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 מסמך א'  

 אות חובב ייתית נמועצה מקומית תעש

 ת  בלת הצעוייה לקנפ

 03/2021פנייה מס' 

ניהול    שירותי בזאת הצעות למתןמינה "( מזהמועצהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב )להלן: "ה
)להלן:  פיקוח על עבודות הקמת גשר נחל סכר ט במסמך זה, וזאת לביצוע עבודות רויקטים כמפורפ
 "(; השירותים"

 hovav.org.il/-https://neot מועצה, בכתובתהאינטרנט של ה פנייה באתרבמסמכי ה לעייןניתן  

  מכרזי יועצים".תחת לשונית "

התעדכן באתר  מציעים. באחריות המציעים לבים את הורסמו באתר מחייון/תשובה שיפכל הבהרה/תיק 
 בנוגע לכל הערה , הבהרה או שינוי שיפורסם על ידי המועצה.

כנדרש, יש  בשני עותקים(, חתומים ע"י המציע פניה הנדרשים )י הכל מסמכבצרוף  להגישש י את ההצעה 
את  .  03/2021' הצעות מספניה לקבלת –עליה מצוין  ,ציעלהגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המ

  -מטעמו, בימים א' בנוכחות מנהל מחלקת מכרזים/ מישלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה, המעטפה יש ל
 16.2.21   -הצעות יש להגיש עד ליום הגשת האת ה בלבד. 15:00-9:00בין השעות ה' 

 . הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  בכל   תוח הצעואין לשל

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי הפנייה. 

 

 עו"ד גדי אלפסי 
 ראש המועצה 
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 ב'  מךמס

 בשייתית נאות חובמועצה מקומית תע

          03/2021  'מס לקבלת הצעותפנייה 

 חל סכרעבודות הקמת גשר נביצוע  פיקוח על  

תע .1 מקומית  "מועצה  )להלן:  חובב  נאות  למתןהמועצהשייתית  הצעות  בזאת  מזמינה  ניהול    "(  שירותי 
לביצוע  וזאת  זה,  במסמך  כמפורט  על  עבודות    פרויקטים  הקמעבודוביצוע  פיקוח  סכ  תת  נחל  ר  גשר 

 "(; דותוהעב"" או השירותים)להלן: "

                                            כללי: .2

 יך ז מועדים רלוונטיים להללת ריכולהלן טב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת המציע_________________ 

 

 הערות המועד הפעולה

מועד אחרון להגשת שאלות  
 הבהרה 

08.02.2021 
יל  יוגשו בכתב בלבד באמצעות המי

 mihrazim@neho.org.il לדוא"ל 

 ך ות ההליוראלה ם בהתא 16.02.21 ות  עלהגשת הצ  מועד אחרון
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 מהות השירות  .1

 תר:  ירותים הנדרשים כוללים בין הימבלי לגרוע מהאמור במסמכי הפניה, הש .א

עפר    דותעבוודות יכללו , בנחל סכר, הע  הקמת גשר מעל ת לפיתוח תשתיועבודות  על    לפקח לנהל ו (1
הנחל  דיפוןו של  סכירה  י,  בטון  עבודות  בצ,  עבאתר  וק  , ודות  ,  ביסוס   , טרומית  והרכבה  בטון 

 ועוד. פי  נו   תוח, פי  הקצה כגון תאור  תיותסלילת מיסעה, תש

הנדסיות לפי דרישת מהנדס המועצה      ות עבוד,תנהל ותפקח על  "(החברהליך )להלן: " ה בההזוכ (2

ניהולש היתר,  בין  מ ותאום    יכלול  ונהנדסי  הכנה  זלא,  לוחות  ג יהול  בשיטת  ול  ניהו  נטאמנים 
ותאוםנ סיכו ניהול  הרלבנטי  ים,  הגורמים  כל  ובין  הקיימות  עם  התשתית  מערכות  לכלל  ים 

 והמתוכננות, הטמעה, בדיקה וכו'. 

רשו  רז ככל ויידמכלהתאמות לניהול, ליווי והכנת התכנון המפורט לביצוע, הכנת החומר הנדרש   (3
 בשטח.

 ברחבי המועצה.י נודות ביו עבוא\ודות הפיתוח ום ופיקוח צמוד על ביצוע עב, תאוניהול (4

 נות לגורמי חוץ או גורמים שונים לפי הנחיות המועצה.  פיקוח על הזמניהול בקרה ו (5

מתחמי  (6 בבניית  השלבים  אחר  עיתי  ודיווח  באתר  היזמים  עם  העבודה  יומני  ניהול  אחר    מעקב, 
    בינוי.ה

עליון (7 ופיקוח  קבלנים  תאום  עבודות  כגו  על  ובחיצוניים  מים  תאגיד  חיוב,  ן:  בזק,   ל,שמחברת 
 כו'  וכל אחד מאחרים שעובדים באזורי עבודות הפיתוח של המועצה טל"כ, רשות העתיקות ו

 . ככל הנדרש בנייה ו בהוצאת היתרי חפירהפול טי (8

ו (9 המועצה  ע"י  לתחזוקה  הפיתוח  עבודות  ומסי  כל מסירת  הפרויקט  להשלמת  )כולל  הנחוץ  רתו 
 (.  כל דין בדק ע"פתקופת הליווי 

שבונות הסופיים וליווי תביעות גם לאחר  לרבות אישור הח  נים והספקים בל הקבונות  של בחטיפו  (10
 ודה ובמקביל לתקופת הבדק סיום העב

לנהלי .ב בהתאם  נספחיהם  על  זו  פנייה  במסמכי  המפורט  ע"פ  יינתנו  הנדרשים  ועצה  מה  השירותים 
 ף.  המצורובחוזה   נייה זומסמכי פחיות המועצה כפי שקבוע בומדיניותה ובכפוף להנ 

 פוף לו ישירות.   הנדס המועצה בהתאם לחוזה, ויהיה כ יפעל על פי הנחיות מ  ע הזוכהציהמ .ג

ה .ד הפרוי  כהוז המציע  תקציב  את  היתר  בין  לנטר  התקציבית  אחראי  המסגרת  מן  חריגה  וכל  קט, 
 .   מראש ובכתב ההמועצה של רשי החתימנה את אישור מובחוזה תהיה טעו ש

כי   .ה לזוכ  מובהר  בהלי אין  זה  ה  קנוך  פיקוחזכות  שרותי  לביצוע  ל\יה  הפרויקט  חיי  ניהול  כל  משך 
להחליט  הפרויקט. המועצה תהא רשאית להחליט על קבלת חלק מהשירותים בלבד וכן תהא רשאית  
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מאו למועד  חלקם  או  השירותים  ביצוע  דחיית  בעל  הפסקות  על  או  יותר,  החר  אף  ישירות מתן  ם, 
עדי ועל פי צרכיה ולזוכים לא תהיינה כל  לדעתה הב ול  יקלשם, הכל בהתאם  זמן משמעותיי  לפרקי

 טענות בעניין זה. 

יידחו השיר ותים או חלקם, מכל   אם יבוטל החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה או 
ולפי  המועצה  לצרכי  בהתאם  הבלעדי,  סיבה,  דעתה  בכמפ  שיקול  לא    ת הוראוורט  תהיינה  החוזה, 

 . המועצה ולא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא מעבר ה  כלפין ז ייענענות כל שהן במצדו ט

ע .ו עבור  רק  לתשלומים  זכאי  יהא  הזוכה  כי  ויודגש  יובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  בודות  מבלי 
 שבוצעו בפועל.  

 וכה אחד למתן השירותים.ככלל, בכוונת המועצה לבחור ז .ז

בפ הזוכ  .ח פ   ניהה  על  מידה  ייבחר  אמות  בין  י  ששעוהמשלבות  ה   כרר  המציע  מהטרחה  ידי  על  בוקש 
ומידת התאמתם הצפויה למילוי  50%) ניסיונם  כישוריהם,  ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים,   )

 ( הכל כקבוע במסמכי פנייה זו.  50%ייה זו  )המטלות המפורטות בפנ 

 

 ותוהער דגשים

ט .ט לבדוק  המציע  העל  התהצעגשת  רם  ובטרם  בהסכםתו  הב   קשרותו  כל  את  בירורים  והות  דיקזה 
בכל התחייבויותיו על פי  עובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד  ה

  ים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או חוזה ההתקשרות ונספחיו, ואת כל הגורמ 
ולא  התחייבויו ואין  לתהייתיו,  כנה  ו/או  תביעה  טל  או  דרישה  בעניין  ו  בזא  והוזה  ענות  ת  אמוותר 

 מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
נדס המועצה  תכולת השירותים בהזמנה זו מתייחסת לכלל העבודות הדרושות למועצה כפי שיגדיר מה

 "(. העבודות)להלן: "

המציע על  כי  ה  יודגש  הגשת  טרם  ובלבדוק  זה  רותהתקשטרם  צעתו  בהסכם  הבדיקוו  כל  ת  את 
והמשפטייבדתהעווהבירורים   בכל  ים  לעמוד  יכולתו  לרבות  הצעתו  הגשת  לצורך  הנחוצים  ים 

עש  התחייבויותיו או  יש  אשר  הגורמים  כל  ואת  ונספחיו,   ההתקשרות  חוזה  פי  להם  על  להיות  ויה 
ת בעניין זה  ישה או טענודר   ו/אויעה  היינה לו כל תבואין ולא תהשפעה על הצעתו ו/או התחייבויותיו,  

 נה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  עעל כל ט  אשמר זאתוהוא מוותר ב

עתידיים/פניות   .י במכרזים  זו, להתמודד  פניה  פי  על  למנוע מהזוכים  רשאית  כי המועצה, תהא  יובהר 
נעת בפרויקטים  דומים  שירותים  למתן  הצעות  לקבלת  וזאידיות  שיפורסמו,  ככל  עלוספים,    מנת   ת 
מיטבי ובתפוקה מלאה. המועצה תפעיל    ן תים באופרוהשיאת  יה זו יספקו  כים על פי פנבטיח כי הזולה

הביצוע   לשלב  בהתאם  דעתה  לפי  שיקול  הכל  נוספים,  רלוונטיים  נתונים  ותשקול  החוזה  מצוי  בו 

 ה. ל דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהיינה כל טענות בעניין זשיקו
 

צה.  ענזק למו  וםלגרול  ת והשלמתן עלביצוע העבודוכוב בתחילת  עי  , כירשות מובהר בזה למציע מפו .יא
לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי כנגד המועצה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה  
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לה(, אך  ו )אם ובמידה ויהיו כא ם כספיים על נזקים שייגרמו ל, יוכל לבקש מבית המשפט סעדיבהליך
   קבוע.", זמני או עשהלא ת "צו לא לא "צו עשה" ו

 
 
 
 

 מכי הפנייה סמ .2

 –": מסמכי הפנייהלתי נפרד מהפנייה ויקראו להלן "מטה, מהווים חלק ב המפורטיםם מכיהמס

 הזמנה להציע הצעות    -מסמך א' 

 ות )מסמך זה(;תנאים והוראות כללי  -מסמך ב'

 טופס הצעה;  - 1ב' מסמך

 ;  פס הצעה כספיתוט - 2ב' מסמך

     .1976 –של"ו , תורייםם ציבחוק עסקאות גופיתצהיר בדבר העדר עבירות לפי     - 3ב'  מסמך

 . 1976 -, תשל"ואישור בדבר ניהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   - 4ב'  מסמך

 תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת עיר.  - 5ב'  מסמך

 טבלת הערכת הצעות ;    -ג'  מסמך

 ---             -ד'מסמך 

 ; םיויקט חוזה מנהלי פר    -ה'   מסמך

   פירוט שירותים ומטלות;  –' לחוזה ח אנספ

 כוח אדם מינימלי ;  –נספח ב' לחוזה 

 תשלומים למנהל הפרויקט;  –נספח ג' לחוזה 

 ירה על סודיות ; ות לשמהתחייב –זה נספח ד' לחו

   גוד עניינים ;הצהרה בדבר ני –נספח ה' לחוזה 

 ם החוזה ;  כתב ערבות לקיו –נספח ו' לחוזה 

  ; נספח ביטוח  –זה וחז' לנספח 

    תנאי סף .3

תנאי   .א לצורך  הדרישות  כי  מ  –יובהר  מאופיתחהסף  בו   םייבות  יש  אשר  הפרויקט,  של  והיקפו 

בלוחות לעמידה  הנדר   חשיבות  באיכות  ולביצוע  מגווןזמנים  עם  התמודדות  תוך  ויות פעילשל    שת 

  ם.ום בין גורמים רבים ושוניתיא תוך תנהלות בו זמניתהמ
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כל   .ב הנל   מציעעל  הסף  בתנאי  וכן  להלן  ג'  בסעיף  המפורטים  הכלליים  הסף  תנאי  בכל  וספים  עמוד 

 טים להלן. המפור

 הכלולים בפניה:–תנאי סף כלליים  .ג

מורשה   (1 מע"מ, עוסק  חשבו   לצורך  ספרי  אמנהל  ובעל  כחוק  ניכ נות  על  במקור ישורים  מס    וי 
 מטעם פקיד השומה.

ר  , כמפורט בתצהיר ואישו1976  -ל"ו  התש   יים,ופים ציבור יע שעומד בתנאי חוק עסקאות גצמ (2
 . 4ב' – 3ב' כיםמסמכ המצורפים למסמכי הפניה 

נוספים   .ד סף  בנוסף לעמידתו בתנאי ה,  במצטבר בכל תנאי הסף הבאיםעל המציע לעמוד  תנאי סף 

   :הכלליים

בהמציע   .1.ד הנדסיים  ול  ניהעוסק  פרויקטים  על  בהינ ופיקוח  לפ  עלו  של  בתחום  10חות  ניסיון    , שנים 

ניהול ופיקוח על  יצהמ מיליון ש"ח לא כולל    10בהיקף של לפחות  (  ריםשגביצוע  )עבודות    2ע ביצע 

על  ת חלקיים שהיקפם במצטבר עומד קיימים חשבונות סופיים מאושרים או חשבונו ו, ושלגבי מע"מ

 .  מזמיניםת רצון העובי ולש  הסף איהוכחת העמידה בתנ ל  קף החוזה המוגשהימ 90סך של % 

יון של מציע בפרויקטים כאמור לעיל,  יקול דעתה הבלעדי, בניסרשאית להכיר לפי ש  היתה   ההמועצ .ה

לבד שמדובר בניסיון מוכח  גם אם הניסיון הנ"ל נצבר על ידי ישות משפטית אחרת שאינה המציע, וב 

ד המציע  טה בתאגילי השבעל  של    רכיבים את המציע אוהמשל אחד מהשותפים  ע היחיד או  מצישל ה

יע(  השותפים המרכיבים את המציע/בעל השליטה בתאגיד המצחיד/אחד מ)המציע הי   אי הוויוכח כ

  ניסיון.זה שביצע באופן אישי את הניהול ו/או הפיקוח בפרויקטים המוצגים להוכחת ה

מת .ו זו   בפנייה  צוחייהזוכה  להעמיד  לבב  מטעמו  קבוע  המביצות  השירותים   כמפורט  ים,וקשוע 

 :     י הסף להלןאנד בתאשר יעמולחוזה, נספח ב' ב

 מפקח
אשר    שנים  7  לפחות   ן מוכח של בעל ניסיו הנדסים ,  פנקס המהרשום ב,    דין מהנדס אזרחי מורשה כ

   .ואילך 2013נת מש ,וןמבט  ת תנועת רכביםלמיסע  שרג תמהקשל פרויקטים   2ניהל לכל הפחות 

 

 הבהרות  .4

הר בזאת,  מוב  ק. ע לספיצמל השע   תיםהשירויקף  ב והי, הטיי הפניה מטרתם לתאר את האופ מכמס .א

להנחיו בהתאם  גם  השירות  יתבצע  אלו  מסמכים  מלבד  כאחראי  כי  המועצה  ידי  על  שימונה  מי  ת 

 מטעמו. י  מטעמה לפניה זו )להלן: "המנהל"( ו/או מ
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נהל  תובא ע"י המציע לתשומת לב המ  ותוכל הסתייג  אמה בין מסמכי הפניהסתירה, שגיאה, אי הת .ב

השאלות    neho.org.ilhrazimmi@_ר אלקטרוני: דוא  ת לכתוב    8.02.20210  ם מיויאוחר  לא  תב,  בכ

 תשלחנה בכתב בפורמט וורד בלבד.  

תשל .ג מטעמו  מי  ו/או  המנהל  תקי תשובת  באופן  שנרשם  מי  לכל  בכתב  באתח  האין  של  ר  נטרנט 

.  ופיתס  ו מי מטעמו תהא הל ו/א ת המנבשות   באתר המועצה, כמפורט במסמך א'.  המועצה ותפורסם

אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא    ו בע"פ ו/או ע"י גורםהסברים שניתנ  ושים, הבהרות אור פי  כל

 יחייבו את המועצה. 

מצ  .ד התשובה  בקבלת  מטעמואיחור  מי  ו/או  המנהל  קבלתה    ד  אי  המאו  את  יזכו  בהארכת  לא  ציע 

י הבדיק  ועדת  ד מצי  ד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשה המוע ודין הצעתו  כ ה כדהי ה  הין  עה  צל 

 ועניין.  אחרת לכל דבר 

וסמך המנהל ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור בפנייה ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, מ  .ה

  צה, כמפורט י שנרשם באופן תקין באתר המועות שנפלו בה והודעה בכתב תשלח לכל מלתקן טעוי 

 לעיל. 

 סמכי הפנייה.  מק מו חלזה יהו אמור בסעיף ו כיתנ שנ  קוניםית  ת,תשובות, הבהרו .ו

   הניהול מצוותוט השירותים והמטלות שידרשו רפ .5

נספחי פניה זו  מסמכי ו ת בתזכה את ניהול העבודות  המפורטו השהצעתלחברת הניהול המועצה תמסור  
בנספח א'  ם  טיפורמ   פרויקטהשירותים שיידרשו ממנהל הלעבודות. פירוט המטלות ו  ייחסוהחוזה בהת 

 .   הלחוז

 ת   ההתקשרו  איתנ .6

מה של המועצה ועד למסירת  תימת החוזה ע"י מורשי החתית הינה מיום חו רמשך תקופת ההתקש .א
דרש  אם ייהביצוע  וכן ליווי תביעות גם  ולרבות תקופה של שנת בדק לאחר גמר    ,המתחם למועצה

 לאחר תקופה זו.   

