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 הסכם

 ______יום ____יבנה בך ונחתם בשנער

 

 

 עיריית יבנה  בין:

 , יבנה50מרחוב דואני  

 "(עירייהה)להלן: " 

 ;מצד אחד  

 

 

 ______________________ לבין:

 ______________________רח' מ 

 "(מתכנןה)להלן: " 

 ;מצד שני  

 

"( ומשרד האוצר רמ"יבהסכם עם רשות מקרקעי ישראל )להלן: " 8.8.2016ביום  ההתקשר עירייהוה הואיל

בתחום שמטרתו להביא לתכנון, פיתוח ושיווק של עתודות קרקע נרחבות שבבעלות מדינת ישראל 

 "(;הסכם הגגשיפוטה של העיר יבנה )להלן: "

לקדם את התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח ועבודות המבנים  עירייהה הבמסגרת הסכם הגג התחייב והואיל

הנדרשות לשם שיווקן של הקרקעות האמורות למטרת בניה למגורים, לרבות הקמה של תשתיות על, 

)כגון חברת  ם שלישייםמוסדות חינוך ועבודות של צדדי תשתיות צמודות, מוסדות ציבור רשות,

 החשמל ומקורות(; 

 5,000בנפח של מים  של בריכה לאגירתשירותי תכנון למתן  35/2019 מספרפרסמה מכרז  עירייהוה הואילו

, (B+Cקמת שכונת נאות שמיר ביבנה )הידועה כתוכנית בקשר עם פרויקט לה"( המאגר" מ"ק )להלן:

 -" והשירותים" )להלן: וביתר מסמכי המכרז, מפרט השירותיםות בבחוזה זה להלן, לרהכל כמפורט 

 ;"(הפרויקט"

 במכרז וזכה בו; ףהשתת המתכנןו והואיל

הכישורים והציוד המתאימים למתן א בעל האישורים, ההיתרים, הניסיון, ומצהיר, כי ה המתכנןו והואיל

 השירותים;

בחוזה למתן  המתכנןמעוניינת להתקשר עם  עירייהאת השירותים, וה עירייהלספק ל ןמעוניי המתכנןו והואיל

 מסמכי המכרז;חוזה זה להלן וביתר השירותים, והכל בתנאים המפורטים ב

 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1

 מנו.היונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד זה המבוא להסכם  .1.1

 .זה הסכםזה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של  הסכםכותרות הסעיפים ב .1.2

 בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, יגברו הוראות ההסכם גופו.  .1.3

 נספחי ההסכם .2

 ואבני הדרך לתשלום פירוט השירותים נספח א'

  אישור על קיום ביטוחים 'בספח נ

 הממונה .3

או מי מטעם /ו העירמהנדס  שלובהתאם להוראותיו  ופיקוחתחת יבצע את השירותים  מתכנןה .3.1

 "(. הממונה" :להלן) שהוסמך לכך בכתב עירייהה

בקשר עם ההסכם יכול  עירייההאו הזמנה על ידי ו/כל זכות, טענה, דרישה, בקשה, הודעה  .3.2

הודעה ממונה בכל עת על ידי מתן להחליף את ה תרשאי יההת עירייההממונה. השתיעשה על ידי 

 .מתכנןלבכתב 

 אבני הדרך .4

המפרט ) 'א נספחאבני הדרך המופיעות בפירוט השירותים ולבהתאם השירותים את בצע י מתכנןה .4.1

מובהר, כי מעבר מאבן דרך אחת לשנייה יעשה רק לאחר  .(לתשלום אבני הדרךאת ו התמורהאת 

אישור להתחיל בביצוע השירותים בהתאם סיומה של אבן דרך אחת וקבלת אישור הממונה על 

 .לאבן הדרך הבאה

הפיתוח, עבודות הוא מודע לכך שהעירייה מחויבת לקידום התכנון ולביצוע מצהיר, כי  מתכנןה .4.2

ים, וכי אי עמידה בלוחות נשוא השירותים, בלוחות זמנים קצובים וקצר הפרויקטובכלל זה 

 עלולה לגרום לעירייה וגם לאינטרס הציבורי נזקים ניכרים. הזמנים

הינם  לאבני הדרךביצועם והשלמתם של השירותים בהתאם מצהיר, כי הוא מדוע לכך ש מתכנןה .4.3

)על פי הוראות הסכם  הןאחראי ל מתכנןשה אבני הדרךתנאי יסודי בהסכם זה וכי בגין אי עמידה ב

)וזאת מבלי  רשאית לחייב אותו בתשלום פיצויים מוסכמים עירייהזה ו/או על פי דין( תהיה ה

 .לגרוע מזכותה לכל סעד אחר ונוסף(

והיא גם תהיה רשאית לעדכן אותו מעת לעת.  עירייהלוח הזמנים לביצוע השירותים יקבע על ידי ה .4.4

ואם שאינן  מתכנןות או צפויות להתקיים נסיבות, אם בשליטת הבמקרה שהתקיימו נסיב

בשליטתו, אשר מכל סיבה שהיא גורמות או עלולות לגרום לעיכוב במתן השירותים, יודיע על כך 

בהקדם האפשרי בהתאם  וגם יציג את הצעתו ללוח זמנים מעודכן,בכתב  עירייהל מתכנןה

היה עליו לדעת שאו  מתכנןימים מהמועד בו נודע ל( 7לנסיבות, אך בכל מקרה לא יאוחר משבעה )

יפורטו הנסיבות, תוצאתן והשפעתן על לוח הזמנים. כאמור אודות הנסיבות כאמור לעיל. בהודעה 

