כלמציא תשעות עבודה והנהלת חשבונות וכן 
 .כאמורבקשר לרישומים במסמכים  מזמיןה שיידרש על ידי

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו חברת הניהול לא תעמוד במועדים הקבועים בלוח  . 3.6
הזמנים של הפרויקט, העיכוב עשוי להיחשב כהפרה של הוראות ההסכם, כמפורט בסעיף 

 (הפרות) להסכם.  15

  

 

  להניהו לחברי צוות כוח אדםתעריף  –לנספח תמורה  2מספר  תוספת

משלימות שאושרו מראש על ידי המזמין  תלפעולו הניהול לחברי צוותעריפי כוח אדם ת

לנספח ב' להסכם, יהיו   3.4של שנתיים שמתחילה מתום תקופת הבדק, כאמור בסעיף   לתקופה

הוראה ( מתקשרות עם נותני שירות חיצוניים, בסיווג יועצים לניהולעל פי תעריפי החשכ"ל ל

  . 15%בניכוי  , )13.9.0.2.1ה.  ספר הודעה:; מ13.9.0.2  מקשרת:

לחברת הניהול אך  ישולמו זוגרת תוספת למען הסר ספק, מובהר כי התעריפים הנקובים במס

  או יותר מן הנסיבות המפורטות בהסכם. אחתבקרות  ורק
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  נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –נספח ד' 
  (תצהיר זה ימולא ויוגש בנפרד על ידי חברת הניהול) 

  לכבוד
  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט)

  רח'____
  נתניה

  

 להקמת מתחמים חדשים ולשיפוץ ושיפור מתחמים קיימים בשטח המכוןים פרויקטהנדון: 
תצהיר לפי חוק  –הסכם מספר ____("ההסכם")  –הפרויקט  חברת ניהולמכרז לבחירת 

  עסקאות גופים ציבוריים

, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת                                     ת.ז.                                      אני הח"מ 
  בזה בכתב, כדלקמן: וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה

 ") במסגרת ההסכם.המצהיראני עושה תצהירי זה בשם _______________ (" . 1
במצהיר, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המצהיר                                         -אני משמש כ . 2

 ובשמו.
  

  ")החוק(להלן: " 1976-תשל"ו) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ב(2תצהיר לפי סעיף 

  

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  . 3
 במקום הרלוונטי] [יש לסמן  –למכרז הנ"ל, המצהיר ובעל זיקה אליו 

  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי (

") וחוק חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-אשלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"

  ").חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2הורשעו ביותר משתי (

) לפחות ממועד ההרשעה 1האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

  האחרונה.

 עבירות לפי חוק עובדים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט 2ו ביותר משתי (הורשע (

) לפחות ממועד 1דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  ההרשעה האחרונה.

  פירוט העבירה  מס"ד

(מספר סעיף ושם 

  החוק)

  תאריך ההרשעה

  (חודש ושנה)

1.      

2.      

  רות, ככל שיש צורך בכך.וניתן להוסיף ש –להמחשה בלבד מספר השורות הנו 

  

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  –" בעל זיקה"-" ועבירה", "הורשעזה: " 3לצורך סעיף 
  עסקאות וגופים ציבוריים.
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  לחוק 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  . 4
 במקום הרלוונטי] למכרז הנ"ל, מתקיימת אחת מהחלופות הבאות: [יש לסמן 

  '1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א 

  .צהירמעל ה(להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות 

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המצהיר והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב  

  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  –  למצהיר שסימן את חלופה ב'[

 ) עובדים; 100-המצהיר מעסיק פחות מ –) 1חלופה  

 ) עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100המצהיר מעסיק  –) 2חלופה

 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

ללי של משרד העבודה הרווחה במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכ
) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (

, ואם קיבל הנחיות והוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנ –) 2התחייב כאמור באותה חלופה (
  ליישומן. לא גם פעולחוק שוויון זכויות, ה 9ליישום חובותיה לפי סעיף 

  

המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר  –לעיל  4ן את חלופה ב' בסעיף למצהיר שסימ . 5
 30לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה הרווה והשירותים החברתיים, בתוך  4לפי סעיף 

 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק העסקאות גופים ציבוריים.

  זה שמי, להלן חתימתי והצהרותיי שדלעיל אמת,

  

  פרטי ומשפחהשם 

  

  תפקיד במצהיר 

  

  

  חתימה

  

  תאריך

  

חתימה וחותמת 
  המצהיר

      

  

  אישור עו"ד

  הריני מאשר בחתימתי:

כי החתום/מה דלעיל הוזהר/ה על ידי 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 כן;

כי החתום/מה בשם המצהיר דלעיל הוא/היא 
מורשה/ית החתימה מטעם חברת הניהול, 
ורשאי/ת לחייב את חברת הניהול למטרות 

  הצהרה זאת.