המחיר    תעהצי  עצה ועפ"תנאי המו זוכה עפ"י חוזה ו ה  יעמצתהיה ישירות עם ה  –ההתקשרות    פןאו .ב
 בודות.  הזוכה ביחס לע להסופית ש

 כוח אדם מינימלי  

ומן ומתאים  לצורך ביצוע המטלות המפורטות לעיל מתחייב הזוכה להעסיק כוח אדם מקצועי, מי .ג
    לחוזה.בנספח ב' כמפורט  

 קט   תשלומים למנהל הפרוי

 .  בנספח ג' לחוזהט ורמפכ הנם לחברת הניהולהתשלומים  .ד
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   ה עהצהגשת הות להנחי .7

המעוני .א אתנ ימציעים  להגיש  חתומ  ים  הצעתם  את  יגישו  ברור הצעתם  יד  בכתב  ושלמה,  מלאה  ה, 
   וקריא, ללא מחיקות ו/או תיקונים.

ה מלאה במקומות  ו, וכן חתימוד ממסמכי פנייה ז יבות בתחתית כל עמתום בראשי תעל המציע לח .ב
 המיועדים לכך.  

  הבא:וגש באופן מציע תה עתהצ .ג

 יה יצורפו: לאו  המספר הפניי -ןיצו ה עליה יטפמע (1

 תעודה לאישור היותו של המציע עוסק מורשה בישראל.   .א

ו על ידי המציע הכוללת את שם המזמין, שם  פרויקטים שנוהל   רשימה מפורטת של  .ב
הפר הפ ומקום  היקף  כ –רויקט  ויקט,  המזמין  –פיסוהיקף   חשבונות   אישור    לגמר 

שהיפייםוס חלקיים  חשבונות  או  במצטבר,  % עו  קפם  של  סך  על  ף  יק המ  90מד 
, וכן המלצות ממזמיני העבודה באותם  ה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסףהחוז

  ון להתקשרות.תרים, כולל שמות ממליצים ומספרי  טלפ א

ה .ג ניסיון  פפירוט  בניהול  )כישורימציע  ניסיו   םרויקטים  התמחות,  מקצועיים,  ן, 
וכולצהמ ויתת  כוללו'(  משרדו  את  של    אר  במשבדיהעורשימה  הבכירים  וך  ת   דרם 

   תיאור כישוריהם תואריהם וניסיונם.

  טעמו, אותו הוא מתחייב להעמיד לביצועהמציע יציג את שם אנשי הצוות הקבוע מ .ד
פרו לרשות  המבוקשים  והשירותים  בלבד  זה  ניסיונםיקט  את  וכישוריהם    יפרט 

כן המלצות  ת ויון, התמחו, כישורים מקצועיים, ניסשכלהה:  חיים הכוללים  )קורות 
   וכו'(.

   בתנאי הסף המפורטים לעיל. העומד  -מפקח וות הנדרש להצגה יכלול: הצ

התשל"ו   .ה ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  בנוסח  1976  –האישורים   ,
 יה. למסמכי הפני 4ב'-ו  3ב' םכמסמכיים ר והאישור המצורפיהתצה

  –צהעו הנהלת המחבר    או/ר ו מועצת העי  ר קרבה לעובד ו/או חברדבר העדב  תצהיר .ו
 למסמכי הפנייה.  5ב' סמךמ

 והעתק תעודת ההתאגדות.  אישור בדבר זכויות החתימה אצל המציע .ז

ו  .ח , בנוסףבכל עמוד.  חותמת המציע  כל מסמכי הפניה בשני העתקים חתומים בר"ת 

את להגיש  מ  יש  )ללא  כל  הפניה  הכסההצעסמכי  בעותפיה  סרוק  ת(  גבי  ק  חסן  על 
 (. קי"-ון דיסק אד )"ניי

   הפנייה בלבד.  וין מספר ציעל המעטפה   .ד

   רף את כל הנספחים המפורטים בהצעה.בי טופס הצעה בלבד ויצהמציע יגיש הצעתו על ג .ה



 

10 

 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

יגיש הצעה כספית אחת בלבד כמפורטמה .ו וסוג    מכל  צאותול את כל ההולעיל, והיא תכל   ציע  מין 
   שהוא.

   ידי ישות משפטית אחד.וגש על ת  ההצעה .ז

מ  ישלהגיש    ההצעהאת   .ח כל  הפניה  מסבצרוף  המכי  ע"י  חתומים  עותקים(,  )בשני  ציע  הנדרשים 
פניה לקבלת הצעות מס'  –עליה מצוין  ע  כנדרש, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המצי

בנוכחות מנהל מחלקת מכרזים/  ,  צהבת המכרזים במועל ידנית לתילשלשה יש  את המעטפ  ,03/2021
יש להגיש עד ליום    בלבד.   15:00-9:00בין השעות    ה'  -א'בימים  מו,  מי מטע    -האת הגשת ההצעות 

 .12:00בשעה  .2.21016

 

 

 

   הצעה הזוכבחירת הה .8

מבוקש על  ידי המציע  טרחה הת מידה המשלבות בין שעור שכר הפי אמונו על  יעים ייבח הצעות המצ  .א
ה %50) ובין  ה ער(  איכות  הצוות המוצעהצעהכת  כמפ %50)  והמציע  ,  הערכת ההצבט ט  ור(,  ת,  ועבלת 

 זו.  לפניה נספח ג' 

צוות ה .ב ידי  על  והמציעים תיבחן  לערכה, אשר הרכבו  איכות ההצעה  ג'  בנספח  פי    זו,  פניהמפורט  על 
מ  ניסיוןאמות  של  המ  ידה  של  וכישורים  בטבציע  מקצועי  המפורט  לפי  מטעמו,  המוצע    לת והצוות 

   לפניה זו.  נספח ג'  הערכת ההצעות

 זו.  ם כמפורט בפנייה שירדסמכים הנת כל המא עהלצרף להצ שי .ג

היות רלוונטיים  ם, מידע ונתונים העשויים לים לצרף להצעותיהם לפי שיקול דעתרשא  המציעים יהיו .ד
 .   הבחינה המתוארת לעיל לצורך

אנשי הצוות  כל המציעים  ו/או  ת עם  נויקת איכות ההצעה, ראיוגרת בדת לערוך במס המועצה רשאי .ה
   ם.ם מטעמוצעיהמ

מוצע על ידי כל  גובה שכר הטרחה ה איכות ההצעות עם  כות  שוקללו ציוני הערם ייכלצורך בחירת הזו .ו
   מפורט בהמשך. אחד מהמציעים הנ"ל באופן ה

 שני כשיר  .9

כה, כ"כשיר  והזאחר ההצעה  הבאה בדירוג ל ו הינה  ד, שהצעתבמציע אחהמועצה תהא רשאית לבחור   .א

 שני".  

כה והכשיר השני. במידת  עד ההכרזה על הזוומחודשים מ  6למשך  ה פקותעמוד בת הצעת הכשיר השני,  .ב
ית אם  הכשיר  הצורך,  יאריך  לכך,  מוכן  ויהא  המועצה  ידי  על  לבקש  הצעתו  תוקף  את  תקופה  השני 

 וספת. נ
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הזוכה והכשיר  ההכרזה על  ד  ודשים ממועח  6פניה אם עד תום  ה  יךכה בהלוכרז כזוה"כשיר השני" י .ג
עד   )או  המועד השני  ערבותה  בו   תום  תוקף  לפי   ו וארך  השני  הכשיר  והסכמתו(,    של  המועצה  בקשת 
הראש  שהזוכה  או  חוזה  עמו  ייחתם  שלא  או  מהצעתו  בו  יחזור  לשביון  שלא  עבודות  רצויבצע  ן  עות 

 , מכל סיבה שהיא.נחתם עמוהחוזה ש המועצה ו/או שיבוטל

ת  ו בהלך תקופה זו, לרמב  ו תתקשר עמ  לת תביעה כלפי המועצה אם לאהיה כל עי ת  השני לא יר  לכש .ד
דעתהארכותיה. התקש לשיקול  נתונה  הכשיר השני  עם  תהא רשאית שלא    רות  והיא  בלבד  המועצה 

 . ה/נוספת' אלא לפרסם פניה חדשלפנות לכשיר ב 

 חובת הזוכה    .10

כל    ועצה על החוזה עם המ  עליך החתימה  לים את הליידרשו להש  קבלה, הת   עתםם שהצמציעי .א

ימים מהודעת המועצה על הזכייה    7"( בתוך  הזוהח"  –ה זו )להלן  יי נפ המצורף ל  נספחיו בנוסח

את למ  ולהעביר  החוזה  להשלמת  הנדרשים  הנוספים  ביצוע  בצרו  ועצה,המסמכים  ערבות  ף 

לדר מ בהתאם  המועצה  קורית  ב )נוסחים  ישות  כאמומצ"ב(.  יועבר  לא  ראם  המועצר,  ה  שאית 

   אחר. עיצמ הצעה של  הצעה ולקבל לטתה על קבלתלחזור בה מהח 

שי .ב יידרשכ זמציעים  בנקו  ערבות  למועצה:  להמציא  החו  תנאי  לקיום  בסך  אית    ₪   20,000וזה 

עשר) לבהת  הכל  שקלים חדשים(,  ףאלים  במילים:  הפנ אם  למסמכי   כנספח  נוסח המצ"ב  ו'  יה 

ה להאריך  מהודעת הזכיה ועל המציע הזוכ  חודשים  12למשך  תוקפה  וד ב ה. על הערבות לעמלחוז

ביצוע השירותלומ  שים לאחר השלמתודח   6עד  ותה  א פי הנוסחא  על  לפי  החוזה,  המפורט    ים 

   ;  בנספח ו' לחוזה

הביצוע של מ .ג לו רקבויותיו שלוא התחייהערבות תשמש להבטחת  ותוחזר  עם    ל המציע שיזכה 

 ין הצדדים. שבבהתאם לחוזה מילוי כל התחייבויותיו 

  לט.מוחוהי  דעתה הבלעדשיקול ת לפי נקאיות הבת ערבחלט אהמועצה תהיה רשאית ל .ד

הביצו .ה כולערבות  תחולט  חלקהע  או  ש  ה  ככל  המועצה  שתקבע  שיעורים  המציע  לפי  יעמוד  לא 

מה לרבותתחייבויות בהתחייבות  הק  יו,  הזמנים  בלוחות  עמידה  ביצוע  אי  אי  בחוזה,  בועים 

   .יה זוו פניה ו/אופיע במסמכי החוזדרישה אחרת כמ  כלותים כנדרש והשיר

ש .ו וכהמציע  הציזכה  אנשי  לחתום  מטעת  וול  יידרשו  לשמו  התחייבות  ע על  סודימירה  ועל  ל  ות 

 ם לחוזה.המצורפים כנספחיתצהיר הימנעות מניגוד עניינים( 

תים  רואת היקף השי  של מציע שיזכה ו/או להקטין  למועצה שמורה הזכות להפסיק את עבודתו .ז

החוז פי  דעתהעל  שיקול  לפי  ומהבלע  ה  סידי  בכ  בהכל  מששהיא  אחד  הפרול  י  מבל ט  יקלבי 

יו לו למעט  וללא תשלום כל סכום ואף לא הוצאות שיה ין   זכה כל טענה בעני שתהיה למציע שי

   . י פניה זוהקבוע בנספח 
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 ניגוד עניינים   .11

  ורטעניינים, כמפ ר היעדר ניגוד דבבכל התנאים בטעמו יעמדו י הוא  וכל מי מהמציע  מתחייב כ
   מסמכי  פניה זו.ת ל רפצוהרה המתום על ההצלחוזה ויח 13, 12ם פיעיבס

 זכויות המועצה   .12

ם או  לם או חלקשאית שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כוצה רהמוע .א

ם שהוכרזו  עיים לרבות מצי ינים לא  מתקיים במי מהמציעא כי סעיף היעדר ניגוד העני שנמצ

   ים.כזוכ

בזאת   .ב כלמען  מובהר  לקאינה    המועצהכי    ספק  ל הסר  כל    צעהה  בלמתחייבת  או  מסוימת 

   ול דעתה הבלעדי.שיק  עה שהיא הכול לפיהצ

מחיי .ג הליך  או  פומבי  מכרז  בגדר  אינה  זו  ולכבקשה  אחר  לראב  אין  משום  ן  זו  בפניה  ות 

להתקשרות.  התחייבות   המועצה  של  עם  כלשהי  תעשה  מצההתקשרות  כלשהו  בהתאם  יע 

ועדת  ור ההצעה על ידי  איש ו  תובכפוף לקבלת הצעוציע, לאחר  עם המיחתם  ה, שילנוסח החוז

 ה.  מועציועצים של ה

ח .ד על  מצביעה  אשר  הצעה  לפסול  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הבנה  המועצה  מהות   וסר  של 

   ו מחירי היצף. השירות ו/ או תכסיסנות ו/ א

ם  נשוא  ירותי ק מהששל חלו/או הפחתה ו/או אי הזמנה    וספהה  על ית להחליט  המועצה רשא  .ה

  מפורטות  לעיל. ות הועצה יכריע בסוגיעתה הבלעדי של המל דקו שיבהר כי . מויה זופנ

מי מהמציעים כלל ,    ל הצעה שלו שלא לקבהמועצה רשאית לבטל או לדחות הליך פנייה זה א .ו

רז  לפרסם במקומו מכ  ל פנייה אחר או ש  במקומו הליך  בטל את הליך פנייה זה ולבצעאו אף ל

ש  יש בה למנוע מימו עדי, ומכל סיבה שהבלה  עתל על פי שיקול ד כ או דומה ,הזהה    תכונתבמ

   בת הפנייה.סי

 מסמך זה אינו מהווה מכרז.   .ז

מועבר ל .ח זה,  כל  ך הגשת הצמציע לצורכתב בקשה  בו  שימוש שאינו  עתו בלבד. אין לעשות 

 עה.  לצורך הכנת ההצ

 יפך. ע ולה במשמ בפניה זו, בלשון נקבה  בלשון זכרר כל האמו .ט

 שונות .13

ו  ו ונ שבהמציע לערוך על ח  על .א לו  אחרים הדרושים  ים המוקדמים וההבירוראת כל הבדיקות 

ו הצעתו  הצעת  המוע לצורך  תראה  ההצעה  הגשת  המציעעם  את  הע  צה  שכל  ובדות  כמי 
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 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

ולא תישמע כלוהנסיבות הרלוונטיו לו  ידועות  ידיעה, הע  טענה מצד המצי  ת  טעיה  בדבר אי 

 וכיו"ב. 

רהמציע   .ב זכושאי  אינו  חובותיותיו  להמחות  ז פל  יוו/או  הזמנה  הוראות  הסכם  י  ו/או  ו 

 הסכמת המועצה בכתב ומראש.   קבלתאו בעקיפין, ללא / , במישרין ושרותההתק

 באר שבע בלבד. בלעדית תהא לבתי המשפט בעיר   מקומית  סמכות שיפוט .ג

נבית מש   קבע .ד כי  וודי בהחלטיספל פגם  פט  זה כתוצאה  ת המועצה או בהליך  זכה    לא  מפגם 

אי זכייתו, אך ורק    עקב  ע  לקבל מהמועצה,,  יהא זכאי המציראחע  כה מציו זובמקומ   המציע

ובלבד שאלו לא יעלו    הבנקאיתות  ל בגין הערבות מוכחות  שהוציא בפועפיצויים עבור הוצא 

לפיצויים  4,000על   פרט  ז   ₪.  יהיה  לא  לכהמכאי  אלה  בגין ציע  אחר,  פיצוי  הוצאות,    ל 

אבדהפס או  רווח,דים  נאש   ן  לטענתר  לו  בכ  ו,גרמו  מפגם  מוותר  תוצאה  והוא  ל  ומוחהליך 

  ח כאמור.סדים או אבדן רוו ו טענה בגין הוצאות, הפבאופן סופי ומוחלט על כל  תביעה ו/א

 והכל על פי כל דין. 

ם זה זכה  או בהליך וכתוצאה מפג  צהוע פגם יסודי בהחלטת המט מוסמך כי נפל משפ  בית קבע .ה

מצ המצ ולא  שהיה  עייע  לכך  אחר  מתחייזכאי  עםהמב  ,  מיד  ל  ציע,   המועצה,    פעול הודעת 

א להפסיק  לרבות  המועצה  להוראות  החוזה  בהתאם  עפ"י  עבודתו  ולאפשר    חתם שנת  עמו 

  פט עפ"י קביעת בית המש  ציע שאמור היה לזכותת המשך ביצוע העבודה לממועצה למסור אל

עד  ע  יצבודה שבה עבור העולת התמורזלמציע דבר  תשלם המועצה  א  המוסמך. במקרה כזה, ל

בכפוףלמועד הפס כל תביעותלתנ   קת העבודה,  לא תהיינה  ולמציע  או    אי החוזה,  טענות  או 

מכ כלפי  דרישות  שהוא  סוג  מל  מי  ו/או  להל המועצה  הקשור  בכל  ניהולו,  טעמה,  אופן  יך, 

וכן הז וכיו"ב,  בו  בעב  כייה  שנכרת  החוזה  עם  בקקבקשר  ו/או  חותיו  כל  עם  אחר  וזה  שר 

                  עם הליך זה. ר  קשי המועצה בחתם ע" שי

שאית לחייבו בכל  ציע לעיין בתוצאות ההליך ו/או בכל מסמך אחר, תהא המועצה רש מביק .ו

 ת כן. , ככל ותחליט לעשושהלבקיה עקב היעתרותה עלויותיה והוצאות 

 

 סי עו"ד גדי אלפ
 יו"ר המועצה
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 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

 
 

 03/2021 ס הצעה לפנייה מס'טופ –' 1ב מסמך
                                                                         לכבוד   

                  בת נאות חובית תעשייתיוממועצה מק 

 :   ______________ציע___ ם המש   

  א.ג.נ,.