מהתחייבויותיו למתן השירותים לפי לוח הזמנים,  מתכנןמסירת הודעה כאמור לא תשחרר את ה

 ארכה להשלמת השירותים. מתכנןאלא אם אישר הממונה את העיכוב ובהתאם לכך נתן ל
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ביצוע ימשך  מתכנןמסיבות שונות שאינן תלויות באפשר שמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי  .4.5

מצהיר, כי הוא מודע  מתכנן. העירייהשנקבע על ידי ההשירותים להמשך מעבר ללוח הזמנים 

וכי אין ולא תהיינה לו טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא בגין או בקשר עם התמשכות  ,לאמור

מכל מין וסוג ו/או החזר הוצאות או פיצויים ו/, לרבות לא דרישות לתוספת תמורה השירותים

 .שהם

 התמורה .5

 יהעיריתשלם העל פי ההסכם,  מתכנןבתמורה למתן השירותים ומילוי כל שאר התחייבויותיו של ה .5.1

בתוספת  ,%___ בשיעור שיעור הנחה , לאחרלפי מחירון משרד הבינוי והשיכוןתמורה  מתכנןל

, ובכפוף לאישור לחוזה א'נספח על פי אבני הדרך הקבועות ב מתכנןהתמורה תשולם ל .מע"מ כדין

 .מתכנןבכתב של הממונה על מילוי אבן הדרך הרלוונטית על ידי ה

סכום שום  מתכנןללא תשלם  עירייהה ת.ומוחלט תסופי הלעיל הינ 5.1בסעיף  ההאמור התמורה .5.2

, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר לעיל 5.1בסעיף מפורשות לאמור מעבר או נוסף ו/אחר 

או כל הנובע ירותים ולא בקשר איתם על פי הסכם זה, לא עבור מתן השבין הצדדים פקיעת הקשר 

תמורה האמורה בסעיף הר ספק מובהר, כי למען הס ולא לכל אדם או גוף אחר. מתכנןמהם, לא ל

יידרש להם לצורך או בקשר עם מתן  מתכנןלעיל כוללת גם את כל ההוצאות מכל מין וסוג שה 5.1

 השירותים.

פיצויים תמורה ו/או תוספת  מתכנןל ישולמולא כי , מובהר למען הסר ספקמבלי לגרוע מהאמור ו .5.3

, לרבות בגין שינויים בתכנון שיידרשו הפרויקט בגין שינויים בתכנון ו/או החזר הוצאות כלשהם

 .של השירותים ביצועהביוזמת המזמין ו/או בגין התארכות משך 

. , כשהוא מאושר על ידי הממונהחשבון לתשלום עירייהל מתכנןיגיש ה השירותיםעם השלמת  .5.4

 , לאחר2017-פקים, תשע"זחוק מוסר תשלומים לסבהתאם ל מתכנןתעביר את התשלום ל עירייהה

חרף האמור, הואיל והמימון  .וקבלה כדין חשבונית מסכנגד ו, קבלת חשבון מאושר על ידי הממונה

תהיה רשאית לדחות את מועד  עירייהלביצוע הפרויקט מתקבל במלואו מרשות מקרקעי ישראל, ה

ימים לאחר המועד שבו יתקבל אצלה המימון כאמור מאת רשות מקרקעי  10תשלום התמורה עד 

 ישראל.

 כקבלן עצמאי מתכנןמעמד ה .6

לא יתפרש זה שום דבר האמור בהסכם ו ,עירייההשל לא יהיה סוכן, שליח או נציג  מתכנןה .6.1

או כמקנה לו מעמד של ה עירייה או מי מטעמה או מי מטעמו להופיע בשםו/ מתכנןכמסמיך את ה

 , אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת לעניין מסוים.בעניין כלשהו או למטרה כלשהי עירייהנציג ה

כקבלן עצמאי, על כל  עירייהמצהיר בזאת, כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים ל מתכנןה .6.2

 מתכנןאו עובדיו לבין העירייה. הו/ מתכנןבין המעביד  -ווצרו יחסי עובד יהמשתמע מכך, ומבלי שי

מעביד בינו לבין העירייה, ויהיה מנוע מלדרוש מן  -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד 

מעביד בינו ו/או מי  -העירייה זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד 

 מטעמו לבין העירייה.
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והמזמין של כל נותני השירותים עביד של העובדים המועסקים על ידו כי הינו המ ,מצהיר מתכנןה .6.3

ו/או וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד המועסקים על ידו 

 . רלוונטייםעל פי חוק ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה המזמין 

או הסכם נזק או פיצוי המגיעים על פי דין כל זכות, תשלום בגין יהיה אחראי בלעדית ל מתכנןה .6.4

בזאת מראש את העירייה מכל  משחרר מתכנןה .מועסקים על ידוה נותני השירותיםלעובדיו או ל

נותן שירותים בכל הנוגע לכל מי  –ו/או מיחסי מזמין מעביד  - הנובעת מיחסי עובד ,אחריות שהיא

ולשפות מתחייב לפצות הוא ושיועסק על ידו )כעובד או כנותן שירותים( לצורך מתן השירותים, 

את העירייה בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שייגרמו לעירייה אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו 

בין נותן שירותים  –או מזמין מעביד  –פירוש היוצר מערכת יחסי עובד או במסגרתו מכוחו 

 .שיועסקו על ידו נותני השירותיםאו מי מ או מי מעובדיו מתכנןבין ההעירייה ל

 הסכםכפי שבאה לידי ביטוי ב ,הצדדים הסכמתהיה ולמרות לעיל,  6.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6.5