  

  

  

  

  שם פרטי משפחה

  

  מספר רישיון עו"ד

  

  

  

  

  חותמת וחתימה

  

  תאריך
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  נוסח כתבי הצהרה והתחייבות –' הנספח 
  חברי צוות הניהול)מנהל הפרויקטו(כתב זה ימולא ויוגש בנפרד על ידי חברת הניהול  

  לכבוד

  ")המזמין(" המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט)
  

  רח'____
  

  נתניה
  

 ,המכוןים קיימים בשטח קנים חדשים ולשיפוץ ושיפור מתקנלהקמת מתים פרויקטהנדון: 
כתב הצהרה  –הסכם מספר ____("ההסכם")  –הפרויקט  חברת ניהולמכרז לבחירת 

  והתחייבות

  

  ]נוסח הצהרה עבור מצהיר שהוא תאגיד:[

] הנושא תעודת זהות שמספרה שם פרטי ומשפחהאני החתום מטה, ________________ [
המדינה בה הונפק __ [] / הנושא דרכון מדינת _________מספר תעודת זהות____________ [

], מתחייב ומצהיר בזאת בשם _________ מספר הדרכון] שמספרו ____________ [הדרכון
, 1977-], בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זהתאגיד[

  כדלקמן:

  ]נוסח הצהרה עבור מצהיר שהוא אדם פרטי:[

] הנושא תעודת זהות שמספרה שם פרטי ומשפחה________________ [אני החתום מטה, 
המדינה בה הונפק ] / הנושא דרכון מדינת ___________ [מספר תעודת זהות____________ [

], מתחייב ומצהיר בזאת, בנוסף לחובות מספר הדרכון] שמספרו ____________ [הדרכון
  , כדלקמן:1977-ין, התשל"זוהאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונש

  

  שמירה על סודיות . א

ידוע לי כי לצורך תפקידי במסגרת מתן השירותים על פי הסכם מתן שירותי ניהול (להלן:  . 1
, וכי ידוע לי כי המידע הוא נכס מזמיןה), ייחשף בפני ויגיע לידיעתי מידע של "השירותים"

  . מזמיןההעיקריים והחיוניים ביותר של  ומנכסי

או לפרויקט  ואליאו בקשר  מזמיןהכל מידע וכל נתון על  –בכתב זה, המונח "מידע" משמעו  . 2
 מזמיןה מצויאו בצדדים שלישיים עמם  ו, בעובדיובלקוחותי, ואו הקשור ב ובמשרדיהמצוי 

לרבות ומבלי לגרוע , מזמיןהבקשרים עסקיים או אחרים, לרבות כל מידע הקשור בעסקי 
מכלליות האמור מסמכים ומאגרי מידע, תוכנות מחשב, נוסחאות, רעיונות, תכניות עסקיות או 

פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל -דו"חות, והכל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין בעל
  דרך אחרת.

אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם  . 3
, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר מזמיןהוגוף כלשהו, לרבות עובדי  

פה, בכתב או בכל צורה או בכל מדיה אחרת, במסגרת ביצוע תפקידי -הגיע ויגיע לרשותי בעל
ידי ומידע שהגיע לידי -ותים, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר עלומתן השיר

 .מזמיןלמאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין 

אני מתחייב לא למסור או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם וגוף כלשהו, חומר, מסמך,  . 4
שימוש במידע, כולו או  דיסקט ומידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל

מקצתו, לרבות שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה וחיקוי, למעט שימוש 
 בלבד. וולטובת, מזמיןההנדרש לצורך ביצוע תפקידי ומתן השירותים, בהסכמת 

כל חומר ומידע שיימצא ברשותי או בשליטתי, הקשור לביצוע  מזמיןלאני מתחייב למסור  . 5
ו דרישתמתן השירותים או שנוצר במהלך ביצוע תפקידי ומתן השירותים, מייד עם תפקידי ול

, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי כאמור, מזמיןההראשונה של  
גם כל עותק או,  מזמיןלוזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי. אני מתחייב להשיב 

שמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי, מיד עם , להמזמיןהבהתאם להנחיות 
 .מזמיןההראשונה של  ודרישת
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ולגופים   מזמיןלפי כתב זה, או חלק מהן, עלולה לגרום  -אני מודע לכך שהפרת התחייבויותיי על . 6
, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי לא יהווה תרופה וסעד נאות ובהקשורים  
פי -זכאי, במקרה של הפרת איזו מהתחייבויותיי עלהיה י מזמיןהיכך אני מסכים כי להם, ולפ

כתב זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי צו מניעה זמני וצווים אחרים במטרה למנוע 
 ולהפסיק את ההפרה.

 או  ולבגין כל נזק שייגרם    מזמיןהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מתחייב לפצות ולשפות את   . 7
-, לרבות הפסד או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיי עלובלחברות קשורות  

 פי כל דין. -לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על ולזכותפי כתב זה, וזאת בנוסף 

, 1981 –ידוע לי כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  . 8
 פי כתב זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל.-מההתחייבויות עלוכי הפרת איזו 

אם אדרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני מתחייב לטעון לחיסיון,  . 9
 ובידיעל קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה  מזמיןלוכן מתחייב להודיע 

 לטעון כנגד מסירת המידע.