 פיקוח על עבודות הקמת גשר נחל סכר ביצוע ל ניהולעה לפנייה צההנדון: 

 

 ה את הצעתי:           בתשובה לפנייתכם, הנני מגיש בז

כמפורט בפנייה  סכר    חל הקמת גשר נל ות  עבוד קט  פרויעל     פיקוח  ולניהלי  יש הצעתהנני מג  .1

 על נספחיה 

ת  קמה על עבודותוניהול פיקוח    03/2021מס'את האמור בפנייה    ת כי הבנתי אני מצהיר בזא .2

 צעתי זו. ה אתך אני מגיש על כל המסמכים והנספחים שבה וכי בהתאם לכנחל סכר  גשר

הנחיות להגשת  "  )לרבות האמור בפרק   , במסמכיה ובנספחיה יהני מסכים לכל האמור בפי  נא .3
הפרויקט"ההצעה"   למנהל  "תשלומים  מצהובפרק  הנני  או  (  תביעות  כל  לי  יהיו  לא  כי  יר 

לעניידרישו טענות  או  יד  אין  ת  אי  או  על  הבנה  החוזה,  תנאי  ו/או  הפנייה  תנאי  של  יעה 
 ם.  יהפחמסמכיהם ונס

 
על פי תנאי    ותצוע ההתחייבויות והניסיון הדרושים לביחי ומבידי הידע, המהיר כי  צהנני מ .4

   ה זו.פני

קרב .5 בעל  אינני  כי  מצהיר  מוהנני  לעובד  המועצה  הנהלת  חבר  או  מועצה  חבר  או  ה  עצה 

 למסמכי הפנייה.   5ב' מסמכיכף מצורל התצהיר הע  תיוכראיה לכך חתמ 

תים  עו את השירוצ בהם אלה אשר י  הצעה זוים בפורט שר מא  ותו כי אנשי הצ  הריני מצהיר .6

   של המועצה. החליפם אלא באישור מראש ובכתבל  באופן אישי ואין אפשרות

טה  שיל  לבדוק ולהשתמש בכיה רשאית לראיין ו עצה או מי מטעמה תה מו היר כי ההריני מצ .7

את   לבצעעמה  מטי  למועצה או מ   דיקת איכות וניסיון המציע, וכי אני מאשרהנראית לה לב

   רוכות בכך.כהות וכל הבדיקות הקשור

   למועד אליו יוזמן. וןהמציע מתחייב כי יגיע לראי 

   :ההערכה(  תחומי ג' ב )סעיףלהלן נתונים על יכולותיי  .8
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 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

 
ניסיון של   .8.1 על  ניהב   המפקח  /המציעלהלן פירוט  )כולל היקפי  פרויקטיול ופיקוח  ם 

 פיתוח בנייה והיקפי עלויות 

 ף.  ל עמידה בתנאי הסמעידים עה יםמכמסחובה לצרף  

 
 

שטח  אתר ישוב  הפרויקט  מס'   נתונים: 

יח"ד,  ב מ"ר, 

 נם וכד' דו

היקף  

 כספי 

בוצע  

 בשנת

גורם  

 ין מזמ

 טלפון  איש קשר 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
     . שרדי וכן פירוט בדבר כח אדםנים על מנתו   להלן .9

 להלן הצוות המוצע על ידי:  

המלצות  
מצורפות  

   לא/כן

לא   שכיר/
   כיר/אחרש

שנות  
   ניסיון

     תפקיד  שם   השכלה   מקצוע

  מפקח צמוד       

 
   ת )אם ישנן(דריכלים והמלצוקס המהנדסים ואום בפנריש  תעודות, יםחי יש לצרף לכל אחד קורות  

  
 : סמיכות גיאוגרפית

 .____________     מתגורר המפקחו ציין את הישוב ב

  צרףמת והקיי  ארציתתר העבודה לאורך רשת הכבישים המגוריו לא  ציין את המרחק ממקום
 וט המרחקים. .__________  ירם פ ה עמפת הגע 
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 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

  :זהב מצורפים .10

מפסגו  מעטפה .10.1 ובה  הרה  הצעת  הורטת  השירותים  כל  לביצוע  שים  מבוקמחיר 

   לטופס ההצעה.  2כמפורט בפרק ב'

, ואישור  1976-התשל"ואישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ה  כל .10.2

   של מע"מ לעוסק מורשה.

   כנדרש בתנאי הסף. ותהצוע ועל המצי  ומסמכיםנתונים  .10.3

   די. ותשובות חתומים על י  תאלוול שוקוט פרו  פרוטוקול הסברים .10.4

ד האחרון  ועיהיו כאלה, לפני המ   אנה מטעם המועצה, אם הודעות למציעים שתוצ .10.5

   להגשת  ההצעה חתומות על ידי.

  יבת מחיתוקפה  ועומדת ב, שינוי או תיקון ורת ואינה ניתנת לביטולא בלתי חוזהצעתי זו הי .11

 תקופה הקבועה במסמכי הפנייה. ל

 ____________________ ______________________________ : יעמצשם ה

 _________________________ ם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: ו )אדתיאור 

 ____ _________/____________ ת.ז. / ח.פ: 

 _____ __________________ ___________________________ כתובת:

 __________ ___ _____________ ________________________ טלפון: 

 ______________________ __________________________ דוא"ל: __

 ים לחתום בשם המציע: של האנשים המוסמכ  וישמות ומספר הזיה

______________________ ______________________________________ 

  __ ______________________________________ __________ :חתימות

 _____.____________ ____  ך:ריתא

 ברה, שותפות וכיוב'( אגיד משפטי, חכשהמציע הוא תשור חתימה: )יא

 חתם ע"י:____, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נמ _____ ח"אני ה 

 הוא אדם( שהמציעה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כ"ה .1

 יד( א תאג הוע ציהמ__________ת.ז. ____________)ימולא כשה ה" .2

 ____________ ה"ה __________ת.ז. 

 התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.  אתהתאגיד: _________ ולחייב ים לחתום בשם וכי אלה מוסמכ

  _____________ __   _____ ___________ 
חתימה      תאריך            
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 כספית לפנייה  צעהס הטופ –' 2ב מסמך

  

                                                                                      לכבוד               

 שם המציע_________:          יתית נאות חובב  שי מועצה מקומית תע 

 . א.ג.נ,

  
 סכר  ת הקמת גשר נחל פיקוח על עבודומס' לפנייה הצעה כספית :  הנדון

  
הזוכה    כייובהר   .1 הקבלן  הינה  הצעת  מע"מ,       ₪  6,622,859במכרז  כולל  הקבלן    לא  הצעת 

כ   תשמשו  אינה מחייבת את המועצה ודירוגן  לצורך קביעת ההצעות  הצעת שכר נגרק  זרת 

 . ההצעההטרחה באחוזים מ

מאושרים    בונותע מחשציהמע  יתו הצה בפועל ישולם כאחוז אוי שכר הטרח יובהר ויודגש כ  .2

כללו  יגים" משמע עבודות שלא נלעניין זה יובהר כי "חר  .צוע )לא כולל חריגים(הבי  בלןל קש

נה מקדמות לפי  למהביצוע כלל. עד לקבלת תוצאות המכרז, תשובכתב הכמויות של חוזה  

  מסמכי האומדן ההנדסי המפורט ב אם לאחוז מאבני הדרך הקבועות במסמכי הפנייה בהת

תוצאות  היוו  לאחר  ה.ני הפ בהסכם  תבו  רז,המכדע  כאמור  בהתאם  התחשבנות  המצ"ב  צע 

 ל כאמור בנספח ג' לחוזה. על נספחיו, הכ   לפניה זו

ושרים של קבלן הביצוע )לא  מאאחוז הנדרש על ידם מחשבונות  שים לנקוב בהמציעים נדר .3

-מוך  באחוז נמ   ובנקתה שהצע.  %6.5  –  %4.5  -להלןשוך הטווח  אך ורק בתכולל חריגים(,   

תחשב כאילו נקבה    6.5%-והצעה שתנקוב באחוז גבוה מ  4.5%-קבה ב נלו  כאיתחשב    4.5%

 . 6.5%-ב

ת מידת דיוק וצע בהצעתו ברמהמציע לנקוב את האחוז המ  מובהר למען הסר ספק כי על .4

ספר יותר.ה  של  ולא  הנקודה  אחרי  ספ  אחת  בשתי  ינקוב  שמציע  יותככל  או  לאחר  רות  ר 

 אחת לאחר הנקודה.   פרהבכל מקרה רק בס בהמועצה תתחש ה,וד קהנ

ההוצאות   .5 כל  את  כוללת  למהצעתי  כנדרש  שהוא  וסוג  מין  הנדרשים מכל  השירותים  תן 

הדפבמס משרד,  שרותי  לרבות  והחוזה  הפניה  מזכירותמכי  עבודת  אור  ,  סות,  העתקות 

נדר אור  העתקות  ולא  בלבד  זו  פניה  לצרכי  )לצרכי  קבל שות  צילומהב י  נמכרזי  ,  םייצוע(, 

הוצאות זמן,  ינס   דואר,  ביטול  בסעיף  עה,  ' 9כמפורט  לנ  –ח  ט'  שירותיתחום  פרוט  ם  ספח 

תוספת  הווה חלק בלתי נפרד הימנו. לא תשולם כל  ומטלות המסומן כנספח א' לחוזה והמ 

 ו.  אלבגין הוצאות 
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 __ חתימת המציע_______________ 

 

 

מנ  .6 ידי  על  פרויקט  ביצוע  להפסיק  רשאית  ו/הפל  ההמועצה  לרויקט  היקפי  או  את  הקטין 

לבכ  תיםשירוה שהוא  שלב  הבלעשיקפי  ל  דעתה  בול  טענות  כל  לי  תהיינה  לא  וכי  קשר די 

                 לכך. 

       
לשכר       .7 הכול  הצעתי  המבטרחה  השירותים  כל  למתן  וסופי  בגל  זו  בפנייה   יןוקשים 

 כמפורט בטבלה המצ"ב: הינההפרויקט 

 

 

 

 

 

 

 
 בודות שבוצעו בפועל. ע  יןה זכאי לתשלום אך ורק בגי כי בכל מקרה אהיע לידו .8

------------              -----------------------          ---------------------------  
 תאריך                                     חותמת              יש ההצעהחתימת מג

   

מה של המציע וכי  החתיההסכם נחתם על ידי מורשי  _______ מאשר בזאת כי________  דו"ע  "מאני הח
 ועניין.  ר ות את המציע לכל דבחתימות דלעיל מחייב 

  ___________________              

ת חתימה וחותמ                               

על  ם ותיאופיקוח  1
 קט הפרוי 
 
 

% אחוז  מחשבונות  
ים של קבלן  מאושר

כולל  לא וע  הביצ
 חריגים, כהגדרתם לעיל 

 
 

 % ______ 
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 3ב' מסמך

 1976 -ו ל"תש ים ציבוריים, ה לפי חוק עסקאות גופ רהיתצ

 אות חובב מקומית תעשייתית נ צה מוע
 נאות חובב 

 1976 – לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר

הח"מ,   .1 ___________________ __אני  מס'  זהות  תעודת  נושא/ת   ,______  ____
_________________________מכתוב שהוזהת  לאחר  וכ   כי   רתי ___,  אמת  לומר  אהיה  עלי  י 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן: א אעשה כן, בחוק אם ל עים הקבו   שיםונלע צפוי/ה 

חוק )להלן: " 1976  –ציבוריים, התשל"ו  ה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופיםעוש  הנני
לניהול תכנון  _____ לקבלת הצעות מס' _____צעה בפניה  "(, כחלק מהעסקאות גופים ציבוריים

צהיר זה  המפורטים בתלמונחים  ורה.ה האמיני לפ ם , בהתאי המועצהות ברחבבודות שונע עיצווב
 הם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. נה לתהיה המשמעות הנתו

אנילמועד   .2 ההתקשרות  כהגדה  עד  אלי,  זיקה  ובעל  ציבוח"מ  גופים  עסקאות  בחוק  לא  רתם  ריים, 
לפה עבירות  משתי  ביותר  מינימורשענו  שכר  חוק  ")להל   1987  –שמ"ז  הת  ום,י  שכר  ן:  חוק 

 "(.  זרים ובדיםחוק ע)להלן: "  1991  –שנ"א ים זרים, התחוק עובד לפי ו/או "(םמונימי

  ו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או ענ בעל זיקה אליי הורשלחילופין, אם אני הח"מ ו .3
 שעה האחרונה.ההרעד ה אחת לפחות ממו במועד הגשת ההצעה חלפה שנ  - ובדים זריםחוק ע 

 לה: חד מאם א ייתק מצהיר, כי מני הרי .4

סעיף   .א ש  9הוראות  לאנשים  לחוק  זכויות  מווויון  התשנ"חגבלותעם   ,-1998  " חוק  )להלן: 
 ליי. ע   "( אינן חלותזכויותשוויון 

סעיף   .ב ו  9הוראות  עליי  חלות  זכויות  שוויון  מקיימןלחוק  בסעיף  אני  כמפורט  ( 2)א()1ב 2, 
 יים. בורצי וק עסקאות גופיםלח

 מת.תצהירי א תוכןמתי וחתי ו ז  שמי,ה כי זהו /הנני מצהיר  .5
    ___ __________       ________ ____________ 
 מציע ה  חתימת                                תאריך   

 אישור
במשרדי   ______________ הופיע/ה בפנייום ______ אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ב

צמו/עצמה  ה/זיהתה עזיה _ אשר_________ מר/גב' ____ ________________ ______ברחוב _ 

ה: המשמש ה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומ במידמצעות ת.ז. מס'_________ ]בא
לאחר  ומטעמה[, ו___________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה  __בתפקיד___ 

לא   אם וקבחונשים הקבועים  ה/תהיה צפוי/ה לעיהיכי יה להצהיר אמת ושהזהרתיו/יה כי עליו/על 
 עליו בפני. מה /כונות תצהירו/ה דלעיל וחתםאישר/ה את נתעשה כן, עשה/י

              ___________________ 

 עו"ד חתימה וחותמת                                               
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 4ב' מסמך

 

 7619-וופים ציבוריים, תשל"וק עסקאות גי חלפ חשבונות ורשומותאישור על ניהול פנקסי  

 

עותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים, משמ__________ "פקיד מורשה" כ___________________  הח"מאני 
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: יועץ מס*בון* / חשרואה /   *1976-של"ות

______________ _  ________________________ __ 

 י אדם בר בנ רשום חס' ת/ממס' זהו   שם

חוק מס ערך  סה ופי פקודת מס הכנ -ו לנהל עלרשומות שעלישבונות והי החפנקס  את  ל* נהמנהל*/פטור מל  (א
 . 1975-מוסף, תשל"ו

השומה    לדווחנוהג   (ב על    עללפקיד  מע"מ  ולמנהל  לפהכנסותיו  מס  עליהן  שמוטל  עעסקאות  מס  חוק  רך  י 
 מוסף. 

ת ערר  בפני ועד לשהיורה כבצ  יבחיבונות, אין בו כדי לת פנקסי החשילוקב ה אסמכתא לענייןאישור זה אינו מהוו 
כומים  הסי הגשתם או נכונות מדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועד בע עני בית המשפט, ואין הוא קואו בפ

 ששולמו על פיהם. 

 . _________________________**ליום ____ תוקף האישור מיום הנפקתו ועד

 

 

___________           _______ __         _______________ ____                    ____ ____________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 

 

 ________ __ תאריך: __________ 

 

 * מחק את המיותר.

 ר.ונפק האישובה ה במרס של השנה שלאחר השנה 31 יאוחר מיום** רשום את המועד, ולא 
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 5ב' מסמך

 הלת המועצה ו/או חבר הנ  עצת העירר מואו חבו/ בדעוהצהרה בדבר העדר קרבה ל 

 __ תאריך:________

 לכבוד 
 בב מועצה מקומית תעשייתית נאות חו

 א.ג.נ.,
 
את הוראות הסעיפים  אה לידיעתי את כי מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב הבימצהיר בזי . הננ1

 הבאים:

 ן:ת )נוסח חדש( הקובע כדלקמיריוהע  ודת א )א( לפק 122ף סעי

חלק העולה על עשרה אחוזים  רים , או תאגיד, שיש לאחד האמונו או שותפורובו, סוכ ה, קמועצ "חבר
 עם המועצה;מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה ם ברווחיו או שאחד מהבהונו או 

 ."אחותאו אח ורה, בן או בת, בן זוג, ה  -לענין זה, "קרוב" 

 ובע:  ות ק חרי הציבור ברשויות המקומייינים של נבניגוד ענ  ניעתים למכללר דב)א( של ההודעה ב12כלל 

חבר מועצה   -המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  ת ה או לעסקה עם הרשו"חבר המועצה לא יהיה צד לחוז 
-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף טה" שליעל )ראה הגדרות "ב ד שהוא או קרובו בעלי שליטה בובו או תאגיואו קר

 (."()ב(5)1

 ות )נוסח חדש( הקובע כי:  א( לפקודת העירי ) 174יף עס

זוגו או  -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן  או מעוניין, במישרין  "פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או
                    ה." מענ ת ל ום עבודה המבוצעבשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשאו סוכנו, שותפו 

   ולהצהיר כי:ש להודיע מבק הנני כךלם תא. בה2

או אחות ואף לא  ח או בת, אהורה, בן  (: בן זוג,יש למחוק המיותר)  ן לי/יש ליי אבין חברי מועצת המועצה  
 סוכן או שותף. 

עשרה   ה עלעולק השיש לאחד מהם חל רובו, סוכנו או שותפו, ועצה, ק( חבר מותריש למחוק המי) אין/יש
אחראי  ובד עתי או שאחד מהם מנהל או ע הגשתי את הצבאמצעותו עצה ל המוו שחי וואחוזים בהונו או בר

 בו.