סכום  עירייהל נןמתכה יב, ישעובד עירייהכ יוכר הפועל מטעמומעובדיו או מי או מי  מתכנןהזה, 

 עירייה, והבגין שירותיו של אותו אדם לפי הסכם זה מתכנןמהתמורה ששולמה ל 40% -השווה ל

 .לרבות חילוט ערבויות ,סכום זה בכל דרך מתכנןלגבות מן ה תהיה רשאית

 והצהרותיו מתכנןהתחייבויות ה .7

את כל ההכנות והסידורים שיהיו נחוצים על מנת לבצע את השירותים  על חשבונו יבצע מתכנןה .7.1

יבצע את  מתכנןולשביעות רצונה. ה עירייההבאופן מקצועי ויעיל ולפי כל דין, בהתאם להוראות 

מעולה לצורך מתן  מתכנןמעולה, ויעשה כל דבר סביר הנדרש מ מתכנןהשירותים ברמה הצפויה מ

וכל המועסקים מטעמו במתן השירותים הינם ויהיו בעלי  כנןמתהשירותים בהתאם להסכם זה. ה

 הידע והניסיון הדרושים לביצוע השירותים באופן מקצועי ויעיל.

)לרבות כל איש מקצוע רלוונטי שמועסק  מתכנןהככל שיתבקש לעשות כן על ידי הממונה, ישתתף  .7.2

במועדים שיקבע הממונה על מנת לדווח על  עירייהשל הבישיבות במתן השירותים(  ועל יד

התקדמות מתן השירותים. ישיבות כאמור יתקיימו, ככל שהדבר אפשרי, במועדים קבועים, אולם 

ת אד הוק שלא במועד הקבוע, אם ראה לנכון. משתתפי וישיבגם הממונה יהיה רשאי לקבוע 

ת איש צוות בכיר לו לכל לפחויהיו מעודכנים לגבי נושא הישיבה והם יכל מתכנןהישיבות מטעם ה

של אנשי צוות מסוימים בישיבות מסוימות, כפי  ם. הממונה יהיה רשאי לדרוש את השתתפותאחד

 ין. ישיראה לו דרוש לטובת הענ

סבורה  עירייהיתקן, ישנה ויבצע מחדש, ללא כל תשלום נוסף, כל חלק מהשירותים אשר ה מתכנןה .7.3

 .עירייההתה הראשונה של כי בוצע שלא לפי הנדרש, מיד עם דריש

 12למשך תקופה של  בקשר עם השירותים ותוצריהם את העזרה הנדרשת עירייהיגיש ל מתכנןה .7.4

 . , ללא תמורה נוספתחודשים לאחר תום תקופת ההסכם

כי הוא מודע לכל ההוראות וההתניות בתכניות מתאר ארציות ובתוכניות אחרות,  ,מאשר מתכנןה .7.5

צאות בשלבי הכנה, שיש להן קשר עם השירותים, וכן להוראות כל דין, בין קיימות ובין כאלה הנמ

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות פרוצדורות, סטנדרטים, תקנות וצווים החלים בקשר עם השירותים, 

מקרקעי ישראל וכל דין, נוהג  רשותשל רלוונטיים האמור דיני התכנון והבניה; החלטות ונוהלים 

 ונוהל אחר אשר עשויים להשפיע על מתן השירותים בכל דרך שהיא.
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ין, כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפ מתכנןי הבביצוע הסכם זה על ידאין  .7.6

נים כאמור. העירייה, והוא ימנע ממצב של ניגוד ענייאו  עירייההבין לבין מקצועי ובין עסקי, בינו 

מיד עם היוודע לו על קיום מצב של ניגוד עניינים אפשרי.  עירייהמתחייב ליידע את ה מתכנןה

ינקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית להסרת ניגוד  מתכנןה

תמצא אם . עירייהההעניינים במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות 

גרם  מתכנןבין שה, העירייהאו  עירייההבין ל מתכנןבין ה ענייניםכי נוצר מצב של ניגוד  ,עירייהה

או )לפי שיקול דעתה הבלעדי( ליתן  רשאית לבטל ההסכם לאלתר עירייהא התהלו ובין שלא, 

 .הוראות לענין זה

נכונים כרז הממצהיר ומתחייב בזאת, כי כל ההצהרות והמצגים שהציג במסגרת  מתכנןה .7.7

 ישארו כך במשך כל תקופת ההסכם.יומדויקים ו

את  יתווה מ"יור עירייהה ידי על שיאושר כפי הפרויקט תקציבהמתכנן מצהיר, כי ידוע לו ש .7.8

הוראה מפורשת אחרת בכתב מטעם  ו, וככל שלא תנתן לם על ידושירותיההמסגרת לביצוע 

 מתוך, המאושר לתקציב מלאה ובכפיפות בהתאמה יעשו המתכנן של ושפעולותי הרי, עירייהה

 התקציב ובמסגרתביניהן לפי ההסכם  מול רמ"י עירייהה של התחייבויותיה לקיום להביא מטרה

 .לפרויקט הקשור בכל

 מסירת דוחות .8

 דרש להגיש דוחות, באמצעות הממונה ולפי הוראותיו, ובכלל זה:יי מתכנןה

דו"חות חודשיים בעניין קצב ההתקדמות של ביצוע השירותים, המפרטים  עירייהיגיש ל מתכנןה .8.1

 את המטלות שבוצעו על ידו בחודש שחלף.