  ניגוד ענייניםהיעדר  . ב

, ניגוד עניינים מכל מזמיןלאני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירות   .10
מן וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים 

ן: להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בו אני קשור (להל
 )."ניגוד עניינים"

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד עניינים, במישרין או  .11
בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שרות לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד 

יידי על כל נתון או . אני מתחייב להודיע באופן ממזמיןהעניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי 
מצב אשר בשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל 

 .מזמיןהשלב משלבי ההתקשרות עם 

בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, או   מזמיןלאני מתחייב להודיע  .12
רין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר נותן פעילות כל צד שבו או עימו אני קשור, במיש

 את השרות מטעמי, לבין כל אחד מאלה: מזמיןל

להתמודד באיזה  ותעשויחברות (לרבות חברות אם, חברות אחיות וחברות בנות) אשר  . 12.1
  מהמכרזים הנוגעים לפרויקט;

 מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין; . 12.2

 ;12.2-ו 12.1שרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות נושאי המ . 12.3

 12.2-ו 12.1גופים, קבלני משנה ויועצים הקשורים לחברות ולגורמים כאמור בפסקאות  . 12.4
 לרבות נושאי המשרה בהם;

שהעניין האישי או העסקי שיש לי עימו עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד כל גורם אחר   . 12.5
 עניינים בקשר למתן השירותים.

ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה  .13
 ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה. מזמיןהתבחן על ידי היועץ המשפטי של 

באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד אין   .14
עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי 

 במצב של ניגוד עניינים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר אישי או עסקי, לאחד מהגורמים  .15
ינים כלפי לעיל, או כל קשר אחר העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עני 12המפורטים בסעיף 

תוך פירוט של הקשר האישי או  מזמיןה, אודיע על כך באופן מיידי ליועץ המשפטי של מזמיןה
 העסקי כאמור.

ידוע לי כי היועץ המשפטי של החברה יחליט לעניין קיומו או העדרו של ניגוד עניינים או חשש  .16
לטה על הפסקת לניגוד עניינים ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה ובכלל זה כל הח

איתי או הפסקת קשרי (לרבות קשרים עסקיים) אשר יש לי עם מאיזה  מזמיןהשל  והתקשרות
 מהגופים האמורים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים במהלך כל  .17
 תקופת השירותים ובמהלך כל הארכה של תקופה זו.
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זמן שהסכם זה בתוקף לבצע עבודה כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין ידוע לי שנאסר עלי כל  .18
 .מזמיןהעבור מי מהמעורבים בפרויקט למעט 

  שמירה על טוהר המידות . ג

לא הצעתי ולא אציע, לא נתתי ולא אתן, לא קיבלתי ולא אקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת  .19
או בעקיפין, על כל החלטה, מעשה   הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין

או כל גורם אחר,   ומטעמאו מי    מזמיןהאו עובד    מזמיןאו של נושא משרה    מזמיןהאו מחדל של  
או בקשר להסכם או לשירותים במסגרת  מזמיןוה חברת הניהולבקשר להליך התקשרות בין 

 ההסכם.

לא שידלתי ולא אשדל, לא שיתפתי פעולה ולא אשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושאי  .20
) על מנת לקבל 1או עם כל גורם אחר: ( מזמיןהאו מי מטעם  מזמיןאו עובד ה מזמיןבמשרה 

) במטרה 2מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו; או (
 שלומים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.לקבוע מחירים או ת

או מי מטעמה  חברת הניהולהריני מאשר ומסכים לכך, כי בכל מקרה שיתעורר חשד סביר כי  .21
הבלעדי ובכל שלב שהוא, לאסור   ודעתהא רשאי, על פי שיקול  מזמין יהפעל בניגוד לאמור לעיל,  

שתה הפעולה כאמור (בסעיף בהליך מכרזי לגביו קיים חשד כי נע חברת הניהולעל השתתפות 
") או בכל הליך אחר (לרבות הליכים מאוחרים להליך ההתקשרות) או הליך ההתקשרותזה: "

בהליך  הזכייתבהליך ההתקשרות או לבטל בכל זמן שהוא את  ההצעתלא לקבל את 
ההתקשרות או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות, 

על כל תביעה או דרישה, ישירה או עקיפה, בקשר עם ההחלטה לביטול  תמוותר חברת הניהולו
 . מזמיןההזכייה, ההסכם או הזמנת שירותים או בקשר עם כל החלטה אחרת שתתקבל על ידי 

אני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיי, קבלני המשנה שלי, נציגיי, סוכניי ומי מטעמי,  .22
 שהיא בפרויקט , במתן השירותים או בהסכם.המעורבים בכל דרך 

  הענקת השירותים . ד

קראתי את ההסכם ונספחיו ואני מסכים לכל הוראותיו. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, אני  .23
מתחייב כי במהלך כל תקופת השירותים אעניק את השירותים, אותם אני נדרש להעניק, 

 בהתאם להוראות ההסכם.

במהלך שעות העבודה בחברה ובמקרים מיוחדים בהם   מזמיןה  אני מתחייב כי אהיה זמין עבור .24
 הדבר יידרש כתוצאה ממהות השירותים, גם בשעות שמעבר לשעות העבודה בחברה. 

 :]השירותים  למתן  בהסכם  חברת הניהול  עם  קשרזה הת  והתחייבות  הצהרה  כתב  שממלא  ככל[ .25

הא רשאי להיכנס בנעלי י מזמיןהידוע לי ואני מסכים לכך שבכל מקרה של ביטול ההסכם, 
למול חברי צוות הניהול ולהמשיך ולקבל את השירותים מחברי צוות הניהול,  חברת הניהול

 וזאת מבלי שתהיה לי כל טענה בקשר לאמור.