 במועצה.  ף או סוכן העובדותזוג, ש -( בן מיותריש למחוק ה) אין לי/יש לי

ם  אאו ל, לעי בה כאמור  לי קר  היה רשאי לפסול את הצעתי אם ישל המועצה תידוע לי כי ועדת המכרזים ש
 מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 הצהרה זו הינו אמת.ור בהינם נכונים ומלאים, והאמ   שמסרתי לעילי הפרטים את כ יר בזמצה י אנ

עיריות,  ( לפקודת ה3ב()א )122דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  כלות כדי לגרוע מהוראאין באמור לעיל 
  א)א(122להתיר התקשרות לפי סעיף   רשאיים הפנריה ובאישור שר מחב 2/3יהן מועצת המועצה ברוב  לפ

 תנאי הסעיף. לבד שהתמלאועיריות ובדת הלפקו

___________ חתימת המציע: _______ ____  ____________ שם המציע: __ 
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 טבלת הערכת הצעות    –03/2021_ ג' לפנייה מס ' מסמך                                     
     ופן הדרוגא

   תניקוד על פי התרשמו ניקיע הערכהצוות  .1

  פורט להלן:י המועצה כמ רכב מנציגכה יוערה  צוות .2

 :  נציגי המועצה

 ס המועצה נדמה •

 המועצה או נציגו.    מנכ"ל  •

 . גו"ש המועצה או נציעמ יו •

 
    אותו תחום.כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד ל  .3

ההצעה   .4 של  משוקלל  איכות  המ יתציון  מסיכום  הניק ות  כפלקבל  שלהיחוד  של  תחו  סי  ם  כל 

מכן  בהערכה. חישו  לאחר  תייערך  ביותר  האיכותית  ההצעה  בו  ה  יחב  כמלוא  ייתר  %50    -שב   ,

    : נה לפי הנוסחה הבאהההצעות תנוקד 

   הערכה הנידונה %50X ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה =     .5
 ר   ביות הגבוהה הערכה                                                                    
 

 ל היחסי   תחומי הערכה והמשק  .6
 

     תחום הערכה    פרמטרים    להערכה  ניקוד

 0-100  40 נק'  כולות של ויהערכת כישורים     וןניסי  
לליווי והכנת  המוצע  המפקח
ח  ופיקו  לבצוע ,המפורט התכנון

   ישורהגת  הקמעבודות  וד עלצמ
 תשמו התרהתאם ליס ובעל בס

 ויקטיםפרון בניסי  מכישורים,
היקפם, מורכבותם,  ו  דומים

קרבה גיאוגרפית של , המלצות
 המגורים לאתר וכו'   מיקום

  א

 20 נק'     ליתות כל התרשמ 

10 ק'נ     סמיכות גיאוגרפית 

30 נק'   
  

ממליצים והתרשמות  
 מהמלצות 

 
 

  פירוט לאופן הניקוד: .7
 

  : פיתכות גיאוגרסמי .7.1

   המפקח לאתר העבודה כמפורט להלן:      קרבה הגיאוגרפית של מגוריב בתתחשהמועצה  

   – יקוד מלאזכה בנק"מ ת 50קרבה של עד   •
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    ודמהניק   50%  -"מה ק בין חמישים למא •

 נקודות     0 -ק"מ   100מעל  •

ה לאורך חק ממקום מגוריו לאתר העבוד ח( מהו המר ל בעל תפקיד )מפקיש לרשום לכ 
כדוגמת גוגל ארץ וצילום   ניווטתוכנת כולל צירוף מפה מ יימתת הקרציהכבישים הא רשת

 מקום מגורים.   ת.ז. המראה

את חוזה  . יש לצרף ה ירה שכורגורים בד מ יגניתן להצ אוגרפית סמיכות גיין ענ)ל
     השכירות(

   ניסיון: .7.2

ות  דומכן לעבודות בפניה זו ו ן בתפקיד דומה לתפקיד המוצעפות לניסיו בניקוד תינתן עדי
ותשתיות פות לביצוע עבודות בסביבת מפעלים  די ע – ופניה זפים דומים לנדרש בבהיק ו

   .וכניםחומרים מס

 יר    ניקוד הצעת המח .7.3

הזולה ביותר   בהתאם ליחס בין הצעת המחירע תיקבר צעת המחי קוד לההני שיטת
   והיקרה ביותר

 לל להצעה   יקוד הכוריכוז הנ .7.4

ף לאמור  בכפווכה תהיה ככלל ההצעה הז  יותרוה בון המשוקלל הגבהצעה שתקבל את הצי 
 להלן. 

ניק  של  זהבמקרה  משוקלל  הז וד  ייקבע  עע"  וכהה,  המועצה  ה י  ציון  ניקוד    תואיכפ"י 
 .  הנקודה(  ספרה אחת אחרי זהים )מידת הדיוק: ה הגבוה יותר מבין
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 פרויקטים   לימנה  חוזה –_  3/20210פח ה'  לפנייה מס סנ                                       
  

 הסכם   
 _שנה ________ אשר נערך ונחתם בנאות חובב  ביום _______ לחודש _______ 

 

קומית  בין:      מועצה מ
ת  יתית נאותעשי
 חובב

   "( המועצה" )להלן : 
   אחד מצד 

              : לבין 

               

                    דין         ם לחתום בשמו כהמורשי עותמצבא

 "(   פרויקטל המנה)להלן: "

 מצד שני   

  

לקבלת    '  מסה ופניה  ור בחוזה זלאמפיקוח וניהול פרויקטים בהתאם    והמועצה מעוניינת לקבל שירותי הואיל:   
הוניהול  פיקוח  ות  הצע עבודות  סכר  על  נחל  גשר  לק"  –)להלן  קמת  הצעותהפנייה  ו/או  בלת   "

 ;  "(הפנייה"

 . יהולחברת הנ   הצעתאת   והמועצה קיבלה  והואיל:  

וזה  חה ובכל השירותים הנדרשים בפנייאת לפקח על הפרויקט ולספק ו לנהל מה מסכי וחברת הניהול והואיל: 
 .  הה ז זוח בהתאם לתנאי 

  
   הצדדים כדלקמן: ותנה והוסכם ביןוצהר, הלפיכך ה

זה לבין  ות חוזה  הוראין   ה בהייתה סתיר  נפרד ממנו.  אחד ובלתי  וזה זה מהווים חלקלח   הנספחיםהמבוא ו  .1

  ת נייה ששימשה בסיס לחוזה זה באוהפ  דיפות. כל הוראות מסמכינספח מנספחיו, יהיו הוראות הנספח ע

  החוזה עדיפות.   במקרה כזה יהיו הוראות ותו.ם סותרות אא אאל  להשלים את החוזה

מ .2 הפרויקטלהתחייבת:  המועצה  למנהל  לו  סמכויות    עניק  כל  שיאפשרו  את  הנרותיהשילבצע  דרשים  ם 

ויקט בפני מוסדות התכנון,  לפרבשמה בעניינים הקשורים  נו על פי החוזה וכן לייצג את המועצה ולטפל  ממ

ורשויוורשוי מקומיות  בהתחרוא  תת  הכל  ל ת,  בכ  מהנדסהוראות  אם  לעתהמועצה  מעת  לאפשר  תב  וכן   .

הפרויקלמ בישינהל  להשתתף  ו/או  ליזום  ותכנ  בותט  עם  תיאום  נציגיו,    הועצהמ  מהנדסון  מתכננים  או 

פ"י  עהפרויקט ובהתאם להתחייבויותיו  של  ים בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך ניהול יעיל  ויועצים אחר 

 חוזה זה.  
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 :  תמתחייב הניהול תרחב .3

וה .א השירותים  כל  את  כרלבצע  ו/או  הקשורות  לפי   ות וכפעולות  הנוהג    בהם  המקצועי,  מיטב 

במקצועיבמומחי  הות,  ובדיוק  דיבהתאשים  דרוות  לכל  המנהל  ם  של  המוחלטת  רצונו  ולשביעות  ן 

כך הוראותיו    ולשם  כל  אחר  מפורטות  מהנדסשל  למלא  שהן  בין  שאינן   המועצה,  ובין    בחוזה 

 וזה.  תים עפ"י הח לבצוע השירוות ונדרשות בו אשר קשורות ורטמפ

הפ .ב ימנהל  לעבירויקט  דרישתו  מהנדס  ר  לפי  הצורהמועצה  לפי  ה או  על  דו"ח  ע  ביצו מות  תקדך 

יקט, ומנהל  פרוהמועצה אף לבקר במשרדי מנהל ה   מהנדסים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי  השירות 

 ת.  כל עהבדיקות ב את  עצבר ולסייע למנהל לשהפרויקט מתחייב לאפ

לידי       .ג מיי  להעביר  בהתאם  המועצה  או  מסמך    סנדמה להוראות  דית  תוכנית,  כל  חומר  המועצה  או 

ו מצויים  או כרוכים בביצוע הפרויקט, כך שכל אלה יהי   ר קשוריםן אשק מההעתהו אחר, או  כלש

 ה.  גם בידי המועצ 

 שתמעת יהיו: מבחוזה זה ואם אין כוונה אחרת  .4

 תר. וצעו באללי שיבבניה והפיתוח הככל עבודות ה –" טקיורהפ"

  ראש וביןין מנו בממ ה זה או חלק לעניין חוז  ך על ידו בכתבצה או מי שהוסממהנדס המוע –" המנהל"  
 בדיעבד.           

   נאות חובב      –"האתר"

 או מי מטעמה  הניהולרת  חב – "מנהל הפרויקט"

הניהו  .5 ול  תמתחייב  לחברת  פרורושי  עצבלספק  ניהול  א'   יקט  תי  בנספח  ז חלכמפורט  )להלן  וזה  –ה 
 "(.  הניהול  תי  שירו" או "השירותים"

ביצוע .6 מ   לצורך  מנהל  השירותים  כוח  להע   ויקטהפר תחייב  במשרה  סיק  ומתאים  מיומן  מקצועי,  אדם 

ט  פור מכוב במסמכי הפנייה  ימשימות באתר ולפחות, כפי שהתחי וה   הנדרש  לביצוע השירותיםמלאה, ככל  

ב' ז לחו  בנספח  מת זה  הפרויקט  מנהל  השירותים ה.  לבצע  במל הנדרש   חייב  להוס   ואם,ים  עליו  אם  יף  אף 

לעת   ו/אומעת  אדם  בהוצא  כח  לנוספות  לשאת  כות  כך.  ולא  שם  עליו  יחולו  בכך  הכרוכות  ההוצאות  ל 

התשול ע"י  תוספת  כל  בגינן  את מועצה.  ם  לבחור  רשאית  תהא  הפרויקט   המועצה    נהלמ  מטעם   מפקח 

בי לצורך  נדרש  אדם  כוח  וכל  להחהפרויקט  לדרוש  וכן  השירותים  בהתאצוע  לשיקול ליפם,  דעתה    ם 

 .   הבלעדי

7.  
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כ .א ביצוע  ומתמורת  השירותים  הלוי  י ל  המועצה  תחייבויו כל  תשלם  זה,  חוזה  פי  על  מנהל    לתיו 

בסכומ  הפרויקט התשלומים  בהצעת ים  את  למכקבוע  ובהתאם  המוהתשלום  דיניות  ו  ל של    פי עצה 

 (.  חברת ניהולל )תשלומים  ק מוסר תשלומים לספקיםחו

עת  בכל  סיבה, להקטין    בהתאם  לשיקול דעתה הבלעדי ומכלה רשאית  ם כי המועצהצדדים מסכימי .ב

ביצוע  א )במקרהת  המטלות  לסוג  בנוגע  והן  הביצוע  להיקף  בנוגע  הן  שכר  יו  זה  השירותים.  קטן 

דחיית ביצוע השירותים או חלקם למועד    על   יטלהחל  המועצה רשאית  חה בהתאמה(. כן תהאהטר

יקול דעתה.  לפרקי זמן משמעותיים, הכל לפי שתים, אף  במתן השירואו על הפסקות  מאוחר יותר  

 ך.  כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא בנוגע לכ ט מתחייברויקל הפמנה

ה, שכר הטרחה ישולם רק בגין עבודות  מקרל  כי בכיובהר ויודגש לליות האמור לעיל,  לי לגרוע מכ מב
 שבוצעו בפועל. 

ם  מטע  המפקח  מוצבים  ווערכת לפרויקט  בקופת הביצוע המ ה למשך תתקשרות הינ משך תקופת הה .ג

הניהו ח בסעיף   לברת  כפי המפורט  ב1,  )מסמך  הפנייה  תנאי  חתימתיב' למסמך  ע"י    'מיום  החוזה 

תקופה של שנת בדק לאחר גמר  כולל    ועצהלמהמתחם  ירת  עד למס ו  צהמורשי החתימה של המוע

 גם אם יידרש לאחר תקופה זו.    לום(וספת תשא ת)לל  הביצוע וכן ליווי תביעות

8.  

ה י לכ אחרא  פרויקטל ה מנה .א ו/או  נזק  של עבודתפסד שיגרם למוע ל  ,  צה כתוצאה מביצוע רשלני  ה 

 . האו מי מטעמ /ו  ודת הצוותעב

רות למועצה   ם ו/או הוצאות מיותרות או אחאו הפסדי /ו  לנזקים  רוםגי  יקטרו הפמנהל    שבכל מקרה   .ב

מכוח  הבאים  כו/או  מה  חותוצאה  בגלל  הפרת  ו/או  מסעיפיו  אחד  או  זה  כתזה  או  קיומו    וצאהאי 

ביצוע השירותים בצורה בלתי  לנות, הזמרש ו/או  הפ  ייבמקצועית, אזי מתח נחה  לשלם    יקטורמנהל 

הנזקי ההפסדים,  כל  ההוו/ם  את  שיגרמאו  וכל  ו  צאות  לפצותו  למועצה,  תחויב  שהמועצה  ו/או  מי 

 לשלם לו סכום כל שהוא.  

השירותים ברמה  ת ביצוע  ם בעגלותו טעות שניתן ל על ליקוי, פגם א   מנהל הפרויקט  לדווח  תה  המועצ     .ג

אי זה  בסעיף  האמור  ומקובלת.  גוסבירה  מאחריות  נו  וביצונמרע  העבודות  לטיב  הפרויקט    ען הל 

 בין המועצה.  ל  חוזה שבינוהתאם לב

כי  למ .ד מובהר  ספק  הסר  הפרויקט מען  ה  נהל  לנכונות  בחשבו אמואחראי  שיו ר  מבצעי  נות  ע''י  גשו 

 על ידו.  העבודות ויאושרו 

ן  יי ף לרבות לענופן ביצוע הוראות החוזה עם הקבלנים באופן שוטפקח על אמתחייב ל  קט יהפרומנהל   .ה

לנושאי הבטי ות  חומחויבות הקבלנים  , וכולל ע  מינוי מנהלבאתר  הפסקת עבודה באם הקבלן    בודה 

 א מבצע את הוראות החוזה. ל
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זהמועצה לצד הש   השילמ .9 פיצויים כלשהם בקשר לחוזה  מאת    פיצוי מלאת לכאיזה, תהא המועצה  לישי 

  מנהל  ו טרחת עו''ד    שפטיות ושכרמהת הוצאותיו  בגובה כל סכום ששילמה המועצה בתוספ   מנהל הפרויקט 

סכוי  ויקטפרה לאלה  ם  מיחזיר  תגיש  שהמועצה  לאחר  ו  המיד  לדרישה  שנגרמו  ההוצאות  פירוט  ה  בה 

 ה זה. ור, וסכום זה יראה בו חוב המגיע למועצה לפי חוז כאמ

אשר    חו הוראות הביטעל פי הסכם זה ו/או על פי דין,    מנהל הפרויקטואחריות  מהתחייבות     גרועמבלי ל  .10

ז' ומהווה חלק    ם זה כנספח הביטוח, המצורף להסכח  בהתאם להוראות נספ   הינן  ויקט מנהל הפר יחולו על  

 .ד הימנובלתי נפר

11.  

דיע,  , לא להועבירא להוד, ללשמור בס   מתחייבים  ואו מי מנותני השירותים מטעמ  הפרויקט  מנהל .א

עם    אל מי מהם בקשר  אליו או   שיגיעו   עה וכל נתוןל ידילא למסור או  להביא לידיעת כל אדם כ

 אחרי ביצועם.   הן לפני אועת ביצוע השירותים וב  ים ו/או ביצועם הןת השירו

דית  יסו  זה תהווה הפרה  כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף  וכי ידוע ל   בזה  רהימצ  מנהל הפרויקט .ב

 מת.  דעה מוקד וללא הו  סיום לאלתר זה בעטיה תהא המועצה רשאית להביא חוזה זה לידישל חוזה 

הפרוי .ג מהע  מתחייב  קטמנהל  אחד  כל  השוסלהחתים  בביצוע  מטעמו  על  קים  התחייבות  ירותים 

מנהל במעמד  לחוזה זה ולהעביר את  ההתחייבות ל   בנספח ד'וין  ח המצוסלשמירת  סודיות לפי הנ 

 זה .  מת חוזה חתי

לותיו  עניינים עם פעו  ום ניגודיש בו מששה כל דבר שלא יע  וו/או מי מטעמ   ואכי ה  מתחייב   הפרויקט  הלמנ .12

  'ספח הבנוד עניינים עם פעולותיו כמפורט  ממשית לניגצב בו קיימת אפשרות  במחוזה זה ולא ימצא    לפי

 לחוזה זה.  

 :   קמןין הצדדים כדללעיל מוסכם ב 12מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .13

הפרויקט .א התקשיו  מנהל  כל  על  למנהל  בכתב  לו  דיע  שיש  גורמירות  לעם  מחוץ  עם  ם  מיד  מועצה 

 קדם.  מוחלת חוזה זה לפי התילתה או התח

הפרויקט  .ב שלא  מנהל  חברה  מתחייב  בעקיפין  או  במישרין  א  מוסד, ,  לייצג  אדם  כלשהו  רשות,  גוף  ו 
 ה.  או כלפי המועצ/))להלן: "גוף"( בפני ו

ו/או שירותים כלשהם במתחייב שלא    מנהל הפרויקט .ג געקיפין עמישרין או בלבצע עבודות  כל  וף  בור 

בודות פיקוח כל שהן  או מבצע ע/ת ו/או מאשר תכנון ו נוק ו/או מאשר  חשבו דפרויקט בועבורו מנהל ה

זה,  ים עלותקשורות לשיר  וכן  פי חוזה  עימו  שנה לאחר  במהלך כל תקופת ההתקשרות  תום    למשך 

 ות בין המועצה לבין מנהל הפרויקט.  תוקף ההתקשר
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 באתר.  ל גוף שהוא אשר פוע להם עבור כאו שירותים כלש/עבודות ו לא לבצע קט מתחייב שמנהל הפרוי .ד

רשאי .ה לעיל,  האמור  אף  גופים    על  עם  להתקשר  הפרויקט  המבוקרים  בורייצימנהל  מבקרי  ם,  ידי  על 

באתר הפועלים  שירות  ,המדינה,  בתלביצוע  שלא  עבורם,  ובלבד  ים  במקרקעין  ו/או  האתר  חום 

ותי מנהל הפרויקט  רים בין שיש לניגוד אינטרסי אין חששוכנעה כשל המועצה    שהיועצת המשפטית

   בכתב.ך הגורם הציבורי, ונתנה אישורה לכותים עבור י חוזה זה לבין השירלפ

הפרוי  .ו מבוקמנהל  לא  לגוף  שירותים  לבצע  רשאי  קבלנים  רקט  אינם  כגון:  שאלו  כל    ובלבד  מבצעים 

ה קבלת  ולאחר  באתר  שרות  ו/או  המנהל  עבודה  למסכמת  האמובכתב.  בזרות  מוסכם  לעיל  כי  ר  ה 

צה להקצאת קרקע מהמועצה ובלבד  שזכו בהמל  בצע שירותים לעמותותל   הפרויקט רשאי יהיה  מנהל

   עות ע''י המועצה.ורה אינן מבוצמ תחום האתר ועבודות הפיתוח בקרקע האאמורה אינה ברקע ההקש

אין .ז אשר  גוף  כל  עם  להתקשר  רשאי  הפרויקט  זיק  מנהל  כל  ישיר  לו   קשר  ו/או  למועצה  ה  עקיף  או 
 ובתנאי  

ה בו  קרת מנהל הפרויקט עבור המועצה. במלבין פעולו רות ין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתקששא
היועץ המשפטי של    מראש ובכתב של לא תבוצע ההתקשרות אלא באישור  –ור קיים חשש כאמ 

 המועצה.  
ם  דיכל העוב  יחתום מנהל הפרויקט וכן  -וזה זה  לח  13-ו   12  לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיפים .ח

על תצהי בניהול הפרויקט,  עניינים, אשר  הבכירים המועסקים מטעמו  מניגוד  הימנעות  ה בנר    ' ספח 

 יוגשו למנהל ביום חתימת החוזה.  לחוזה אשר 

פי חוז ל הפרויקט מתח המנ .14 על  רך  ה זה רק לצוייב כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ישתמשו בתוארם 

 פעולותיהם במסגרת חוזה זה. 