כאמור בסעיף  עירייהמסר על ידו לי, ביחד עם כל חשבון שימתכנןכתנאי לקבלת תשלום יעביר ה .8.2

 לעיל, דו"ח המפרט את המטלות שבוצעו על ידו ואשר בעבורן הוצא החשבון.  5.4

 כל דו"ח נוסף שיידרש על ידי הממונה. .8.3

 חוסר בלעדיות .9

ל חלק מהם על ידי לא נותנת ו/או מתחייבת לבלעדיות לביצוע השירותים ו/או כ עירייהמובהר בזאת, כי ה

אחד או יותר נוספים לצורך ביצוע השירותים ו/או חלק  מתכנןרשאית להתקשר עם  עירייהה. מתכנןה

 שירותיםלא יעמוד בזמינות לביצוע ה מתכנןכי במידה וה ,מובהר מהם. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה

, לפי שיקול עירייההלפי לוחות הזמנים שבהסכם זה ו/או בהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, רשאית 

אחר, וזאת בכל דרך  מתכנןדעתה הבלעדי, לבצע את השירותים בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות 

זה, יהיה  כאמור בסעיף עירייההשתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין. במקרה שפעלה 

 זכאי לתשלום לפי השירותים שביצע בפועל בלבד. מתכנןה

 נוכחות הממונה .10

ולפקח על התקדמות ואופי  מתכנןבמשרדי ה בכל עת או מי הפועל מטעמו רשאי להיות נוכחו/הממונה 

או מצג לפי דרישתו, ולסייע לו בכל ו/מחויב ליתן לממונה כל הסבר, הבהרה  מתכנןביצוע השירותים, וה

 לבצע את עבודתו כאמור. דרך
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  שיפוי בנזיקיןאחריות ו .11

על כי האחריות הכוללת והבלעדית לביצוע השירותים כמפורט בהסכם  ,הצדדיםמוסכם בזה בין  .11.1

למסמכים הקשורים בשירותים ו/או  עירייההאישוריה של  ולפיכך מתכנןתחול על ה נספחיו

 מתכנןהעל פי הסכם זה, לא ישחררו את  ומטעמו/או על  ידי מי  מתכנןה דייל למסמכים אשר הוכנו ע

ו/או על מי מטעמה אחריות  עירייההמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על 

 כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים האמורים.

דן לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או אב עירייההאחראי כלפי  מתכנןהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.2

 מתכנןלו/או למי מעובדיה,  עירייהלו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם 

הנובע ו/או בקשר  , לצד שלישי כלשהוומעו/או למי מט ו/או למי מעובדיו המועסקים על ידו

ו/או על ידי מי מטעמו כתוצאה  מתכנןהעקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של ו/או שירותים ל

 ןאינ םו/או בחלק םלמותו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או עקב כך שאיכות השירותים בש

 .ונועד םאת המטרות שלשמים הולמ

כל אחריות מ הבשירותמנהליה ו/או כל אדם הנמצא ו/או עובדיה ו/או  עירייההפוטר את  מתכנןה .11.3

 לעיל. 11.2 -11.1, כאמור בסעיפים מתכנןלכל אבדן או נזק הנמצא באחריות ה

ועובדיה מאחריות לאבדן ו/או נזק העלול להיגרם  עירייההכי הוא פוטר את  ,מצהיר בזאת מתכנןה .11.4

לביצוע  וו/או על ידי מי מטעמ מתכנןהלרכוש ו/או ציוד מכל מין וסוג שהוא, אשר הובא על ידי 

שירותים, אולם הפטור כאמור הלצורך מתן  ומי מטעמאת ו/או  מתכנןהשירותים ו/או המשמש את ה

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.  

, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש העל כל נזק שיגרם ל עירייההמתחייב לשפות ולפצות את  מתכנןה .11.5

פסק דין ו/או  הדרישתפי -בקשר לכך וזאת על עמדוילרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן  הנגד

על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור  מתכנןלתודיע  עירייההשלא עוכב ביצועו של בית משפט מוסמך. 

 מפניה על חשבונו. עירייההותאפשר לו להתגונן ולהגן על 

או לצד /בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו עירייההנשאה  .11.6

שירותים יהיה ה( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מאו מי מטעמו/ו מתכנןהשלישי כלשהו )כולל עובדי 

על כל הנזקים  ן באופן מידי על כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולפצות עירייההלשפות את  מתכנןהעל 

 ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

לשלמו בגין תביעה כאמור,  חויבהאו מי מהן שילמה לקזז ו/או לנכות כל סכום ש ותרשאי עירייהה .11.7

לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל ות זכאייו גם יהמהן והן  מתכנןלמכל סכום שיגיע 

 יהא צפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. ו/או העירייה עירייההמקרה בו 

   ביטוח .12

על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי דין,  מתכנןהמבלי לגרוע מהתחייבויות  .12.1

לבטח, לפני תחילת מתן השירותים, על חשבונו הוא, את אחריותו ואת אחריות  מתכנןמתחייב ה

בגין ו/או בקשר עם השירותים  ועובדיהם או מדינת ישראל ו/או רשות מקרקעי ישראל/ו עירייהה

דעתו ובלבד שלא יפחתו בביטוחים לפי מיטב שיקול  מתכנןה נשוא הסכם זה הניתנים על ידי

 'ב נספחמהביטוחים, גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
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ויחולו גם התנאים  "(טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 המפורטים להלן:

 הביטוחים יחולו גם התנאים המפורטים להלן.בכל מקרה בכל  .12.2

את טופס האישור על קיום ביטוחים תקין  עירייהל מתכנןהלא יאוחר ממועד חתימת ההסכם ימסור  .12.3

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  ורףבנוסח המצהמורשים בישראל תקף החתום על ידי מבטחיו 

 הסכם. מה

כי במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה, אם תוקף האישור על קיום ביטוחים  ,מתחייב מתכנןה .12.4

עומד לפוג, או אם תקופת הביטוח של אחת או יותר מפוליסות הביטוח הנכללות באישור על קיום 

אישור על קיום ביטוחים תקין,  עירייהלימסור  מתכנןהביטוחים עומדת להסתיים מכל סיבה שהיא, 

ימים לפני שיפוג  7טחיו שיחליף את האישור הקודם וזאת לא יאוחר מאשר תקף וחתום על ידי מב

תוקפו של האישור הקודם ו/או תוקף אחת או יותר מן הפוליסות הנכללות בו, ללא צורך בקבלת 

. מסירתו במועד וקיומו של אישור על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום עירייההדרישה כלשהי מצד 

 שך כל תקופת חלותו של הסכם זה, מהווה תנאי יסודי בהסכם. במ מתכנןהעל ידי מבטחי 

טופס את  עירייהל מתכנןהימסור  -שירותים וכתנאי לו הבגין  מתכנןהעם עריכת גמר חשבון עם  .12.5

חודשים שלאחר  12 -ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף להאישור על קיום 

 חודשים.  12מועד ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח של 

מתחייב לשלם את דמי הביטוח עבור פוליסות הביטוח הנכללות באישור הביטוחים כסדרם  מתכנןה .12.6

 אי פוליסות הביטוח.ולמלא אחר כל תנ

יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בפוליסות הביטוח וכן יישא בכל אבדן  מתכנןה .12.7

, שיגרם עקב מעשה ו/או מתכנןהו/או נזק ו/או אחריות שאינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח של 

י לנזקים בלתי יהיה אחרא מתכנןה. ואו על ידי מי מטעמ/ו מתכנןהמחדל טעות או השמטה של 

מבוטחים שהם באחריותו על פי הסכם זה לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות. 

רשות מקרקעי ו/או מדינת ישראל ו/או  עירייההפוליסות הביטוח תורחבנה לכסות את אחריותה של  .12.8

מעשה בקשר לאו /י הסכם זה ועל פ השירותים עובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות בגין ו/או  ישראל

 והפועלים מטעמו. מתכנןהאו מחדל טעות או השמטה מצד 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  מתכנןה .12.9

ימשיך  מתכנןההאמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

, לרבות לאחר סיום מועד ויערוך ביטוחים כאמור כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו אחריות על פי דין

 .בין הצדדים ההתקשרות

אחראי  מתכנןהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו על פי הפוליסות יהא  מתכנןההפר  .12.10

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות או  עירייהלאישית לנזקים שיגרמו 

מתחייב  מתכנןה. ייהעירהוהוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי  עירייההאחרות, כלפי 

 מתכנןהכי בפוליסות הביטוח יכלל תנאי הקובע כי לגבי נזקים שיגרמו לצד שלישי כלשהו ולעובדי 

 רשות מקרקעי ישראלו/או  מדינת ישראלכלפי ו/או  עירייהההמבטחים יהיו מנועים מלטעון כלפי 

 הפר את תנאי הפוליסות.  מתכנןהועובדיהם כי 



 9 

הנדרשים על פי הסכם זה, תנאי הביטוחים, גבולות האחריות ופרטים  כי הביטוחים ,מוסכם בזאת .12.11

יפעל על פי שיקול  מתכנןהביטוחים הינן דרישות מזעריות בלבד והאחרים הקבועים באישור על קיום 

דעתו להרחבת גבולות האחריות, להגדלת סכומי הביטוח, להרחבת היקף הכיסוי ורכישת ביטוחים 

 ביטוחים.ה, ובלבד שאלה לא יפחתו מהנדרש באישור על קיום על חשבונו נוספים ו/או משלימים

בכל הפוליסות שיערוך המתכנן יכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי העירייה ובלבד ולא יחול כלפי מי  .12.12

 שגרם לנזק בזדון.

 סודיות .13

דיה כי ידוע לו שכל המידע והמסמכים שהגיעו לידיו בכל צורה שהיא, לרבות במ ,מצהיר מתכנןה .13.1

"( וכן כל העתק של מידע כאמור הינו סודי המידעדיגיטאלית, בקשר עם מתן השירותים )להלן: "

או לפרסמו בין גורמים שאינם מוסמכים, ובכלל, במשך תקופת ו/ואין להעבירו, למסרו, לשחררו 

 ההסכם ולאחריה.

לעיל מהווה עבירה לפי סעיף  13.1מצהיר, כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבויות שבסעיף  מתכנןה .13.2

 .1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  118

 בטיחות .14

 בטיחות לרבות בטיחות בנושא בדין החלות וההוראות התקנות, החוקים כל יחולו מתכנןה על .14.1

 -"דהתשילמלא אחר הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  מתכנןכמו כן, מתחייב ה. בעבודה

על העבודה )מסירת מידע והדרכת  הפיקוחוהתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות ארגון  1954

 . במקומם שיבואו תקנהאו /ו חוק וכל 1999 -"טהתשנעובדים(, 

למסור לממונה הוראות בטיחות לביצוע הקמה בטוחה של המבנה ו/או המבנים.  מתכנןבאחריות ה .14.2

באחריותו הבלעדית למסור לממונה הוראות בטיחות שיבטיחו, כי המבנה יהיה יציב בכל לבי 

 הקמתו ולאחר מכן.