  כללי . ה

 והחופשי.הצהרותיי והתחייבויותיי דלעיל ניתנו מרצוני הטוב  .26

פי כתב זה אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות ואינן -ידוע לי, כי התחייבויותיי על .27
מוגבלות בזמן, והן תעמודנה בתוקפן בכל עת ממועד חתימת כתב זה ואילך, ובכלל זה אף לאחר 

 סיום ביצוע תפקידי, מכל סיבה שהיא.

תיי כאמור בכתב זה הן מעיקרי ההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי כי התחייבויו .28
, וכי הפרת התחייבויות או הצהרה לפי כתב התחייבות זה תחשב מזמיןוה חברת הניהולשבין 

 כהפרה יסודית של ההסכם.

 סמכות השיפוט ביחס לכתב זה תהיה בהתאם להוראות ההסכם. .29

  למונחים שלא הוגדרו במפורש בכתב זה תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם. .30
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  זה שמי, להלן חתימתי והצהרותיי שדלעיל אמת,

  

  

  שם פרטי ומשפחה

  

מצהיר תפקיד ב
ימולא עבור חברת [

  ]הניהול

  

  חתימה

  

  תאריך

  

  

  שם פרטי ומשפחה

  

מצהיר תפקיד ב
ימולא עבור חברת [

  ]הניהול

  

  חתימה

  

  תאריך

  

חתימה וחותמת 
  המצהיר

      

  

  אישור עו"ד

  הריני מאשר בחתימתי:

 :]המיותר את מחק[ . 1

כי החתום/מה דלעיל הוזהר/ה על ידי  . 1.1
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן;

על ידי  ודלעיל הוזהר החתומיםכי  . 1.2
 יםצפוי יהיולהצהיר את האמת וכי 

 כן; ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

2 .  

דלעיל  חברת הניהול בשם  החתומיםכי 
חברת החתימה מטעם  יורשמ הם

חברת הניהול לחייב את    ם, ורשאיהניהול
  למטרות טופס זה.

  

  שם פרטי משפחה

  

  

  מספר רישיון עו"ד

  

  חותמת וחתימה

  

  

  תאריך
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 ביטוח –' ונספח 
  לצורך נספח זה בלבד: 

הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ו/או חברות  המכון ", הכוונה ל: המזמין הגדרת "

  .ו/או חברי ועד מנהל ו/או דירקטוריון ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"לבנות 

על פי מפרט   האינם באים לצמצם את התחייבויותי  חברת הניהולמובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י  

  חברת הניהול של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחי והמתכון התמציתי  המפיץביטוחי 

לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות 

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת חברת הניהול כמפורט בנספח זה. על חברת הניהול במפרטי הביטוח של 

 .על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגותה באנשי ביטוח מטעמהצורך להיעזר 

 חברת הניהול  מתחייבתזה ו/או על פי כל דין,    הסכםפי  -על  חברת הניהולמבלי לגרוע מאחריות   . 1
החל מיום  ,סכםתקשרות על פי ההבמשך כל תקופת הה, וזאת הולקיים, על חשבונ לערוך

 2בסעיף את הביטוחים המפורטים  ,השירותיםהפעילות ו/או תקופת  לל עד גמרוו כתחילת
המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו  - אישור קיום ביטוחים ,1'ובנספח  להלן וכן
 ,כדיןבחברת ביטוח מורשית  "), על כל תנאיהם,חברת הניהולאישור קיום ביטוחי (להלן: "

  : )"חברת הניהולביטוחי : "בהתאמה (להלן בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו

 חברת הניהול תחזיקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, 
  שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -על פי כל דין ולא פחות מ הבביטוח כל עוד קיימת אחריות

לא גורע  חברת הניהולמובהר בזאת כי אישור קיום הביטוחים אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי 
  זה.  הסכםלעמוד בכל הוראות הביטוח ב חברת הניהולמחובת 

  . להמציא עותק פוליסות מתחייבת חברת הניהול, המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת 

  

 :חברת הניהולביטוחי  . 2

 שלישיביטוח אחריות כלפי צד  2.1

לגופו   שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש    חברת הניהולהמבטח את חבות  
מתן בביצוע הפעילות ו/או בבכל הקשור ו/או לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי 

  .לשירותים

מכשירי הרמה, פריקה הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, 
ן וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל חבות בגיוטעינה, 

  דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

ו/או מי  חברת הניהוללמחדלי ו למעשי ובגין אחריות את המזמין שפותל יורחבהביטוח 
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמה

    אחד מיחידי המבוטח.

  

 םביטוח חבות מעבידי 2.2

פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות -המבטח את חבות חברת הניהול על
, כלפי עובדי חברת הניהול בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה 1980  -למוצרים פגומים, התש"ם  

יגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג מקצועית העלולה לה
  בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

 
 ביטוח אחריות מקצועית 2.3

על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך   המבטח את חבות חברת הניהול
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ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד  תקופת הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית
חברת הניהול ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע 

  הפעילות ו/או במתן השירותים.

  וכן נזקים פיננסיים טהורים. אובדן שימוש, הביטוח מכסה גם ספקלמען הסר 

  מתום תוקף הביטוח.חודשים  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

ביצוע הפעילות ו/או מתן התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת  
 השירותים.