15.  

ע חוזה זה וכי היחסים בין   קט מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצו וימנהל הפר .א

מטעמלבינ  צה המוע מי  או  מזמיןו  שבין  יחסים  הם  זה  חוזה  לפי  עצמאי      ו  את  לקבלן  המבצע 

 ההזמנה ו/או המוכר ידע ישירות.  

כי .ב ומודגש בזאת  בין המ  מוסכם  ו/או מי  אין  לבין מנהל הפרויקט  יח ועצה  עובד מעביד    סימטעמו 

 לכל מטרה שהיא.  

מנהל .ג על  כי  בזה  ותשלו  מובהר  המיסים  כל  יחולו  מעביד  חובה  מי הפרויקט  לשלמם    אחרים  חייב 

ביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי  ות התשלומים לב בהתאם לדין ולנוהג, לר

מיחסי העבודה שבינו ובין  ת  יו הנובעה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדקט בלבד יהימנהל הפרוי

 עובדיו.  
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ה  .ד מנהל  כי  השלטונומוסכם  כלפי  אחראי  יהיה  הממשלתיי המשר  ת,פרויקט  הרשויות  דים  ם,   

רשויות וכל  אחרות  המקומיות   ידי    מוסמכות  על  המוטלות/שתוטלנה  החובות  כל  עבור  שהן,  כל 

 זה.  ה מור בחוזהוראות כל דין בקשר לשירותים  כארות על  פי הרשויות  האמו

ת .ה המועצה  כי  יודע  הוא  כי  מצהיר  הפרויקט  כמקובלמנהל   הכנסה  מס  טרחתו  משכר  גבי  ל  נכה 

טוח לאומי עבורו או עבור  כום שהוא  לביסם וכי המועצה לא תנכה או תפריש כל  בלנים עצמאייק

 נותני השירותים. 

תח  .ו שהיא  סיבה  מכל  המועצה  אם  המועסק ויב  תביעת  בגין  כלשהו   ידבתשלום  על  מנהל  י  ים 

 ר.  כאמו יבויקט את המועצה בכל סכום בו תחוישפה מנהל הפר-הפרויקט או מי מנותני השירותים

וזה זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל  מועצה להביא ח המור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית  על אף הא .16

ודעה כאמור  ה   ט. ניתנהבהודעה בכתב על כך למנהל הפרויק  וזאת   -מנהל  עת ומכל סיבה שתראה בעיני ה

 ראש. יום מ  45, ובלבד  שההודעה תינתן לפחות יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה

רצונ מנהל ה .17 על  ז   ופרויקט רשאי להודיע למועצה  חוזה  יסתיים  להביא  הודעה כאמור  ניתנה  גמר.  לידי  ה 

ע יקבע  אשר  בתאריך  המנהלהחוזה  ידי  שיארך    ל  יכול  זה  כי  רשאי  נוס  120והוא  קבלת  פייום  מיום  ם 

רצונו    ל הפרויקט עלע מנהדיויקט שיבוא במקומו. במקרה בו הויום חפיפה עם מנהל הפר  30ההודעה ועוד  

הפרויקט את המועצה במלוא גובה הערבות הבנקאית לקיום   ור, יפצה מנהלמלהביא חוזה זה לידי גמר, כא

החוז כן, תנאי  וכמו  בג  ה.  המועצה  את  הפרויקט  מנהל  העיפצה  כל  בהמשך  לו ין  והכרוכות  הקשורות  יות 

', עלויות פרסום, והפרש  צעות חדש וכד בלת הלקזה זה, לרבות עלות יציאה להליך  ביצוע העבודות נשוא חו

ביצוע הניהול   עלות  פ   עבודות  על  הכל  זה  לחוזה  בהתאם  למועצה  שנותרה  לעלות  בהשוואה  י  והפיקוח 

המנ יהיהל.  דרישת  לא  זה  בסעיף  האמור  מלמרות  רשאי  במהלך  נהה  החוזה  גמר  על  להודיע  הפרויקט  ל 

 החוזה.  מהיקף  25מ%  קטנה  זההחוזית במידה ויתרת העבודה בחו תקופת הביצוע 

לבטל מיד את החוזה כאשר מנהל הפרויקט הפר אחת או    רשאית המועצה  לעיל  16בנוסף לאמור בסעיף    .18

ראה על כך תוך הזמן שנקבע  התר שקיבל  י הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחויותיו על פ יותר מהתחייב 

 בהתראה.  

ליד  .19 החוזה  לסעיפים  הובא  בהתאם  גמר  רש  21  20, 18,  17,  16י  זה,  ביצוע  לחוזה  למסור  המועצה  אית 

לא השירות  לצים  ולהשתמש  כלשהו.חר  תשלום  ללא   הפרויקט  מנהל  ידי  על   שהוכן  מסמך  בכל  כך    ורך 

אלה כמיט  במקרים  לעשות  הפרויקט  מנהל  יכולתומתחייב  מנת  ו  ב  על  הנדרשים  המשאבים  להעמיד 

השירו ביצוע  ללהעביר  ידי המועצה  על  שייבחר  למי  כןעשתים  באופן    ות  של  והכל  שוטף  שיאפשר המשך 

 עילה.   בצורה מלאה וי ותים בצוע השיר 



 

30 

 

המועצה למנהל הפרויקט את שכר  ה זה, תשלם  לחוז  21  20,  17,18,  16הובא החוזה לידי גמר לפי סעיפים   .20

פיצוי  ו עד תאריך ההפסקה, אולם תהיה פטורה מלשלם למנהל הל  חה המגיעהטר ו/או  כל שכר  פרויקט 

 וסף.  לום נ תש ו/או 

ינוס נכסים או מונה לו מנהל מיוחד  ייחשב  צא נגדו צו לכאו הוהל הפרויקט פושט רגל או פורק,  אם  מנ .21

בוט החוזה  כאילו  אותהדבר  בקרות  בפועל  ל  הפרויקט  מנהל  אם  אירוע.  ו/ו  מנהל    אופוטר   התפטר 

,נעשה בלתי כשיר לפעולו נפטר  נמחק מפנקס המהנד הפרויקט,  או  ב  דריכלים, יחשם והאסי ת משפטיות, 

 זה ובזמן שנקבעה בהודעה.  על ביטול החו מועצההחוזה כבטל לאחר מתן הודעת ה

סה  כנדת מס  השיש עמה קלון או בעבירה על  פקו  ורשע בעבירה בנוסף לאמור בחוזה אם מנהל הפרויקט ה  .22

ממועד    מחודש ת  די המנהל ובלבד שמועד זה לא יפחרשאית המועצה להפסיק חוזה זה במועד שייקבע על י

 ה.  ההרשע

זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  שלאחר מכן  הוראות חוזה  הפרת ויתר אחד הצדדים למשנהו על .23

 של:  

 הוראה אחרת. ה הוראה או . אות א

ל ידי   אותו  עמי הצדדים לא יהיה תקף אלא אם נעשה ונחתם כדין  עמטאו הנחה  . כל ויתור, אורכה  ב
 צד.  

 .  ילו היה חקוק במובן החוק האמורל חוזה זה כאחול ע י חוק הפרשנות  .24

 ערך בשיעורים שיהיו  בתוקף במועד כל תשלום ותשלום. -כולל מס  ר הטרחה יכלולשכ .25

למנ כ .26 תשלום  חשבוניתל  בהגשת  מותנה  הפרויקט   כמשמ  הל  מסעומס  בחוק  תשל"ו    -תה  מוסף,    –ערך 
1976  . 

ר  נו רשאי   להעביר או למסור לאחלק ממנו, ואיכל ח  אוט אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה  מנהל הפרויק .27

ל הסבה או  עפ"י חוזה זה אלא  בהסכמה מראש ובכתב של המועצה. הסכמה כאמור שזכות או חובה  כל  

למען  ת ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.  יו יקט מאחרעברה  איננה פוטרת  את מנהל הפרוה

הפרוי מנהל  העביר  חובוזכוי   קטהסר ספק,  או  ביצוותיו  או מסר  זה  חוזה  פי  על  לאחר,   ע השיתיו  רותים 

 יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו על פי חוזה זה.  

חיי הפרויקט וכי אם יבוטל  ל  ם למשך כפרויקט זכות קנויה לביצוע שירותיאין למנהל המודגש בזאת כי   .28

 ניין זה.  ות כל שהן בעתביע אולא תהיינה לו טענות -סיבה שהיא  החוזה עמו או יצומצם מכל

29.  
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 בביצוע שירותים, יהיו קנינה הבלעדי של  המועצה.   מר אחר הקשור כל חוהתיעוד, המידע וכן  .א

מסקנ  .ב ידע,  ממצאים, כל  ש  ות,  שהוא  סוג  מכל  מסמכים  ו/תוכניות,  ו/או    אויופקו  במהלך  יפותחו 
הם או  ט לא ישתמש בפרויקה   קנינה הבלעדי של המועצה. מנהל    בקשר עם  ביצוע השירותים  הינן

 ובכתב מהמועצה.  הסכמה מראש   ם ללאיתיר לאדם אחר להשתמש בה

סגרת ביצוע השירותים יהוו רכושה  ברו בידו בממנהל הפרויקט מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיצט .ג
רישות המועצה על גבי אמצעי     המועצה. ומנהל הפרויקט מתחייב למסרם בכל עת, ע"פ דל  הבלעדי ש

 המועצה.  תאם לדרישות  ון בהחסא

  אשרהתוכנות, היישומים הממוחשבים, וכל חומר אחר  יות, הספרות,  התכנ   היוצרים על   זכויותכל   .ד
, יהיו רכוש המועצה,    צהתים למוע"י מנהל הפרויקט לצורך מתן השירואו יותאמו ע יפותחו, ירכשו  

 והמציע מתחייב לפעול כדלקמן:

להש .1 רשאי  יהיה  לא  הפרויקט  בתותממנהל  ובכל  ש  ידי כניות,  על  ו/או  ידו  על  שהוכן    חומר 

מתן  המוע לצרכי  כן צה  אם  אלא  אחרות,  עבודות  לצרכי  או  הפנימיים  לצרכיו  השירותים, 

 המועצה.   מהנדסכתב יבל אישור בק

הפרויקט   .2 כימנהל  מסחרל   מצהיר  סוד  ו/או  פטנט  ו/או  יוצרים  זכות  כל  הפר/יפר  ו/או  א  י 

 זמנה זו. יותיו עפ"י החייבוהתמידע כלשהו במהלך ביצוע 

נגד המוע .3 לפהוגשה תביעה  חומר מסויםצה  לפי    יה  שימוש  בו  אשר המועצה תעשה  כלשהו, 

יו זכויות  מפר  זו,  מתחייהזמנה  המועצה,צרים,  את  לשפות  הפרויקט  מנהל  דריש  ב  ה  עם 

  את האמורה, וכן להחליף על חשבונו    ראשונה, בגין כל הסכומים שיחויבו לשלם בגין התביעה

 אחר שאינו מפר.  ר המפר בחומרהחומ

ים של בעלי זכויות אחרים לצורך ביצוע עבודה על פי  ט משתמש בחומר פרויק במידה ומנהל ה .4

 ו. ומרים אלה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחכניות העבוד הזמנה זו ותו

 חשבונו.אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת מנהל הפרויקט על   .5

ט את  מועצה בכתב, יעביר מנהל הפרויקראשונה של ה  דרישהם  בתום ההתקשרות או מיד ע  .6

התוכניות,   אחכל  שירותים  קבלן  וכל  שבידו  חומר  וכל  ממוחשבים  יישומים  ר,  התוכנות, 

 פרויקט, לידי המועצה. ה ידי מנהלבמסגרת מתן השירותים למועצה על   המועסקים

 

צורך הגשה  סיון המציע לחת ניוכסעיפיו לעייל הינו למעט לצורך ה ( על תתי  29האמור בסע' זה ) .ה

 לוונטי לפרוייקט זה.כיח ניסיון הרש להו בפרויקט אחר בו יידר

30.  

מת  זה זה יפקיד מנהל הפרויקט עם חתי ויקט לפי חולצורך הבטחת כל התחייבויותיו של מנהל הפר  .א

  ובהתאם  בנספח ו' לחוזהח המפורט  ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום תנאי החוזה,  בנוס,  החוזה

המועצה יוארך תוקף    ישור או דרישתוף לאמובהר כי, בכפ ניה לקבלת הצעות  ם הנקובים בפסכומיל
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ת  כאמור  ובמקרה  המציע  שהגיש  ההשתתפות  ערבות  ערבות  או  יחשב  ביצוע  כערבות  ההשתתפות 

 . י הענייןטיב לפ 

לפי חוזה זה.חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע    6הערבות תהא בתוקף     מש ערבות תש  השירותים 
שללהבט הביצוע  הפ  חת  מנהל  של  התחייבויותיו  רק   רויקטמלוא  לו  כל    ותוחזר  מילוי  עם 

 עדר תביעות.   ה על כתב היבהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימ  התחייבויותיו
תו  ויקט מאחריוא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את מנהל הפרול מובהר כי אין בערבות זו,   

 הטיל על המועצה חובה כלשהי.  לין בה כדי אזה ו והתחייבויותיו לפי חוזה
  

  ת יום ממועד דריש  15תשלומים מעל למגיע לו עפ"י החוזה זה יחזירם למועצה תוך    מנהל הפרויקט  קיבל .31
היווצרות החוב ועד    אוצר, מיוםהחשב הכללי במשרד הי  המתפרסמת ע" וספת ריבית  המועצה בכתב, בת

לעיל   האמור  אין  בפועל.  המועצהמזכו  גורעלתשלום  של  את    תה  הלקזז  בתוספת  היתר    ריביתתשלומי 
ה או  מנו למהל הפרויקט או לגבות באמצעות חילוט ערבות שהומצאה לחוזה זום המגיע מ כאמור מכל סכ
   דרך אחרת. ויקט או לגבותם בכלפר לבין מנהל הבין המועצה  לכל התקשרות 

   פיצויים מוסכמים .32

דעתו   .א שיקול  פי  על  רשאי,  לההבלעהמנהל  מהתמורה די  אחד    פחית  המפורטים  בכל  מהמקרים 
הק בטב המצורפת  לת  למנהל  נסות  המיוחסת  ההפרה  לצד  הנקוב  השיעור  את  הפנייה  למסמכי 

 הפרוייקט; 

ו .ב באמויובהר  אין  כי  כדי  יודגש  לעיל  זר  מכל  פי  כולגרוע  על  המזמין  של  לרבת  חילוט  ההסכם,  ות 

 פי דין, וכיוצ"ב.  רשותו על סעד העומד ל ם וכל רותיערבויות מנהל הפרויקט ו/או הפסקת מתן השי

בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכותה  הנ"ל יבוצעו    פחתותהה .ג

ה ההפ של  את  לבצע  באמצעותמועצה  ערבו  חתה  אמת  חילוט  כל  ו/או  העהביצוע,  אחד  ומד  צעי 

 ועצה.  הבלעדי של המדעתה קול  למועצה על פי החוזה ועל פי כל דין, הכל לפי שי

 כפופים לתקציב הפרויקט.   וכים בחוזה זהב הכרוצאות וההרשאה להתחיי הה .33

ובהיש .34 רשום  בדואר  זה תשלחנה  חוזה  לפי  כך, תחשבנה שהכל ההודעות  ליעדן  לחן    ות שע  72בחלוף  גיעו 

 י לא הגיעו  ליעדן.  אם הוכח כ מעת משלוח זה, אלא

   וא להסכם זה.ט במבמפורכתובת הצדדים לצורך חוזה זה כ .35

 יך: בתאר באו הצדדים על החתום ולראיה

  

----------------------------                                     ------------------------

    יקט מנהל הפרו                         המועצה                  --

 
  תימה של מנהל הפרויקטמורשי הח  נחתם על ידי ההסכםכי  אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת

 מחייבות את מנהל הפרויקט לכל דבר ועניין.  חתימות דלעיל וכי 
  ___________________              
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    תימה וחותמתח                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 ות ומטל פירוט שירותים -ספח א' לחוזה  נ                                                 
  הפרויקט בשלבי התכנון המפורט במהלך הבצוע:  ות והשירותים שיידרשו ממנהל פרוט המטל

למנהל הפרויה הניהו מועצה תמסור  והפ קט את  ליקל  על העבודות המפורטות  או חלקן,    הלן,וח  כולן 
נהל  גרוע מאחריות מומבלי לים, הכל  רט חומים המפות  התכשניהול ופיקוח על העבודות יתבצע במסגר

בהתאם  ה בהתאם  להנחיות פרויקט  והכול  אלו  לגורמים  שוטפים  דיווחים  ומתן  המועצה  גורמי  של 
 ח זה.  רט בנספ למפו

 
 תחום א' . 1.0

 בינוי\נון מפורט לביצוע של עבודות פיתוח כללי והתשתיותר תכ ומעקב אחי ניהול, לוו

תקופת        מיקום, תקציב,יקף,  פרויקט בהתייחס לאופי, יעוד, ה המזמין לגבי  עם ה  םבירורים מוקדמי .א

 ביצוע ולוח זמנים.  