 קניין רוחני .15

בקשר עם מתן  מתכנןזכויות היוצרים בכל תוצר עבודה שהוכן, הופק, פותח או נאסף על ידי ה .15.1

השירותים לפי ההסכם, ובכלל זה כל תוכנה, מפה, סקרים, קבצי נתונים, מידע ומסמכים מן הסוג 

ו/או כל צד שלישי לא  מתכנן"(, יהיו קניינה הבלעדי של העירייה. לתוצרי העבודההזה )להלן: "

רך מתן למעט לצו ,כל שימושבהם לעשות  םרשאייהיו כל זכויות בתוצרי העבודה והם אינם 

את כל מאגר המידע שברשותו בהתאם  עירייהיחזיר ל מתכנןהשירותים בהתאם להסכם. ה

 . עירייההלהוראות 

 ימפרטלרבות מכל סוג שהוא,  העירייה,לצורך מתן השירותים על חשבונה של  מתכנןשרכש ה חומר .15.2

עם תום  עירייהללהעבירו  מתכנןל ה, ועעירייהשל ה הרכוש הינו ומהוכד נתונים, תוכנות, צילומים

 .מתן השירותים רכיהשימוש בהם לצ

ולהתיר את תהיה רשאית להעביר את כל תוצרי העבודה למען הסר ספק מובהר בזה, כי העירייה  .15.3

רשות מקרקעי ישראל ו/או לכל גורם ישראל ו/או כל נציג מטעם רשות מקרקעי להשימוש בהם 

 רלוונטי אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.
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, או אם ההסכם הובא לידי סיום כמפורט בהסכם זה, או מתכנןגמר ביצוע השירותים על ידי העם  .15.4

 עירייהל את כל תוצרי העבודה מתכנןבמהלך ביצוע השירותים, אם יידרש על ידי הממונה, יעביר ה

מתחייב למסור לעירייה את תכניות המקור ואת על המסמכים,  מתכנן. הו/או לכל מי מטעמה

 ל מידע אחר המצוי בידו בקשר עם ההסכם.ההסברים וכ

מלהפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, של גורם  מתכנןבמסגרת מתן השירותים ימנע ה .15.5

זכויות קניין רוחני כאמור,  מתכנןכלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי אם הפר ה

יהיה אחראי באופן בלעדי להפרה ויפצה או ישפה את העירייה בגין כל העלויות ו/או הנזקים 

 שיגרמו לה בקשר עם הפרה כאמור.

 הסבת ההסכם .16

לפי ההסכם, אלא או חובה לאחר כל זכות ו/או להמחות או למסור ו/רשאי להעביר אינו  מתכנןה .16.1

 .תבמראש ובכ עירייהבהסכמת ה

נותן שירותים )על בסיס  ל ידיע שירותים, כולם או מקצתם,לביצוע ה האת הסכמת עירייהה נהנת .16.2

שבו גם על קבלן המשנה. מובהר  מתכנןיחולו הוראות ההסכם והתחייבויות ה, (משנה קבלנות

מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם,  מתכנןאת הכאמור כדי לשחרר הסכמה באין כי  ,בזאת

ומי  עובדיהם ,וחםכ י, באשירותיםיות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי הרא באחשיי הואו

 מטעמם.

 ביטול ההסכם .17

על ידי  ,רשאית לבטל את ההסכם, מכל סיבה שהיא, בכל עת לפני תום תקופת ההסכם עירייהה .17.1

רשאית לעצור את  עירייהימים לפחות. מבלי לגרוע מהאמור, ה 30מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

שהיא, אולם עצירת ביצוע השירותים לתקופה של לכל תקופה  מתכנןביצוע השירותים על ידי ה

 .)אלא אם יסכימו הצדדים אחרת( שנה ומעלה תיחשב כביטול ההסכם

זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או  עירייההא המבלי לגרוע מכלליות האמור, ת .17.2

 חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים הבאים:

כפושט רגל, למינוי  והוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזת מתכנןה גדנ .17.2.1

נמצא באיחוד תיקים  מתכנןיום או אם ה 60וך מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל ת

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. מתכנןשל ה והוטל צו עיקול על נכס מנכסי .17.2.2

הסביר של  הבאופן אשר על פי שיקול דעת מתכנןשונה מצבו העסקי או הכספי של ה .17.2.3

לבצע כיאות את  מתכנןה של ועלול להשפיע מהותית לרעה על יכולת עירייהה

 על פי ההסכם. והתחייבויותי

על פי הסכם זה לצד  וו/או התחייבויותי וו/או חובותי והעביר ו/או המחה זכויותי מתכנןה .17.2.4

 מראש ובכתב. עירייהג', ללא אישור ה

את התמורה לפי  מתכנןלעיל, תשלם ל 17.2 -ו 17.1 פיםבסעיאת ההסכם כאמור  עירייהביטלה ה .17.3

באשר לשיעור ביצוע  מונה, בהתאם לקביעת המערך השירותים שביצע בפועל עד למועד הביטול

)בכפוף לזכותה של העירייה לקזז ממנו  תשלום זה יהיה סופי .השירותים עד מועד ביטול ההסכם
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ום לא יהיה זכאי לכל תשל מתכנןוה סכומים בהתאם להוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין(

 בגין ביטול ההסכם.או פיצוי נוסף 

 מתכנןמבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים שנתונים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, במקרה שה .17.4