   ביטוחי חברת הניהול יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: . 3

(למעט ביטוח אחריות מקצועית) ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי   חברת הניהולביטוחי   . 3.1
 מקביל לביט. "ביט" ו/או כל נוסח 

אולם הוויתור על זכות  המזמין ו/או מי מטעמוהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  . 3.2
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 ומי מטעמו, המזמיןהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  . 3.3
  והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. . 3.4

לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  תאחראי הלבד חברת הניהול . 3.5
 . חברת הניהולבביטוחי 

הבאים ו/או מי מ המזמין בזכויות תפגעלא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הפרה  . 3.6
 לקבלת שיפוי.מטעמו 

, מתחייבתא ילמלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, וה מתחייבת חברת הניהול . 4
חברת בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

על פי  תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות הניהול
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו  1ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

אישורים על תשלומי  המזמיןכדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת 
 הפרמיה. 

, לפני מועד תחילת למכוןלהמציא    חברת הניהול  מתחייבת,  המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד   . 5
, כשהוא חברת הניהולהפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי 

 חברת הניהולוכן להמשיך ולהפקיד את אישור קיום ביטוחי חתום כדין על ידי המבטח, 
המעודכן, מדי שנת ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין ביטוח אחריות 

להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות  חברת הניהול מתחייבתמקצועית, 
  לעיל).  1בהתאם להתחייבות בסעיף 

חתום כדין על , כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא ה, כי ידוע להמצהיר חברת הניהול
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא   הידי המבטח הינ

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  חברת הניהולתגרע מהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  חברת הניהולמובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  . 6
חברת בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את  הותישהיא מהתחייבוי

בגין כל נזק ו/או מטעמו מי מהבאים ו/או את  המזמיןלשפות ו/או לפצות את  המחובת הניהול
 לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  תאחראי חברת הניהולאובדן ש

ביטוחי חברת הניהול כאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור קיום  . 7
וחברת הניהול מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 
להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. חברת הניהול מצהירה 

ט לעיל אינן מטילות ומתחייבת, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפור
על המזמין ו/או על מי מהבאים מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא 
אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 
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, וזאת חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על חברת הניהול על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין
בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי חברת  . 8
אותה ממלוא הניהול הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על חברת הניהול שאינה פוטרת 

חבותה לפי הסכם זה. חברת הניהול מצהירה ומאשרת בזאת כי היא מנועה מלהעלות כל טענה 
ו/או כלפי מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות  ו/או דרישה כלפי המזמין

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

כי מי מביטוחי חברת הניהול עומד להיות מבוטל  למכוןודיע תבכל פעם שמבטח חברת הניהול  . 9
או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום ביטוחי חברת הניהול, מתחייבת 
חברת הניהול לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח חדש, 

 עד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.יום לפני מו 30

חברת הניהול פוטרת בזה את המזמין ו/או את מי מהבאים מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או  .10
נזק שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו ו/או באחריותו של 

וע הפעילות ו/או מתן חברת הניהול ו/או לרכוש כלשהו המשמש את חברת הניהול לצורך ביצ
השירותים ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך (ואם נערך גם אלמלא 

את  ת בזאתפוטר ההשתתפויות העצמיות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות), והיא
ק בזדון. . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזמכל אחריות לנזק כאמור הנ"ל מהגורמים מי

 כלפי מאחריות פטור בדבר זה בהסכם אחרת הוראה כל על) יגרע ולא( יוסיף זה בסעיף האמור
 .הגורמים הנ"ל

לשפות את המזמין  תיה אחראיתהבנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חברת הניהול  .11
נאי מי באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מת

  מהפוליסות על ידי חברת הניהול.

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י חברת הניהול  םהינ לעיל 1-11סעיפים  .12
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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  חברת הניהולאישור קיום ביטוחי  – 1'ו נספח

 ים אישור קיום ביטוח  תאריך הנפקת האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  

ור כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ
  יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  בפול

 מבקש מעמד
 האישור * מבקש המבוטח  * העסקה אופי  * האישור

  משכיר  ☐

  שוכר  ☐

  זכיין ☐

  קבלני משנה  ☐

מזמין  ☒
  שירותים

  מזמין מוצרים ☐

        אחר:  ☐

  נדל"ן  ☐

  שירותים  ☒

אספקת  ☐
  מוצרים

     .......אחר:  ☐

  

  שם

......  

  

  שם

המזמין הלאומי למצוינות 
בספורט על שם אורד צ'ארלס 

או /ו וינגייט ו/או חברות בנות 
  "ל. הנ של מנהליםאו /ו  עובדים

  .פ. ח.ז./ ת

......  

  .ז./ ח.פ.  ת

......  

  מען

.........  

    מען

.......  