סמי פינוי  ח שינויים, חסמים ונקודות להתייחסות, לרבותזימון צוות התכנון לאתר וסביבתו לזיהוי   2
 ה(.  סולת בניין, תשתיות להעתקה וכדומ)פלישות, פ  וזמינות השטח

 דרטים.  מה  וסטנון, פרוגר התכנפיון המקומית ורשויות נוגעות לגבי א ים עם הרשות מוקדמבירורים   3
הכללי )רב שנתית ושנתית( וכן הכנת  הכנת תוכנית עבודה לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח   .ב

 תכנון.  ות הבשילוב עם צו –בינוי \וח ותשתיותמפורט לפית ם, אומדן תקציבי לתכנון נילוח זמ 

 נון יחד עם המועצה בוש צוות התכף וגיאיסו .ג

עבודות הפיתוח הכללי בשילוב הצוות ההנדסי של המועצה   יצוע  שלהמפורט לבנון  י התכניהול וליוו
  . 

 שבונות תכנון:  טיפול בח .ז

 עצה.  תאום עם המוופיים של צוות התכנון בוסאישור חשבונות חלקיים   1

 . מעקב אחר ביצוע תשלומים  2

 צה.   ננים עפ"י הצורך בתאום עם המוענוי חוזי מתכל בשי הכנה וטיפו   3

הן במועצה והן ע"י צוות    –חוזים עד לאישורם וחתימתם שינויי ה מעקב אחר   4
 התכנון.  

ביצוע של  פני תקופת ההתכנון כולל פריסתו על  י  ן תקציב התכנון המפורט לביצוע עפ"י אומדנעדכו .ח

 הפרויקט.  

התוכני  .ט שבדיקת  היועציםות  כל  בפרויקטהמעו  ל  ו  רבים  לזו  זו  התאמתן  לוודא  מנת    לתנאי על 

"פ  בי כמויות, אומדני עלות ותכנית סופר פוזיציה. בקרת איכות התכנון עבדיקת כתח, לרבות  השט
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המתכננ  אישור  וקבלת  מקצועיים  לחוק   יםסטנדרטים  מתאימות  הרלוונטישהתכניות  ים  ים 

 ולתקנים המחייבים.  

 יב:  לו"ז ותקצ .י

 ה ללו"ז.  התכנון בהתאמדמות לוודא התק   (1
 קציב. מסגרת התי תכנון לעפ"  כללי לוודא התאמת אומדן   (2
 ם המועצה.  טיפול בשינוי תכנון והתאמת התקציב, עפ"י הצורך, בתיאום ע   (3

 

  ע.לביצותוהכנ  –תחום ב '   2.0

התאם  התאמתם לתנאי האתר ב  נים,כתבי כמויות שיוכנו על ידי המתכנת, מפרטים ובדיקת תוכניו .א

שורי המתכננים לכך שהתכניות  לרבות קבלת איר.  דבשות המועצה והרשויות הנוגעות בלהנחיות ודרי

המחייבים   לתקנים  הרלוונטיים,   לחוקים  והסעיפים  מתאימות  הכמויות  כי  וכן  האתר.  ולתנאי 

 .  ן הולמות את התוכניות ותנאי האתרו ונבדקו וה ב הכמויות הוכנ כתשב

 הכולל:    חאימות בשטלת רויקטחומרי הפיכוז ובדיקת  ר .ב

 וד תנאי הסביבה ובדיקת חסמים )אם יש(. המתכננים ללימצוות  ר עם עריכת סיור באת (1

תוכנית   (2 תהיה  המתכננים  לכל  כי  הרלדאגה  הגורמים  מכל  מעודכנת  קיים  ת  בולרבנטיים  מצב 
 וביוב וכו'.  ים  חברת חשמל, בזק, טל"כ, תאגיד מ

מ (3 אישורים  החקבלת  גורמי  הקש כל  וביצוורים  וץ  העבודולתכנון  )ע  איכות  העתיקות,  ת  רשות 
מקרהסב רשות  מיבה,  תאגיד  החשמל,  חברת  הכבלים,  חברות  בזק,  ישראל,  וביוב,  קעי  ים 

 משרד התחבורה וכו'(.   משטרת ישראל,

 בניה.  ו פירה  ח יטיפול בקבלת היתר  .ג

 ות.  פרוגראמה לבדיקות בתאום עם המועצה לצורך ביצוע הבטחת איכ כנתטיפול בה .ד

 

 

 .  המקומית רשותללי ומסירתן לכ תוחתיאום ופיקוח צמוד על עבודות פ –תחום  ג'

 מסירת האתר לקבלן תוך רישום פרוטוקול ביחד עם המועצה      (1

 אושר  ע"י ה"מועצה."   ת התכנון מועמסירת סט תוכניות לביצוע לקבלן בכל מקצו    (2

 ואישורה.   קבלן, בדיקתהוע מהעבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצית  קבלת תוכנ (3

 ם לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים.  כנניין הקבלן והמתב ריםעריכת מפגשים ובירו (4
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 בלן, אישורם והעברתם לאישור המועצה.  בדיקת קבלני  המשנה המוצעים ע"י הק (5

התקדמו  במעק (6 שאחר  הזמנים  ללוחות  בהתאם  העבודות  ועדכון  הוסת  מעקב  הקבלן.  עם  כמו 
 תאם לצורך. ים בהלוחות הזמנ

בקב (7 תיאום  ישיבות  וניהול  צוות  ת  יעוזימון  עם  עם  התכנבאתר  לצורך  ובהתאם  הקבלן  נציגי  ון, 
 ת ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים.  נציגי המועצה לשם הבטחת ביצוע העבודו

הביצוע ומעקב אחר ביצוע התיקונים  ות  צוע פיקוח עליון באתר עפ"י התקדמ תכננים לבימהזימון   (8
 דוחות הפיקוח העליון.   הנדרשות עפ"ילמות וההש

ת (9 בי  תי קופדווח  על  התקציבית,  צוע  למועצה  והמסגרת  העבודות  התקדמות  מבחינת  הפרויקט 
 עת ביצוע העבודות.  ובעיות המתעוררות ב

ישת החוזה, לפי  לדרבהתאם    -ביצוע העבודה ע"י הקבלן  ומתמיד על  עופיקוח צמוד מקצועי קב  (10
במ מקצועי,  הנוהג  במקצועיותומחיומיטב  דין   ת,  לכל  בהתאם  הדרושים  יעות  שבול  ובדיוק 

 ת של המועצה. וחלטרצונה המ

חד על בקרה לפני אישור כיסוי  מעקב והשגחה על הביצוע לרבות על טיב חומרים, הקפדה במיו  (11
נסת טיב  יראלמנטים  ועל  המאושרות ם  לתוכניות  בהתאמה  החוזה,  לב  העבודה  למסמכי  יצוע, 

 .  הואות, להוראות המנהל ולהוראותיו  החוקים והתקנישות להיתר הבניה, לדר 

למנהל, (12 מסירת  למת  דיווח  א'.  בסעיף  למפורט  מתאים  אינו  שהביצוע  במקרה  וליועצים  כננים 
 יין והצורך.  על פי הענ ,םחים מהימנים, ובזמן  אמת לכל אחד מהגורמידיוו 

 .  ם או להשלמותיקוניהגורמים הנוגעים בדבר להמשך ביצוע, לתעם מתן הוראות בתיאום   (13

זמנים, בדיקה ואישור לוח זמנים לביצוע,    לוח   נהלים לעריכת  עתקביניהול יומני עבודה יומיים,   (14
 קופתי, בהתאם לאמור בחוזה המדף העדכני.  וכן בדיקה ואישור לוח זמנים ת

בהפעלת יט (15 א  פול  ומעקב  הבדיקות  לביצוע  מהן  חר  המעבדות  ותוצאותיהן,  הבדיקות  מערך 
בתוהנחיהוראות   לקבלן,  ובאות  והמתכננים  עם המועצה   תוצאות הרםישויאום  ות  בדיק , אם 

 מצריכות זאת.  

שי  (16 החלפת  על  הוראה  או  הקבלן,  של  הביצוע  שיטות  עם  אישור  ובתיאום  באישור  וזאת  טה, 
 ים.  נ נהמועצה והמתכ 

 .  אמהשלבי הביצוע ואישור תשלומים בהת אישור (17

הקשור  (18 החוץ  גורמי  מכל  אישורים  לתקבלת  וביצוע  ים  איכות  כנון  העתיקות,  )רשות  העבודות 
 שראל, בזק, חברות הכבלים, חברת החשמל וכו'(  עי יה ,רשות  מקרק יבהסב

אם  הקבלן בהת  םעדות הפיתוח הכללית, החל משלב חתימת חוזה  הפעלת הקבלנים לביצוע עבו  (19
 לנהלי המועצה.  

 תחלת עבודה. ו הטיפול בהכנת צ (20
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ת  רוישים בהם המשרד מזמין את הבדיקות  חומרים בחוזידיקת  הפעלת מעבדות מאושרות לב (21
 מהמעבדה.  

 בניהול שינויים בחוזי הביצוע:   יפולט (22

 מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות.     (א

וניתוחי מחירים של הקבלנים  צעות מחיר  ה  פ"י  החלטת ועדת המכרזים, הכנה ובדיקה שלע (ב
ומר לשינוי על כל  כולל הכנת ח  ועצה.בהתאם לתנאי החוזה ומתן  חוות דעת למ  יים לשינו 

 ת במועצה.  תה ע ם הנהוגים באוליהכל נספחיו ולפי 

 מסירת צו שינויים, לאחר אישורו ע"י המועצה לקבלן.     (ג

 בדיקות ותוצאותיהן. יות ובקרת ומקה ואישור חשבונות חלקיים לרבות אישורי כ בדי   (23

ובקרר חבדיקה ואישו (24 ותוצאותית בדישבונות סופיים כולל אישור כמויות  הן. במקרה של  קות 
המועצה,    מהנדס קוח לפי הוראה מראש ובכתב של  הפי  חד צדדית ע"י  פי סו  ן-הכנה מלאה של ח

הל  הוצאות מנ  לכ"י תעריף חשכ"ל שבתוקף. סכום זה יכסה את  ש"ע עפ  80ישולמו סך של עד  
קות והכנת  ת בדי ת חישובי כמויות , הכנת סקיצות , הזמנ הכנהפרויקט בגין הכנת התיק כולל  

הנדרשדו המסמכים  יתר  וכל  מסכם  חבתים  "ח  .-יק  סופי  על  במק  ן  החשבון  תיק  כזה  רה 
בתוך   למועצה  יוגש  .יו   30מסמכיו  ההוראה  ממתן  לקזז  יום  הפרויקט  מנהל  באחריות  כי  דגש 

הנ"ל  ןמהחשבו  ח  הסופי  תיק  הכנת  של  המלאה  עלותו  וכפי  סו  ן-את  המדף  בחוזה  כאמור  פי 
 ת מודד האתר וכיו"ב . עצה כולל עלוהמו סממהנדשיקבל 

 בלנים, מעבדות, מתכננים ויועצים.  של קבשינוי חוזים ל יפוסיוע בט (25

 וכיו"ב.  טיפול במטרדים, אתרים ארכיאולוגיים  (26

 המועצה  ל  ש g.i.s,ע"פ מפרט g.i.sבמערכות  ות לתשתיותדעאיסוף החומר והכנת תיק תוכניות  (27

 ומסירה לרשות המקומית.    צה והמתכנניםהמוע קבלת עבודות הפיתוח בתיאום עם (28

לו במהלך תקופות הבדק של הקבלנים, לרבות: ליקויי בנייה,  שיתגויים ובבעיות יקבל טיפול (29
 רשויות וכד.' שונות של ה תומר למועצה בנוגע לתביעות משפטיות, דרישוסיוע בהעברת ח

   וח  בשלב הביצועפיקתיאום ו - תחום ד

 ד עם המועצה.  ביח ישום פרוטוקולר  תוךמסירת האתר לקבלן    (1

 צועות התכנון מאושר ע"י המועצה  לקבלן.  לביצוע בכל מקניות מסירת סט תכ  (2

 ה. ור אישזמנים לביצוע מהקבלן,  בדיקתה ו  לוחותכוללת קבלת תכנית עבודה מפורטת ה (3

 עריכת מפגשים ובירורים בין הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים.    (4
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המשנדיב   (5 קבלני  המ קת  המלצה  מתן  הקבלן,  ע"י  לאיוצעים  והעברתם  ה  לאישור  שורם 
 המועצה.  

  שמירה על המסגרות התקציביות במשך ביצוע העבודות.    (6

אחמע   (7 ללוחות  קב  בהתאם  העבודות  התקדמות  מעקב  ניהזמר  הקבלן,  עם  שהוסכמו   ם 
 ועדכון לוחות הזמנים בהתאם לצורך.  

תאם לצורך  ן ובהם צוות התכנון, נציגי הקבלתר עום בקביעות באיאת ת זימון וניהול ישיבו   (8
 ים.  נציגי  המועצה לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנ עם 

בזימו    (9 עליון  פיקוח  לביצוע  המתכננים  ביצוע  ע  אתרן  אחר  ומעקב  הביצוע  התקדמות  פ"י 
 .  וןעליהתיקונים וההשלמות הנדרשים עפ"י דוחות הפיקוח ה

תקופת  (10 למ דווח  מב י  הפרויקט  ביצוע   על  העבודחינת  ועצה  והמסגרת  התקדמות  ות 
 התקציבית, ובעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות.  

 . עצהון במידת הצורך ואישורם ע"י  המוי תכנ בשינוי טיפול  (11

,  לפי מיטב הנוהג המקצועי-פיקוח צמוד. מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ע"י הקבלן (12
במקצועמוב לכל  יות  מחיות,  בהתאם  הדרושים  ו ובדיוק  רצונודין  של    לשביעות  המוחלטת 

 המועצה.  

הביצוע  (13 והתאמת  והמוצרים  החומרים  טיב  על  תכניות,  התכנ  לחומר  פיקוח  המאושר:  וני 
 טים מיוחדים בהתאם לתוכניות והמפרטים. פרומ  כתבי כמויות

למעבדה,   (14 הנחיות  לרבות  מעבדה,  בבדיקות  הבדיקו  וםתיא טיפול  ת ביצוע  בדיקות  ת,  יעוד, 
 ונים בהתאם. ע תיקחוזרות וביצו

 יים. והשינומדידה ואישור כמויות על חלקי עבודות שבוצעו ורישום המידות הסופיות  (15

בירורים עם המתכנן ועדכון המזמין על חריגות    וך ן תמעקב אחר חריגה בכמויות מהמתוכנ (16
 אלו בצירוף המשמעות התקציבית.  

 העבודות בהתאם  לתכניות.  צוע קבלן בקשר לביל ריםמתן הסב (17

ורישום המתרחש בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכנון והחתמת נציגי  יומני עבודה    ניהול (18
 ן.  הקבל

 ינויים בחוזי הביצוע: הול שני (19

 ת "לביצוע" עדכניות  יווכנ מסירת ת    (א

 ה.  עצלמו בדיקת הצעות מחיר לשינויים בהתאם לתנאי החוזה ומתן חוות דעת    (ב

 נויים לקבלן.  ו שימסירת צ   (ג
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והמ   (20 לבדיקה  חשבולצה  של  בהתאם  אישור  והספקים  הקבלנים  של  וסופיים  חלקיים  נות 
 ישורם. א  אחרויות הנ"ל ,העברתם למועצה ומעקב  ר הכמואישו לחוזים ועל סמך מדידה

 טיפול במטרדים, פינוי אשפה ופסולת אתרים ארכיאולוגים וכיו"ב.   (21

,  ועצה והרשויותגי המ המתכננים, היועצים ועם נציעם:  שלמות בשיתוף  מות הקבלת  העבודו (22
 כולל אחריות למסירה למועצה. 

  בלנים בעת הקבלה פיקוח  על ביצועם מהקהנדרשירישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים   (23
 ונים וקבלתן הסופית של  העבודות.  יקהת

 ית מתאימה.  נטמג  הנחיות הקבלן להכנת תיק תוכניות עדות על גבי מדיה  (24

הבדק,  דיקתב (25 תקופת  במשך  הרישו  העבודות  התיקונים  הבדק,  ם   תקופות  תוך  דרושים 
דות בתום תקופת הבדק. בדיקת  העבו  ופי שלפיקוח על הביצוע התיקונים ואישור על גמר ס

 נה המוצעים ע"י הקבלן אישורם והעברתם לאישור המועצה.  משי הקבלנ

 

 פול.ם לטיהמועצה והפרויקטים הנדרשי הנדסלשיקול דעת מ אםבהתייתכנו תחומי אחריות נוספים 
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 ח ב' לחוזהנספ                                                                               

 כוח אדם מינימאלי                                                                                
 
 
 

בוע מטעמו, הכלול  להעמיד צוות קויקט  ההתקשרות מתחייב מנהל הפר  קופתשירותים בכל תה  צועלצורך בי .1

  צועי, מיומן ומתאים הנדרש לביצועדם מקכוח א  וכן להעסיק כל  1בצוות המוצע מטעמו במכרז בנספח ב'

 מות כפי שהתחייב במסמכי הפניה וכמפורט להלן: שיהמ

   -וע  י הבצ מכרז ות הפיתוח הכללי  צוע עבודוב  קוח צמוד שלע ופימפקח לניהול והכנת התכנון המפורט לבצו 2

מהיב מלאה.  קף  המשרה   100%שרה  עצמו.    -מהיקף  אחבאתר  כל  במהלך  החלפת  הצוות  מאנשי  העבודה  ד 

ובתנאי שהינו    אשמחייב את אישור מהנדס המועצה  מר ולפחותובכתב  נת  עומד בתנאי הסף  ונים  בעל אותם 

 פנייה.  פקיד שהוצע בת  אותוהתואמים  את המועמדים ל 

שיקוה 3 לפי  רשאית  דעתמועצה  לדרול  הבלעדי  ע''י  ה  מהמועסקים  מי  החלפת  בביצוע  ש  הפרויקט  מנהל 

אחראית על פיצוי בדרך כלשהי  ה  תחייב להיענות לדרישת אלו. המועצה לא תהיותים ומנהל הפרויקט מהשיר

 ור.  מאסק כים להיגרם לו בשל החלפת המוענזקים העלולבגין הפסדים או 

בניהול    , על הרכב כוח האדם שיועסק   תב, אחת לחודש ש ובכרויקט ידווח למהנדס המועצה מראמנהל הפ 4

 ן שמות המועסקים ופירוט עבודתם.  צוע השירותים תוך ציוהפרויקט ו/או בבי

 

  רבאת לעיל  להימצא 1המפורט בסעיף י על הצוות  וע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק  כ גר מבלי ל

ע העבודות  העבודה במשך כל תקופת ביצו   ודות בכל שעותל העב ל אותו ברציפות לצורך ביצוען ש העבודה  ולנה

ת מתות( ולא יהיה רשאי  פוו נמוכים  או לא מתבצעות עבודות כלל )תקובהן היקפי הביצוע יהילרבות בתקופות 

 מראש ובכתב מהמועצה ומהמשרד. ללא אישור  לעבוד בכל עבודה אחרת 
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 תשלומים למנהל הפרויקטהליך   –  פח ג '  לחוזהסנ

 

 ותמטר .1

ם, חריגים וחשבון  אישורי חשבונות חלקייוהפיקוח ולקבלן על אופן  בין המועצה לחברת הניהול  נוהל עבודה

 סופי. 