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה  עירייהיחרוג מלוחות הזמנים הקבועים לביצוע השירותים, ה

 לא תהיה כל טענה בקשר לכך. מתכנןעל סיום הסכם זה באופן מיידי, ול מתכנןהבלעדי, להודיע ל

  פיצויים מוסכמים .18

 14 -אחראי לו )על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי דין( בן יותר מ מתכנןבמקרה של איחור שה .18.1

לחייב  רשאית עירייהה, תהיה א' לחוזהנספח ימים בהשלמתה של איזו מאבני הדרך המפורטות ב

זכאי לקבל עם  מתכנןשה מהסכום 1% -בתשלום פיצויים מוסכמים בסכום השווה ל מתכנןאת ה

 ימי האיחור הראשונים(. 14 -וע של איחור )מעבר להשלמתה של אותה אבן דרך בגין כל שב

 18.1 בהם כאמור בסעיף מתכנןתהיה רשאית לחייב את ה עירייהסך כל הפיצויים המוסכמים שה .18.2

 .זכאי לקבל בגין מתן השירותים מתכנןתמורה שהמסך ה 10%לעיל לא יעלה על 

הוא הגורם האחראי לאי השלמתה של אבן הדרך במועד  מתכנןדרש להוכיח שהילא ת עירייהה .18.3

יבקש לטעון, שהוא לא היה אחראי לאי עמידה בלוח הזמנים  מתכנןהקבוע להשלמתה, ואם ה

 המוסכם, הרי שהנטל להוכיח זאת יהיה מוטל עליו.

לכל סעד אחר  עירייהלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה .18.4

פיצוי מלא בגין כל  מתכנן, ובכלל זה מזכותה לקבל מהמתכנןה של הפרת החוזה על ידי הבמקר

 בלוח הזמנים המוסכם. מתכנןנזק שיגרם לה עקב אי עמידת ה

 שונות .19

אין ולא תהיה זכות עיכבון ביחס למסמכים או מידע או תוצרים כל נכס אחר בגין חוב של  מתכנןל .19.1

ין אם נוצרו על ידו או על ידי מי מטעמו ובין אם נמסרו לו על כלפיו או בכל עילה אחרת, ב עירייהה

 או מי מטעמה. עירייהידי ה

לדון בכל ענין ודבר הקשורים על ההסכם יחול אך ורק הדין הישראלי ובית המשפט המוסמך  .19.2

 .ית משפט שהעיר יבנה מצויה בתחום סמכותו המקומיתאך ורק ב יהיהבהסכם 

ויתור כוויתור על והפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתר אחד הצדדים למשנהו על  .19.3

כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד 

 הצדדים לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

של הצד השני לפי כל הודעה של צד אחד בקשר עם הסכם זה תישלח במכתב רשום למשרדו  .19.4

או הכתובת המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה 

 72כעבור  שנתקבלהמשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב להודעה לבדוא"ל 

שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. 

יום העסקים הראשון תיחשב כהודעה שנתקבלה באו נשלחה בדוא"ל ששוגרה בפקסימיליה הודעה 

 .שלאחר השלחה או במועד שבו ניתן על ידי הצד המקבל אישור טלפוני על קבלתה )לפי המוקדם(
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)טלפונים ניידים וכתובות דוא"ל( פרטי התקשרות  עירייהל מתכנןלצורך ביצוע הסכם זה ימסור ה .19.5

 ליצור קשר בכל שעות היממה במשך כל ימות השנה. עירייהקשר מטעמו עמם תוכל העם שני אנשי 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 :מתכנןבשם ה   :עירייההבשם   

 

 _________________  _______________ ________________  ______________ 

  חתימה    שם מלא ותפקיד  חתימה     שם מלא ותפקיד 

 

 _________________  _______________ ________________  ______________ 

  חתימה    שם מלא ותפקיד  חתימה     שם מלא ותפקיד 

 

 חותמת התאגיד:  _______________ : ______________רייהיעחותמת ה 

  תאריך: ______________   תאריך: ______________  

 

_______________ עו"ד, מאשר אני הח"מ, 

 מתכנןבזאת כי החתימות דלעיל מחייבות את ה

 לצורך התקשרות בהסכם דלעיל.

     ___________________ 
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 'אנספח 

 אבני הדרך לתשלוםפירוט השירותים ו

 

 
 :, בין היתריכללוחודשים, ו 3נשוא מכרז זה יושלמו בתוך השירותים 

קונסטרוקציה, אדריכלות, איטום, אינסטלציה, לרבות  ,מ"ק 5,000בנפח של בריכה לאגירת מים תכנון  •

 .מלא של המאגרתכנון  חשמל, קרקע וביסוס, תכנון מים וכל יתר הנדרש לצורך

הנדרשים מהגורמים הסטטוטוריים הרלוונטיים )לרבות הרשות המקומית, רשות  קבלת כל האישורים •

 מאגר.המים והביוב וכיוצא בזאת( לצורך הקמת ה

ליווי ומתן ייעוץ שוטף לעירייה בכל הקשור לביצוע העבודות להקמת המאגר, לרבות הכנת כתבי כמויות  •

 ומפרטים טכניים למכרז שיפורסם לביצוע העבודות.