  

  כיסויים 

נוספים כיסויים 
בתוקף וביטול 

  חריגים

יש לציין קוד כיסוי  
  בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום 
  הביטוח

תאריך 
  סיום

  תאריך תחילה
נוסח 

ומהדורת 
  הפוליסה

מספר 
  הפוליסה

  סוג הביטוח

  

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

  ביטוח

  סכום   מטבע

  אחריות צולבת  302

 –הרחבת צד ג'  307
קבלנים וקבלני 

  משנה

ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

  האישור 

כיסוי לתביעות  315
  המל"ל

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
  האישור

מבקש האישור  322
מוגדר כצד ג' בפרק 

  זה

  ראשוניות 328

רכוש מבקש  329
האישור ייחשב כצד 

  ג'

__ביט:___      2,000,000  ₪
  צד ג'    _
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ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

  האישור 

 -מבוטח נוסף 319
היה וייחשב 

כמעבידם של מי 
  מעובדי המבוטח

   ראשוניות 328

 ₪  
20,000,00

0      
ביט:_____

_    
חבות 

  מעבידים 

  אובדן מסמכים 301

  אחריות צולבת 302

יתור על תחלוף ו 309
לטובת מבקש 

  האישור 

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או מחדלי 

מבקש  –המבוטח 
  האישור

מרמה ואי יושר  325
  עובדים

עיכוב/שיהוי  327
  עקב מקרה ביטוח

  ראשוניות 328

 6תקופת גילוי ( 332
  חודשים)

₪  6,000,000    
תאריך 

רטרו:_____
_  

    
אחריות 

  מקצועית

  

  (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*: השירותים פירוט 

  שירותי פיקוח ובקרה  084יועצים / מתכננים  – 038

  

  ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
  האישור בדבר השינוי או הביטול. 

  

  חתימת האישור

  

  המבטח:
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  ביטוח עריכת אישור - 1'ו ספחנ

  .........................  תאריך                   לכבוד
  

  )וינגייט(מכון  וינגייט'ארלס צ אורד שם על בספורט למצוינותהמכון הלאומי 

  ו/או חברות אם ו/או חברות בת
    ו/או חברות אחות ו/או חברות קשורות של הנ"ל

  ")מזמיןה (להלן יקראו יחד ולחוד: "
   .................................כתובת: 

  

  א.ג.נ,

"), בקשר עם חברת הניהול(להלן: "                                                אישור עריכת ביטוח ע"ש     : הנדון
 מתחמים להקמת יםפרויקטל, תיאום ופיקוח בקשר ניהולהסכם בין היתר למתן שירותי 

נלווים  נוספים לרבות שירותים, המכון בשטח קיימים מתחמים ושיפור ולשיפוץ חדשים
  לנ"ל 

הסכם מס' _________ מיום בכפוף ל ")השירותים" -" ויםהפרויקט" :(להלן בהתאמה
____________  

........................... (להלן: החל מיום ........................... ועד (וכולל) ליום  כי בזאת, מאשרים הננו
ו/או קבלני המשנה מטעמה (יש לפרט שמות   חברת הניהולשם   על "), ערכה חברתנותקופת הביטוח"

, בין היתר בקשר עם מתן השירותים, ")קבלני המשנהקבלני המשנה ............................) (להלן:"
הניתן על פי הביטוחים כאמור אינו נופל המפורטים להלן, כאשר היקף הכיסוי  את הביטוחים

(למעט ביטוח  _______מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 
  אחריות מקצועית) ובכפוף למפורט להלן:

   ...ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס' ................................. . 1
או נזק העלול ו/או היזק נפשי ו/פי דין, בגין פגיעה גופנית -על חברת הניהולהמבטח את חבות 

להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף שהוא, בקשר עם מתן השירותים, בגבול אחריות 
₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה   4,000,000שלא יפחת מסך של  

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  -חבות הנובעת מבדבר 
סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה והשבתה, חבות בגין 
וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח 

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  ו את מדינת ישראלו/אמזמיןהכאמור מורחב לשפות את 
, וזאת בכפוף לסעיף בדבר המי מטעמו/או  חברת הניהולעקב מעשי ו/או מחדלי מהם על מי 

  "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

    ביטוח אחריות מעבידים, פוליסה מס' .................................... . 2
פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק -עלה כלפי עובדי חברת הניהולהמבטח את חבות 

, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה 1980-ת למוצרים פגומים, תש"םהאחריו
להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

₪ לתובע, לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר  20,000,000
עומק, פיתיונות ורעלים ושעות עבודה. הביטוח כאמור מורחב העסקת נוער, עבודות בגובה וב

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  יםכנושא וייחשבוהיה  ומדינת ישראלמזמיןהלשפות את 
  .חברת הניהולמעובדי 

    ביטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס' .................................... . 3
פי דין, בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך -על חברת הניהולהמבטח את חבות 

, בקשר עם מי מטעמהו/או    חברת הניהול  מצדבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  ,  תקופת הביטוח
לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  40,000,000מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

  הביטוח. 

ין אחריות העלולה להיות מוטלת גב  דינת ישראל, וממזמיןההביטוח כאמור מורחב לשפות את  
, וזאת בכפוף לסעיף בדבר המי מטעמו/או  חברת הניהולעקב מעשי ו/או מחדלי מהם על מי 

  "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
ו השהייה בעקבות מקרה הביטוח כאמור אינו כפוף להגבלה בדבר: אובדן שימוש, עיכוב ו/א

ביטוח, אובדן מסמכים, אי יושר עובדים, חריגה מסמכות וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק 
 פיזי לגוף או לרכוש. 
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הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מיום .............................. ובכל מקרה לא 
כן, הביטוח -חלו טרם נחתם ההסכם). כמויאוחר מתאריך תחילת מתן השירותים (גם אם ה