 סימוכין .2

 בין חברת הניהול והפיקוח לקבלן ולמועצה. ם חוזה שנחת

 ולות הנוהלגב .3

 ועצה התעשייתית נאות חובב.קשורות בשטח המ ה יות הנחיות הנוהל מתייחסות לפעילו 

 רותהגד .4

 . או כל הליך התקשרות אחר\ו זה בגינה המועצה פרסמה מכרעבוד – רוייקטפ

 יקוחול ופ חברת ניה –החברה 

ח על הפרוייקט בהתאם לחוזה החתום מול חברת הניהול ומסמכי  ע פיקובצ נה ע"י המזמין למי שהתמ  –פיקוח 

 המכרז.

 בון שכר החוזה. ם ביניים על חשותשל – חשבון חלקי

 לחוזה.  האחרון בהתאם תשלוםה – ון סופיחשב

של מוצר או   חידה אחתאו לייצר י לבנות  מערך של תיאורים, חומרים, והעבודה הנחוצים על מנת - כתב כמויות

  בלרו ימה ממוספרת,ויקט כלשהו, יחד עם הכמויות הנדרשות, והמחירים. ערוך בצורה של רש או פר  דהעבו

 .תרה אחת לפחו לכל פריט מוצג בשו בצורת טבלה בה

 בודה שלא מופיע בכתב הכמויות ו/או בתכניות.ע –ודה חריגה עב

 

    -שיטה .5

 וח ול והפיקי חברת הניהנות ע"בדיקה ואישור חשבו .5.1

מין,  של חשבונות קבלנים, מתכננים ויועצים לפי הוראות החוזה ונוהלי המזאישור ו ריכוז, בדיקה .5.2

ש( ע"ג  ת )בהתאם לנדרתמונו, שיתועדו ב כמויות ביצוע בשטח יאושרו על בסיס ונות כל החשב

 התוכנית לשם איתור מיקומן וכמות הביצוע באופן ברור ומוחלט. 
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ן כלולות בחוזה עם הקבלן, או שלא  ת שאינדוידי הקבלן לעבו  יוגשו עלחי מחירים ש ת ניתו בדיק .5.3

כוזם  ור המתכנן לכך, וריאם לנדרש, ואישתה בה המלצה מתאימ   הותנה עליהם בחוזה, ולתת למזמין

 אקסל. בטבלת 

ת חלקיים של הקבלנים, אישור שלבי התשלום והעברתם למזמין לתשלום בהתאם  בדיקת חשבונו .5.4

 ן. לי המזמיהחוזה ונוה הוראותל

יות לאור המדידות באתר כפי שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות  ב הכמושובדיקת דפי חי .5.5

 ם הקבלנים.ם, וסיכום כמויות עות לתנאי החוזיפבכפייות הביצוע ובתוכנ

פות בבירורים ובתביעות של הקבלנים או בבירורים ו/או תביעות במישרין עם  למזמין והשתת  ייעוץ .5.6

 ר. רור אליהם לאחר הבלצות בקשם ועריכת המ הקבלני

 (.7כת תיקי פרויקט סופי בהתאם לנוהלי המזמין )סעיף ערי .5.7

 

 : הניהול והפיקוח חברתשבון לאישור  אופן הגשת ח .6

ע"י   .6.1 יוגש  לחברתהחשבון  עד  הניה  הקבלן  והפיקו  ביום    5-ה ול  המסתיים  קלנדרי  חודש  בגין  עוקב  לחודש 

 לחודש(.  1-31או   1-30האחרון לחודש שחלף ) 

יך האמור יחשב כי הוגש החשבון בחודש העוקב לצורך בחינת משך הזמן  ר התאראחש הקבלן חשבון להיה והגי .6.2

 . המועצלתשלום ע"י ה 

הניהול .6.3 עומדים    לחברת  לבדיק   14והפיקוח  החשימים  תית  לקבלת  אישור  בון,  מהקבלן,  הנדרשים  קונים 

 . לכל חודש 20-חר מההחשבון. החשבון המאושר יוגש למועצה לא יאו

 ון באותו החודש, יגיש את החשבון בחודש הבא ולא באמצע החודש. יש חשבהגוהקבלן בחר לא לבמידה  .6.4

 ם הבאים: מסמכיור בצירוף ה דסה את החשבון לאישישו למחלקת ההנגוח י הניהול הפיק  חברת .6.5

 כמויות על לוגו של הקבלן וחתום על ידו. כתב  .6.5.1

 יהול והפיקוח. וחברת הנע"י הקבלן  ן חתוםדפי חישובי כמויות של אותו חשבו .6.5.2

 ת  עם לוגו של חברת הניהול והפיקוח וחתום על ידו.כמויו תבכ .6.5.3

 . אריכים הרלוונטיים(תו חודש )או לתושל אאים וחתומים יומני עבודה מל .6.5.4

 ודש. בוצעו באותו חבדה שבדיקות מע .6.5.5

לקבלן,    עד כה  דף ריכוז המפרט מס' חשבון, היקף כספי של הפרוייקט, חשבונות ששולמו .6.5.6

 רוייקט. יום הפלסר לתשלום, יתרה ום המאושהסכ

 כנן. וח, קבלן ומתצירוף החריגים המאושרים ע"י: חברת הניהול והפיק –חריגים  .6.5.7

 ועצה. ובא לאישור המעיל י קוח כאמור לי חברת הניהול והפיחשבון מאושר ע"  .6.6

 
 
 

 :אופן אישור חריגים בפרוייקט .7
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העבודה ע"י הקבלן באופן  ע בטרם ביצוועצה לאישור ותוגש למול והפיקוח  עבודה חריגה תיבחן ע"י חברה הניה
 הבא:

 תיאור העבודה החריגה.  .7.1.1

 לעבודה החריגה. אישור המתכנן  .7.1.2

 בלן. ה ותשומותיה ע"י קל שלבי העבודר מפורט כולל כית מח הצע .7.1.3

 וזה על אופן התשלום לעבודה חריגה. הצגת הסעיף בח  .7.1.4

העבודה החריגה, וסבר ל ביצוע  ל והפיקוח עהמלצה מקצועית ומנומקת של חברת הניהו .7.1.5

 שפעילות זו הינה חריגה. כךל

 רמים.מילוי טופס עבודה חריגה חתום ע"י כל הגו .7.1.6

החשבון .7.1.7 חישלאי  בהגשת  דפי  יוגש  כמויות, ור  תמונה    שובי  ע"י  )בהתאם ומדידתיעוד  ה 

 ש( . לנדר

 
 
 אופן אישור חשבון סופי בפרוייקט: .8

 א: נהל הפרוייקט החומר הבהקבלן למט יוגש ע"י בטרם אישור חשבון סופי בפרוייק 

   וטוקד ומודפס, א PDFתכניות עדות של כל המערכות והאלמנטים שבוצעו בפרוייקט. ב   •

 ם ודיסק. יהעתק  3-ב

לבדיקות החורגות המתקן    ם לפי נושאים.מוינידה בכל התחומים, מת בדיקות מעבתוצאו •

 יש לקבל את אישור המתכנן לכך.

עבור   • תחזוקה  המערכות  תיק  הטיפו  המותקנותכל  ואופן  של ל  בפרוייקט  והתחזוקה 

 מערכות אלו. 

 ל והפיקוח. והניהכל היועצים וחברת  פרוטוקול מסירה הכולל בתוכו את התייחסות •

 יקנו. ור לתיג את הליקוי ואישליקויים המצ  דוח •

 יות על לוגו של הקבלן וחתום על ידו. כתב כמו •

 הניהול והפיקוח.  לן וחברתתום ע"י הקבדפי חישובי כמויות של אותו חשבון ח •

 ויות  עם לוגו של חברת הניהול והפיקוח וחתום על ידו.כמכתב  •

 תקופה. חודש או לאותו   אותו מלאים וחתומים של  יומני עבודה •

רי • הפרוידף  של  סופי  הכוז  חשבויקט  מס'  חשבונות  מפרט  הפרוייקט,  של  כספי  היקף  ן, 

 פרוייקט. לסיום ה  תשלום, יתרהששולמו עד כה לקבלן, הסכום המאושר ל

 צוע בערבות בדק.ביהחלפת ערבות  •

 חתימת הקבלן על טופס היעדר תביעות. •

 
 ן ע"י המועצה:בדיקת החשבו .9

 ת:ת הנקודות באודוק אלתשלום, המועצה תבן מאושר ע"י ייקט יגיש חשבו ו הפר  מנהל
 החשבון הוגש בהתאם לנדרש בנוהל זה.  .1
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 בדיקת תחשיבי הסכומים בחשבונות: .2

ורשומים בספרי  קוינים ששולמו בחשבונות  מים המצו וידוא שהסכו .א בפועל  דמים אכן שולמו 

 החשבונות של המועצה. 

 וזה המאושר. סה"כ סכום החשך אינו חורג מ מי להסה"כ התשלומים והצפבדיקה ש .ב

 י מח' גזברות לדוגמא:זים נדרשים ע"קיזו עריכת .ג

 ניכוי מקדמות, וריביות בגינן. •

 עכבון.  •

 דמי ניהול. •

 אישורים הדרושים.יש את ה  לכל החריגים .3
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 הצהרת שמירת סודיות  ודיותהתחייבות לשמירה על ס  –נספח ד' לחוזה    

 ___, (להלן:  ב ___________ מרחו נושא ת.ז./ח.פ מס' __________  ח"מ,__________ה אני  .1

 חובב  כדלקמן:  תעשייתית נאות מתחייב בזאת כלפי מועצה מקומית  חייב")"המת

ות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת  לא לגל ו  לשמור סודיות מוחלטת ומלאה .1.1

כלהאנש בעבודה,  חלק  הנוטלים  תוכניעמיד  ים  רישום,  שרטוטים, ,  מסמך,  מפרט,  ת, 

נתון  מות,  דיאגר נתונים כספיים, מחזורי מכירות, מתכו מעשי  עיוני, מדעי, טבלאות,  ,  ן, 

לי  תחומי פעילות תחייב" ונמסרו לו  עת ה"מדיוכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו 

בעקיפין ו/או  במישרין  המציגים  ה"מתחיי  ע"י  לידיעת  שהגיעו  באו  או  קב"  עם  שר 

 ידע."  ן: "מה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להל כתוצא

   מידע כדלקמן:לגבי ה  .1.2

בצע במידע  לאפשר לאחרים לו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא    להעתיקלא   .1.2.1

יס וכל צורת העתקה אחרת אלא  ם, תדפלואו בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צי

 ד.  לצורך ביצוע העבודה בלב

י .1.2.2 המידע  של  העותקים  התחייבו  חולו על  מידע  הוראות  לגבי  האמור  וכל  זו,  ת 

 על עותקיה.  ל גם יחו

בהקפדה  ל .1.2.3 המשמור  ולעל  מניעידע  לשם  הזהירות  אמצעי  בכל  אובדנו  נקוט  ת 

 הגעתו לידי אחר.  ו/או  

ותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל  ורק לאך  להגביל את הגישה למידע א  .1.2.4

 בעבודה.  

הבא במגע עם    ידע ע"י כל אדםמרת הבכל האמצעים להבטיח את שמילנקוט   .1.2.5

 המידע.  

 ידע כלשהו.  רה של אובדן מכל מקלהודיע ב .1.2.6

נתון הנוגע לעבודרסם בכלא לפ .1.2.7 כל  צורה שהיא  על  ו/או למידע  פ"י הוראות  ה 

 בלבד. 

ל  .1.2.8 לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב    תיק אוהעלא לפתח ולא לייצר או 

ב על  סקרים  המאו  הנתונים,  סמך  על  או  מ  םסמכי סיס  שקיבלה  עת  וכד' 
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ה בעבודה  קשורה  אתם  לנוכחיהגורמים  הגיעו  אשר  ה"מתחי ת  יב"  ידיעת 

 כתוצאה מן העבודה. מהלך וב

  או ודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון  ר, עם סיום העבלהחזיר ולמסו .1.2.9

 מידע הנוגע למידע או לעבודה .  מאגר 

 דה.  לאחר סיום העבו ה גםודיות לגבי המידע תהיה תקפ ההתחייבות לשמירת הס .2

ע .3 גם  תחול  הנ"ל  עובההתחייבות  המתחייל  של  המודים  כל  ועל  מב  איתו  טעמו,  עסק  ביחד  או 

 או חלק ממנה.   בביצוע העבודה כולה

 ל על ידם.  ות הנ"יב המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחי .4

על  .5 בגין חתימה  בין היתר  כי  ל  ידוע למתחייב  נמסרה  זה  וכי הפרת  בו העמסמך התחייבות  ודה 

 ויים.  בפיצ התחייבות לשמירת סודיות, תחויבה

התח  .6 חתועל  זו  מ ייבות  חמים  העורשי  רשימת  ומצורף  המתחייב  של  אשתימה  מטעמו  ר  ובדים 

 להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל  

לחודש    ___________ להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום ביוםכימים  מסאנו 
_____________   

     ________________________________ ___________ב: ימתחי ה
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   ד ענייניםשרות לניגוהצהרה על הימנעות ממצב של אפ -  ח ה' לחוזהפנס

  

 [  ת  מטעמוואנשי הצווע ידי המצי-נוסח זה ייחתם על] 

עולותינו לפי  ד עניינים עם פוניג שה כל דבר שיש בו משוםהנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נע .1
עניינים עם פעולותינו או    חשש לניגוד  ו נמצאים במצב שלמי מטעמי איננ ו/או  הסכם זה וכי אני  

 ן עקיף.  ר והן באופשיולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ייי ו/או פעפעולות

להקים  שהיה עולה כדי    ניין שרין או בעקיפין בכל עבנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במי .2
ל ליצור מצב של ניגוד  לו אשר עלו  ן שהמועצה היא צדנושא או עניי  ו בכלניגוד עניינים כאמור ו/א

כא  תעניינים  בכל  חודשים  מור,  שישה  תום  ועד  השירותים  ביצוע  ההתקשרמסקופת  עם  יום  ות 
 המועצה, לפי המאוחר מביניהם . 

 קמן:  יר ומתחייב כדלה י מצלליות האמור לעיל, הננמבלי לגרוע מכ  .3

 ד בשליטתה  ומית או בתאגית המק. אינני נושא משרה ברשו1 .א
 עצת הרשות המקומית  נני חבר מויא . 2

ך  אדווח על כ, המקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותיםיחול אחד מבכל מקרה בו 
 עניינים.    למועצה ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד

או עם נותן   קבלן לרבות מתן שירותים מקצועיים עםה בקשרי עבודה  יו אה בכל מקרה ב  .ב
למועצה    דווח על כךבמסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, אשר המועצה קירות אחר עימו תתש

 ינים.  לניגוד עניש ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חש
ורר  ושא שבגינו מתענ ול בניינים, אפסיק את הטיפ בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד ע .4

על ואמסור  מיידי  באופן  ה   חשש  בכך  למועצה  ש   3תוך  ודעה  מעת  על  נימים  לי  היועץ  ודע  כך. 
יהמשפטי של המועצה או מ ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו,  י מטעמו,  בנושא  על  לרחליט  בות 

   הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית. דרך
בכל .5 כי  לי  ההסכם,    ידוע  ביצוע  של  לשלב  מדאם  או  המועצה  עלול  עת  או  נמצא  אני  מטעמה   י 

י,  סקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמ ורות על הפ ה, רשאית המועצה ל ניגוד ענייניםמצא ב להי
   בלבד. מטעם זה

מטעמ .6 מי  כל  על  גם  יחול  לעיל  ביצי  האמור  הצהרה  במסגרת  ליתן  יידרש  אשר  השירותים,  וע 
בדבר   כאמווהתחייבות  עניינים  ניגוד  בסאי  ההסכמר  לחתימת  תחילת  וך  טרם  מקרה  ובכל  ם 

השירותיבמסגרעבודתו   מתן  יהיות  הצהרותיו  ביד  ם,  לפי  שמורות  למועצה  מיד  ואמסרם  י, 
לגרדרישתה מבלי  כ.  והתחייבות  הצהרה  לעיל,  האמור  מכלליות  יינתנו  אמ וע  אחד  ור  כל  בידי 
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ש צוות  ויקט וכן כל אירי הפצוות / מנהל אתר, מפקח מאלה: המציע, מנהל פרויקט אחראי, ראש ה
ה  אם  בין  וזאת  עובבפרויקט,  השירום  נותן  נ די  הם  אם  ובין  שירות  ותים  עימם  תני  חיצוניים 

   .התקשר נותן השירות
 באתי על החתום:  ולראיה 

  

 ________________        __   __נותן השירות:_________ 

 ת  חתימה וחותמ                     
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   החוזה  בות לקיום תנאירתב עכ –נספח ו' לחוזה 

 ערבות ביצוע חוזה
  נקב :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך  : 

 בוד לכ
 המועצה המקומית התעשייתית 

 ות  חובב נא

 ערבות בנקאית מס'____________ נדון: ה

"(, סכום הערבותן:"להל)(בלבד  ₪  אלףרים  ₪ )עש  20,000של  כולל  , עד לסכום  יכם לתשלום כל סכוםים בזה כלפרבאנו ע .1
  מדד סכום הערבות יהיה צמוד ל  03/2021  ס'  מפנייה  ר ל"(, בקשהנערב"הלן:  רשו מאת __________________ )לשתד