 .עד מסירתו לעירייה פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט •

 העירייה כל פעולה נלווית ו/או קשורה לפעולות שפורטו לעיל, לפי דרישת •

 

 

 אבני דרך לתשלום ישולמו לפי נספח כספי ) נספח א'(.
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 'בנספח 

  אישור עריכת ביטוחים

 לכבוד
 הסכם הגג  ו/או עיריית יבנה  עירייה -עיריית יבנה 
 , יבנה50מרחוב דואני 

 "(עירייה)להלן: "ה
 

תכנון מאגר שירותי  בגין "(מתכנן_____________________  )להלן: "ה של ביטוחים קיום על אישור :הנדון
 )להלן: "השירותים"( או מתן שירותים נלווים /ו מים ביבנה

 הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:         אנו

 :להלן כמפורט, מתכנןה של קיימות בפוליסות השירותים את כללנואו /ופוליסות  מתכנןל ערכנו אנו .1.1.1

 חוקית אחריות ביטוח. א
 צד)"ביטוח  הציבור כלפי

 מספר פוליסה "(שלישי
___________ 

מי מטעמו  בגיןואחריותו ו/או עובדיו  מתכנןה של דין פי על אחריות לכיסוי
אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות  לכל

, מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל ולעובדיהם  בגין ו/או בקשר עירייהל
 עם ביצוע השירותים.

 למקרה ולתקופת ביטוח .₪   1,000,000 סך : אחריות גבולות

מדינת ישראל, רשות מקרקעי , עירייהה את לשפות מורחב ביטוחה .1 :מיוחדים תנאים
 ,מתכנןישראל ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של ה

 עובדיו ומי מטעמו בביצוע השירותים.

 . אומיל ביטוחל וסדהמ של תחלוף תביעות מכסה הביטוח .2

 .שלישי צד לרכוש יחשב העירייה רכוש .3

  מעבידים חבות ביטוח.   ב

 __________ מספר פוליסה

על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים  מתכנןה אחריות לכיסוי
 פגומים בגין נזקי גוף שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים 

 למקרה ולתקופת ביטוח . ₪ 20,000,000 סך :אחריות גבולות

מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל , עירייההאת  לוללכ מורחב הביטוח :מיוחדים תנאים
ועובדיהם היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי 

 בקשר עם ביצוע השירותים. מתכנןה

  מקצועית אחריות ביטוח.  ג

 __________  מספר פוליסה

 מי מטעמו בגיןואחריותו ו/או עובדיו  מתכנןה של דין פי על אחריות לכיסוי
 כלשהו שלישי לצד שיגרמו כספי נזקאו /ו לרכושאו /ו לגוף נזקאו /ו אבדןל

 בגין, ולעובדיהם ישראל מקרקעי למנהל, ישראל למדינת, עירייהל לרבות
 במהלך מקצועית חובה הפרת המהווים השמטה או טעות מחדל או מעשה

 .מכך הנובעים ושיהוי עיכוב כולל, השירותים ביצוע עם בקשראו /ו

 .ביטוח ולתקופת למקרה  ₪  2,000,000 סך :אחריות גבולות
 

 :בגין נזקים לכסות מורחב הביטוח .1 :מיוחדים תנאים

 יושר עובדים, )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים ומידע  אי (א)

 .חודשים 12 בת מוארכת ודיווח גילוי תקופת כולל הביטוח .2

מדינת ישראל, רשות , עירייהה אתלשפות  ורחבמ הביטוח .3
מקרקעי ישראל ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של 

 בגין מי מטעמו בביצוע השירותים. מתכנןה וחבות מתכנןה

תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים   .4
 .עירייהמקצועיים ל

 .ביטוח מקרה לכל  ₪ 50,000 של סך על תעלה לא :עצמית השתתפות
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 ______________)כולל(.ועד_______ ______ -מ החל היא הביטוח תקופת .2
 
 .ג לעיל(. 1.ב, 1.א, 1)כמפורט בסעיפים  עירייהו/או ה מתכנןה –הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  בפוליסות .3

 
או חברות בת /והסכם הגג  ו/או עיריית יבנה  עירייה -עיריית יבנה  – עירייהה: זה אישור לעניין" עירייה"ה

 בסעיפים למצוין בהתאם הינו בגינם והכיסוירשות מקרקעי ישראל ועובדים ומנהלים ודירקטורים של הנ"ל, 
 .לעיל ג, ב, א

 
 :הבאים הסעיפים נכללים הנזכרות הפוליסות בכל .4

ישראל וכלפי רשות מקרקעי ישראל , כלפי מדינת עירייהה כלפי התחלוףאו /ו השיבוב זכות ביטול .4.1
 ועובדיהם, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 .מתכנןכלפי ה עירייהה אחריות את יכסה לא מקצועית אחריות ביטוח אולם. צולבת אחריות סעיף .4.2
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  מתכנןה ביוזמת לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .4.3

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  עירייהול מתכנןשנמסור ל
 המבוקש.

 

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  מתכנןה .5
 בהן.

 

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  כל סעיף בפוליסות  .6
, כלפי מדינת ישראל וכלפי רשות מקרקעי ישראל וכלפי מבטחיהם, ולגבי עירייהאחר לא יופעל כלפי ה

כה רשות מקרקעי ישראל הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזו ישראל מדינת, עירייהה
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה   םאותם במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה

לחוק חוזה  59רשות מקרקעי ישראל להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף ו ישראל מדינת, עירייהממבטחי ה
 הנ"ל., ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981 –הביטוח תשמ"א 

 

המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות  הביטוחים .7
והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות 

 המקוריות. 
 

 

       _____________  ___________________          ________________ 

  חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                    תאריך

 

 :הביטוח סוכן פרטי

 

 ____________________טלפון _____________ כתובת_______________________ שם
 
 
 
 

    
 