ביטוח  ים מתום תוקף הביטוח, אלא אם ערכה חברת הניהולחודש 12כולל תקופת גילוי בת 
  חלופי אשר מעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 

  .הינו בהתאם לנוסח _______________היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור 

 :הפוליסות הוראות כלליות לכל . 4
 מוסכם בזה כי חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, ככל וקיים. . 4.1

מי ו/או  מזמיןההפוליסות המפורטות לעיל כוללות סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי  . 4.2
; ואולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא מטעמהו/או מי  ו/או מדינת ישראלמטעמו

 . אדם שגרם לנזק בזדון-יחול לטובת בן

- הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל בטוח הנערך על . 4.3
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה  לטובתםו/או  ו/או מדינת ישראלמזמיןהדי י

  . הנ"לבדבר שיתוף ביטוחי 

הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ו/או תשונינה לרעה  . 4.4
, שתישלח בדואר מזמיןהקופת הביטוח, אלא אם תימסר על כך הודעה לידי במשך ת

  ימים מראש. 30רשום, לפחות 

, לא יגרע המי מטעמו/או  חברת הניהולידי -אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן על . 4.5
פי מי מהפוליסות המפורטות -לקבלת שיפוי על ו/או מדינת ישראלמזמיןהמזכויות 

  לעיל. 

לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות דלעיל ולתשלום  תבלבד אחראי חברת הניהול . 4.6
ו/או מדינת  מזמיןחובות אלה לא יחולו על ה פיהן.-ההשתתפויות העצמיות החלות על

  בשום מקרה.  ישראל

  

  וסייגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה.בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות 

  לצורך אישור זה : לרבות עובדים ו/או מנהלים ו/או מדינת ישראל מזמיןה

  

  בכבוד רב,

  

  

  חתימת המבטח

  

  חתימת המבטח

  

  

  שם החותם

  

  תפקיד החותם
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  בדבר השגת אישורים והיתרים הצהרהנוסח  –' זנספח 
  

  

  לכבוד

  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט)

_______  

  נתניה

 – המכון בשטח קיימים מתחמים ושיפור ולשיפוץ חדשים מתחמים להקמת יםפרויקטהנדון: 
  הצהרה בדבר השגת אישורים והיתרים –הסכם מספר ____("ההסכם") 

  

  ), מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:"חברת הניהול"[__________________] (להלן:  

קיבלה את כל ההיתרים, האישורים  חברת הניהול, זה נכון למועד החתימה על תצהיר . א
אות כל דין, לרבות כל רשות מוסמכת, והרישיונות, אשר דרושים על פי ההסכם ועל פי הור

 ").ההיתריםלפי ההסכם (" חברת הניהוללשם ביצוע השירותים על ידי 
חודשים החל ממועד החתימה על  )12שנים עשר (כל ההיתרים ברי תוקף לתקופה של  . ב

 תצהיר זה, לפחות.
אין כל מניעה, איסור או הגבלה מכוח הוראות כל דין, לרבות הוראות כל רשות מוסמכת,  . ג

 .חברת הניהולעל ביצוע שירותים על ידי 
  

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,

  

  שם פרטי ומשפחה

  

חברת תפקיד ב
  הניהול

  

  חתימה

  

  תאריך

  

  

  שם פרטי ומשפחה

  

בחברת תפקיד 
  הניהול

  

  חתימה

  

  תאריך

  

חתימה וחותמת 
  חברת הניהול

      

  

  

  

  

  

  

  

  אישור עו"ד
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  הריני מאשר בחתימתי:

 מחק את המיותר:][ . 1

כי החתום/מה דלעיל הוזהר/ה על ידי  . 1.1
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן;

על ידי  ודלעיל הוזהר החתומיםכי  . 1.2
 יםצפוי יהיולהצהיר את האמת וכי 

 .כן ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 מחק את המיותר:][ . 2

דלעיל  חברת הניהולכי החתום/מה בשם  . 2.1
הוא/היא מורשה/ית החתימה מטעם 

חברת , ורשאי/ת לחייב את חברת הניהול
 ;וז הצהרהלמטרות  הניהול

דלעיל  חברת הניהולבשם  החתומיםכי  . 2.2
, חברת הניהולהחתימה מטעם  ימורש  הם

למטרות   חברת הניהוללחייב את    םורשאי
  .וז הצהרה

  שם פרטי משפחה

  

  

  מספר רישיון עו"ד

  חותמת וחתימה

  

  

  תאריך
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  חברי צוות הניהולמשרות  –' חנספח 
  כללי . 1

לאורך  חברת הניהולשיועסקו על ידי  חברי צוות הניהולנספח זה מגדיר ומתאר את  1.1
 שלבי הפרויקט ואת דרישות החובה אשר נדרש שיתקיימו בהם. 