ה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי  ה המרכזית לסטטיסטיקשכ, כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הל לצרכן  יריםחהמ
 לן:  י ההצמדה שלה "(, בתנאדהמדאחר )להלן: "

 . 15.1.2021ם  ביוהידוע   2020 דצמברבגין  חודש ערבות זו יהא המדד " לעניין המדד היסודי"

 תשלום בפועל עפ"י ערבות זו. ה ד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלתזו, יהא המד " לעניין ערבותהחדש המדד"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: שי ההצמדההפר"

ש בין המדד ההפר  שי ההצמדה, הסכום השווה למכפלתת המדד היסודי, יהיו הפרלעומ  ר כי המדד החדש עלהיתבראם  
י, נשלם לכם את ודמדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסהיסודי. אם ההדרישה, מחולק במדד  סודי בסכום  דש למדד היחה

 תכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. הסכום הנקוב בדריש

  ם י שיהיה עליכ, מבלום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדהויה ואנו נשלם לכם את סכתי תלזו הינה מוחלטת ובל תנו  ערבו .2
 ערב.הנם לדרוש את התשלום תחילה מאת שתהיו חייבי מק את דרישתכם ומבליהוכיח או לנלבסס או ל

בות ם הערבד שלא יעלה על סכוובל באופן מיידינו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, א .3
 למדד. בתוספת הפרשי ההצמדה

זו תישאר בתוקפה   .4 על זו צריכה לה  כל דרישה עפ"י ערבותועד בכלל.    עד הוצאתה,וחודשים ממ  12למשך  ערבות  תקבל 
 תאריך הנ"ל. מהידינו בכתב לא יאוחר 

,  המוחלט   הדעת  לשיקו  לפי  תוכל,  ובבח  ות נא  תעשייתית  מקומית  שמועצה  לכך  חוזרת  הבלתי  תנוהסכמ  בזאת  נותנים  אנו .5
  תוקף   את  יאריך   נקשהב  לכך  תנו הסכמ  אף  יםקמעני  ואנו  עתל  מעת  הערבות   תוקף  הארכת  את   ולדרוש  הבנק  אל  לפנות

 . ידן על ידרששי ככל, רבותהע

 בכבוד רב,    

______________________  נקב   

 _______ __________________  

 הסניף.ליו חותמת אישית וחתימת ביע ע מה של הבנק ויש להטהחתיטופס זה ייחתם בידי מורשי 
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 ביטוח  -'  זנספח 

 כל , למשך  יועץן הלערוך ולקיים, על חשבו  עץיוה  עלל פי הסכם זה או על פי כל דין,  ע  יועץמאחריות הגרוע  ל  מבלי .1

מכח  ההסכםתקופת   היועץ  אחריות  קיימת  עוד  הביטוחים  הדין  וכל  את  המצורף  המפורטים  ,  הביטוח  עריכת  באישור 

ב  ,1ז'כנספח    זה  להסכם חלק  )להלן:  והמהווה  ממנו  נפרד   לפי ,  הביטוח"  כתערי  אישור"ו  "יועץה  ביטוחי"לתי 

 בישראל.   מורשית כדיןח  העניין(, אצל חברת ביטו
' לאישור  3יטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, ליועץ הזכות שלא לערוך ב

 עריכת הביטוח. 

 1ת ייקבע בהתאם לטבלה אחריות מקצועי גבול האחריות בביטוח .2
 ו.  חינות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטושלדא כי חריג "רץ לוועל היוע .3
ה  ללא .4 מצד  דרישה  בכל  ה  יועץה  על,  מועצהצורך  לידי  תחילת  מועצהלהמציא  לפני  הש,  מוקדם  ירותים  מתן  וכתנאי 

בידי  או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא  התקשרות  ל כן,  מבטחהחתום    מיד . כמו 

  יועץ בגין חידוש תוקף ביטוחי ה  ,ביטוח מעודכן  כתאישור ערי  מועצהידי הל  להמציא  יועץהל  ע  תקופת הביטוח,בתום  

שגיאה! מקור  כמפורט בסעיף  נוספת  תקופה  ו/או ל  , כל עוד הסכם זה בתוקףנוספת, ומידי תקופת ביטוח  ביטוחלתקופת  

 . לעיל ההפניה לא נמצא.
טל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור  בועומד להיות מ  יועץכי מי מביטוחי ה  עצהמויודיע ל  יועץה מבטח בכל פעם ש

ביטוח חדש, לפני  אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  לערוך את יועץבסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

 כאמור. מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח 
שאין בה    , יועץטלת על ה מו הינם בבחינת דרישה מזערית ה  יועץוחי היטרשים במסגרת ב ת הנדכי גבולות האחריו  מובהר  .5

ממלוא החבות על פי    יועץה ואין בה כדי לשחרר את    ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם    יועץהלגרוע מכל התחייבות של  כדי  

האחריות    לותבולגבכל הקשור    מועצהאו מי מטעם ה   מועצההטענה כלפי  כל  לא תהיה    יועץ ול  ,ו/או על פי דין  הסכם זה

 כאמור. 

  יועץ ועל הכאמור לעיל,    יועץההביטוח שיומצא על ידי  עריכת  לבדוק את אישור    ך לא החובה,א  תהא הזכות,  מועצהל .6

  יועץ ה  ייבויותלהתחאת הביטוחים נושא האישור  על מנת להתאים    ושיידרש, התאמה או הרחבה  תיקון  ,לבצע כל שינוי

 .על פי הסכם זה
מי  על  או   מועצההים כמפורט לעיל אינן מטילות על  וילעריכת הבדיקה ולדרישת השינ  מועצההות  ויזכומוסכם כי    מוצהר .7

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי  יועץביטוחי היא לגבי כל אחריות שה או חובה  כל מועצהמטעם ה

  רט דרשו עריכת שינויים כמפווזאת בין אם    ן,ו על פי כל דיאזה    הסכםעל פי    יועץהיא המוטלת על  לגרוע מכל חובה שה

 .לאו ובין אםאת אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדקו  לעיל 
  או מי   יועץלרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי האובדן או נזק    לכלמאחריות    הוהבאים מטעמ  מועצהאת ה  פוטר  יועץה .8

או תביעה כלפי  ה  דריש  ,כל טענה  יועץולא תהיה לירותים,  השמש לצורך מתן  המש ו  א\ ו   מועצהלחצרי ה  יועץמטעם ה

 שגרם לנזק בזדון.פטור כאמור לא יחול כלפי מי   בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל ה
או משלים  ב .9 נוסף  רכוש  ביטוח  ידי הכל  ויתור  ,יועץשייערך על  סעיף בדבר  כלפי    ייכלל  זכות התחלוף  המבטחים על 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ל על זכות התחלוף כאמור לא יחו ויתורו ה ;הוהבאים מטעמ המועצה

 
  1  : וליסת "אחריות מקצועית"בפ  גבול האחריות  

  בביטוח הנדרשים האחריות לותגבו היועץ  טרחת שכר היקף 

 עית צומק אחריות
 ₪   100,000התקשרויות עד  . 1

ר, יועץ )למעט אדריכל ראשי, מנהל פרויקט / מפקח, קונסטרוקטו 

שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל   -קרקע, מודד ויועץ איטום 

 והלאה( הלןל 2מהסכום בסעיף 

1,000,000  ₪   

 ₪.  2,000,000 ₪  500,000  ₪ עד  100,001-התקשרויות מ . 2
 ₪.  4,000,000 ₪  ₪1,000,000 עד    500,001-מ  ותהתקשרוי . 3
 ₪.  8,000,000 ₪.  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .4
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  ם נשוא הסכם זה או חלק מה השירותים  ם, ובמקרה בו  הסבת ההסכ   לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .10

לאופי ת בהתאם  תונאוסות ביטוח  פולי  המשנה  קבלנילדאוג כי בידי    ועץיהעל  ,  יועץמשנה מטעם ה  ניקבלעל ידי    ינתנוי

 . והיקף ההתקשרות
ו או אמורים  שירותים שניתנלרבות  שירותים במלואם ביחס ל מועצהאחריות כלפי המוטלת ה  יועץהעל את כי  בז מובהר 

 . משנה  היו להינתן על ידי קבלני
טוח  ביההמצאת אישור  , אי  על אף האמור לעיל  רה של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפ  .11

 , בכתב, להמצאת אישור כאמור. מועצהיום ממועד בקשת ה 10חלפו ם במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא א

 

 

 

 

 1' זנספח 
 : _____ האישור הנפקת  תאריך   ביטוחים קיום אישור

  יחד .  וחריגיה  היס הפול  תנאי   כל  את   כולל  אינו  זה  באישור  רטהמפו  המידע.  הב  ורטהמפ  למידע  בהתאם,  בתוקף  ביטוח   פוליסת   ישנה  שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח   אישור

  מיטיב  זה  באישור  תנאי  שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת  האמור  יגבר  הביטוח  בפוליסת   קבועיםה  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של   במקרה,  זאת  עם

 .האישור בקשמ עם

 האישור בקשמ  מעמד העסקה פיאו טחמבוה האישור מבקש

 ת מועצה מקומית תעשייתי : שם

חובב  מקומיים  נאות  גופים  או \ו  ו/או 

או חברות  \או חברות הבת ו\חברות האם ו

 קשורות 

 ן"נדל☐   :שם

   שירותים☒☐

 מוצרים אספקת☐

 : ______ אחר☐

ניהול   שירותי  מתן 

לביצוע   פרויקטים

פ על  עבודות  יקוח 

נחל   גשר  עבודות הקמת 

)לס הלן: כר 

 (; ם""השירותי

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מועצה☐☒

 מוצרים  מועצה☐

 אחר: ______ ☐

 .:  פ.ח

500217708 

 . פ.ח./ז.ת

 360ת.ד  :עןמ
  84102באר שבע 

 

 :מען

 כיסויים

 הביטוח  סוג

 גבולות לפי חלוקה

  סכומי או אחריות

 ביטוח 

 ספרמ

 הפוליסה 

  רתומהדו נוסח

 יסה הפול

  ךתארי

 תחילה

  ריךתא

 סיום

  םסכו /האחריות גבול

 ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים עצמית השתתפות 

 'ד לנספח  בהתאם יסויכ קוד לציין יש מטבע סכום מטבע סכום

  רכוש

 אובדן תוצאתי 

        309 

328 

  (צולבת|)אחריות   302   ₪  1,000,000     ' ג צד

  )הרחב שיפוי(  304

315  

321  

322  

328  

329  

309   
 302   ₪  20,000,000     יםמעביד אחריות

304 

309 

319 

328 
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 : _____ האישור הנפקת  תאריך   ביטוחים קיום אישור

למלא את      מקצועית  אחריות

גבולות 

ות האחרי

טבלה  בהתאם ל

 הרשומה לעיל 

 

 ₪ 

  301 327 

303 328 

304 321 

325 309 

326  

  ( חודשים 6) 332

  

 אחר

 

 

         

 (: ג'האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ש רטים בהסכם בין המבוטח למבקרותים המפופוף, לשיתים )בכפירוט השירו

 יועצים / מתכננים  038

 מהנדס/ אדריכל/ הנדסאי  040

 ממוני ויועצי בטיחות 039

 שירותי פיקוח ובקרה  074

 בקרה )בניה( פיקוח, תכנון ושירותי   075

 (בקרה )כלליתכנון ו פיקוח, שירותי 076

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30וי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא ינש

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 ל סכרגשר נחהקמת עבודות ביצוע  על  וניהול פיקוח   והל יועציםנ –בטיחות בעבודה 
  

 
 

 הקבלן מתחייב כלפי המזמין לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הבטיחות המפורטות להלן:   
 

 כללי 
 

 חובב לבין הקבלן נותן השירות.  -חוזה או הזמנה בין מועצת נאות נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל  
 

 ל מי שפועל מטעמו יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה הקבלן וכ
 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם . 

 
 זה אינן גורעות מחובו לנקוט בנוסף  הקבלן מודע ומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח

 נגזרת מהוראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות החלים על בכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות ה 
 העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח 

 זה או בחוזה ההתקשרות . 
 

 בדיו לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם באחריות הקבלן להדריך את עו
 דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה . להוראות כל 

 
 הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על פי 

 בנספח זה.  הוראות כל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים 
 

במשרד העבודה והרווחה והשירותים   הקבלן ימנה מנהל עבודה המוסמך ומאושר ע"י מפקח מחוז דרום   .1
החברתיים, שיהיה אחראי לצוות עובדיו. תפקידו של מנהל העבודה יהיה לשמש כנאמן/ממונה בטיחות ולטפל  

 עובדי כל קבלן משנה מטעמו, באתר העבודה. בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן, או 
  

גנים בהוראות כל דין, חוקים תקנות וכללי הבטיחות  הקבלן ומנהל העבודה ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעו .2
בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור , חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  

ותקנותיה ) כגון: תקנות העגורנאים    1970ל  -חות בעבודה ]נוסח חדש , [ תש" ;פקודת הבטי 1954 -התשי"ד 
;   2007;תקנות ציוד מגן אישי ; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז  1992חרות, התשנ"ג מפעילי מכונות הרמה א

כנון  תקנות עבודה על גגות שבירים או תלולים; תקנות עבודה במקום מוקף; תקנות עבודה ברעש ועוד;דיני הת
 והבניה. 

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את  .3
 ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה מנהל העבודה אחראי לתיקון ליקויים          

 ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.        
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 יוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע הקבלן יהיה אחראי לספק את כל צ .4
 לי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מב       

 אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות  -לעובדיו 
 מות וכל ציוד אחר הדרוש ו/או שיומלץ ע"י מגן, משקפי מגן, כובעי מגן, אוזניות מגן, רת

 מנהל העבודה לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.
 

 הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור כל .5
 הציוד שבשימושו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדחסים, מכלים, קולטים,  

ד ואביזריו, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות  מתקני הרמה, ציו
יד וקבוע וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק  הארקה לציוד ני

 מוסמך. 

 

 הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר   .6
 הכשרה "ע י גוף מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבודה, ויציב רכב במהלך יום עבודה  
 עובד, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום .באתר בו הוא  

 

 הקבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות לא יתיר ולא יאפשר   .7
 .העובדים בגובה יהיו מצוידים 2007בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה ,( התשס"ז 

 מטרים 2לא ייפול עובד לעומק העולה על  באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה,
 שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות יהיו רתמות בטיחות 

 העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים . 
 

 -הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן .8
 , זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או  אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים

 שיידרש ו/או יומלץ ע"י מנהל העבודה של הקבלן  כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי
 ובהתאם לסוג העבודות ואופיין. 

 

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, מלגזות או כל ציוד אחר ייעשו   .9
הציוד  י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת עפ"

הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון: מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו  
 לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

 

 ים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייביםהקבלן יוודא אחסון חומר  .10
 ם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג הקבלן באתר העבודה, כולל סימונם והפרדת

 להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.
 

 ין והוראות מכבי האש, לרבות הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הד .11
 פתית ושנתית . מטפים שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקו

 

 הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן    .12
 לעיל וטיפול בהם. כמו כן, יחתים הקבלן את   11אישי ובציוד כיבוי אש כאמור בסעיף   

 דיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם עוב
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 להשתמש בציוד מגן אישי. 
 

 הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה .13
 ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי 

 ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.  הסכם 
 
 

 מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או  קבלן שאינו .14
 לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות

 למתקן חשמל, והכול בהתאםעבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה 
 והתקנות על פיו .  1954לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל, תשי"ד  

 

 באחריות הקבלן לספק לעובדיו ציוד וכלים חשמליים תקניים ובדוקים. ציוד וכלים  .15
 חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומגנים מתאימים. העובדים המשתמשים

 ל יקבלו הכשרה מתאימה ע"י הקבלן או מי מטעמו. בכלים המופעלים בחשמ 
 

 תי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת מנהל העבודההקבלן יסלק כל מפגע בטיחו  .16
 שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין. 

 

 הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי למפקח מטעם .17
 הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו . ממונה  המזמין, ויפעל לשם מתן

 בלן יעביר מידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה. הבטיחות של הק
 

 הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את  .18
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

 

 רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה בדיקות אחריות לביצוע  .19
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

 

 עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא  .20
 יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך

 של מנהל העבודה.השוטפת ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו 
 

 הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים .21
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. 

 

 אם הקבלן, במסגרת עבודתו  ישתמש באש גלויה לצורך ביצוע עבודות שונות, מתחייב .22
 הלן : ראות שלהקבלן לקיים את כל ההו

 
 א.    קיום הגנה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של

 מטר ממקום העבודה באש גלויה, לרבות כל האביזרים וההתקנים הממוקמים 20        
 מחוץ למבנה ברדיוס הנ"ל.        
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 עבודה לפחות במקום ה ב.    בנוסף לעובדים העוסקים בעבודה באש גלויה, יחזיק הקבלן 
 שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא, כי בזמן         
 העבודה, יימצא ברשות עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות הנדרשים        
 והמתאימים.         

 
 עשרים וארבע( שעות לפני  24ות ) הקבלן יודיע למפקח מטעם המזמין ויתאם עמו לפחג.     
 תחילת ביצוע העבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות המפקח, אם יינתנו,         
 לגבי זמן ומשך הביצוע של העבודות ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.         

 
 
 

 הוראהלהפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי למפקח מטעם המזמין הזכות  .23
 מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה 

 או תביעה כנגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
 

 מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או  .24
 מו, לא תטיל אחריות כלשהי עלנתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעשתי

 המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו 
 באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות . 

 

 ם לתקנות ונהלי הבטיחות בנושאים הבאים :מבצע הבניה יכיר היטב ויפעל בהתא .25
 

 1988 -קנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח ת ●

 חוק החשמל ותקנותיו  ●

 2011  -החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א  ●

 1999 -חוק אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(  התשנ"ט   ●

 2007 –תקנות הבטיחות )עבודה בגובה(, התשס"ז  ●

 1984 –הות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(, התשמ"ד תקנות הבטיחות )גי  ●

 תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(  ●
 1984התשמ"