 מזמיןללא אישור ה חברי צוות הניהוללא תעסיק אף אדם בתפקיד של  חברת הניהול 1.2
חברי צוות רשאית שלא לאשר העסקתם של המועמדים לתפקידי  מזמיןמראש. ה

 להלן.  מכל סיבה שהיא ובפרט עקב אי עמידה בתנאי הסף המפורטים הניהול

להעסיק את חברי הצוות כמפורט בנספח זה, לכל הפחות, וזאת על  חברת הניהולעל  1.3
מנת לספק את מכלול השירותים הנדרשים לאורך כל שלבי הפרויקט כמפורט במסמכי 

 . (השירותים) ב'נספח המכרז ובפרט ב

י חברלמען הסר ספק, יובהר, כי אין בנספח זה משום תיאור מלא או ממצה של מספר  1.4
 חברי צוות הניהול, תפקידיהם וחובותיהם. כמו כן, אין לראות בדרישות מצוות הניהול

חברת שבנספח זה מצג על פיו כוח אדם זה הינו מספק לצורך עמידה בהתחייבויות 
 . הניהול

 .חברת הניהוללהיות מועסקים על ידי  חברי צוות הניהולעל  1.5

 לתקופת השירותים יהיו כמפורט להלן:  הולחברת הניאשר יועסקו על ידי  חברי צוות הניהול . 2

 מנהל הפרויקט  2.1

תעסיק את מנהל הפרויקט שהוצג על ידה מטעם חברת הניהול, במסגרת   חברת הניהול
. מנהל הפרויקט יהיה אחראי לנהל את כלל מזמיןההצעה במכרז ואשר אושר על ידי ה

  הפרויקט באופן מיטבי.ולפקח על הוצאתו לפועל של  העבודות והשירותים בפרויקט

 .ממוסד מוכר הוא בעל תואר אקדמי בהנדסת אזרחית 2.1.1

בתוקף בהתאם  שויירבמועד הגשת ההצעות הוא בעל תעודת מהנדס אזרחי  2.1.2
 לחוק המהנדסים והאדריכלים;  11לסעיף 

לפחות בביצוע ו/או ניהול ביצוע של  ) שנים7( שבעהוא בעל ותק מקצועי של  2.1.3
  .דומים פרויקטים

) שנים כמנהל של 7( שבעיהא בעל ניסיון מקצועי של לפחות  הפרויקטמנהל  2.1.4
 םאשר ההיקף הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות במסגרתים פרויקט

  ₪.) 500,000,000מיליוני ( חמש מאותעולה על 

 מהנדסי פיקוח עבודות  2.2

ויבקרו את פעילות   יפקחו  אשר,  פיקוח  מהנדסי  )3(  שלושהלפחות    תעסיק  הניהול  חברת
  כלל העבודות, לרבות פיקוח על הקבלנים.הביצוע של 

 :הפיקוח במהנדסי שיתקיימו נדרש אשר החובה דרישות

רשום ובהנדסה אזרחית  לפחות  בעל תואר ראשון    אהפיקוח יה  מהנדסנדרש כי   2.2.1
 .המהנדסיםבפנקס 

שנים ) 3נדרש כי מהנדס הפיקוח יהא בעל ותק מקצועי של לפחות שלוש ( 2.2.2
  בפיקוח בעבודות בהנדסה אזרחית.

נדרש כי אותו בעל תפקיד לא הורשע בעבירה לרבות  חברי צוות הניהולביחס לכל אחד מ . 3
יש בה כדי להשפיע באופן מהותי על התנהלות אותו בעל תפקיד,   מזמיןעבירה אשר לדעת ה

ירה אחרת לרבות עבירה שיש עימה קלון או עבירה מסוג מרמה והפרת אמונים או בכל עב
, כדי להשליך על יושרו או אמינותו של אותו בעל תפקיד, ולא מזמיןשיש בה, לדעת ה

 תלויים ועומדים בקשר לעבירה כאמור.קיימים נגדו הליכים 

 יםבנספחלמונחים בדרישות החובה שלא הוגדרו בנספח זה, תהא המשמעות שניתנה להם   . 4
 ) בהזמנה להציע הצעות.  (תנאי הסף 1ה'-'ה
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  חברי צוות הניהול – י'נספח 
  ]זכייה לאחר יושלם[

  _____________. –מנהל הפרויקט 

   –מפקחים 

1 . .________________ 

2 . .________________ 

3 .  ._________________  
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  נוסח ערבות הביצוע – יא'נספח 
  

  תאריך:___________

  לכבוד,

  'ארלס וינגייט (מכון וינגייט)צהלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  המכון

_______  

  נתניה

  

  ג.א.נ,

  הנדון: כתב ערבות מס'________

") אנו ערבים כלפיכם החייב] (להלן: "חברת הניהול___________ [על פי בקשת  . 1
 ,"חש) 1,000,000( מיליוןלשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

סכום להלן (להלן: "  4תנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  כשהוא צמוד למדד בהתאם ל
"), בקשר לעמידתו של החייב בהתחייבויותיו על פי הסכם למתן שירותי ניהול הערבות

להקמת מתחמים חדשים ולשיפוץ ושיפור מתחמים קיימים  יםבמסגרת פרויקט
  .בשטח המכון

דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי  . 2
) ימים ממועד 7באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

 קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול  . 3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל  שתהיה לשיעורין וכי
 התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד בהתאם  . 4
 לתנאים הבאים:

"מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות)" כפי שמתפרסם מידי חודש על  -"מדד" 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אם יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף  ידי

  במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד חודש ______  –"צמוד למדד" 

קודות) לבין ] (הינו ______ נהמועד האחרון בו פורסם המדדשפורסם ביום ______ [

  המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו  . 5
חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

 התשלום מהקבלן.
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. . 6

  

  נס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.כתב ערבות זה ייכ

  

 

  


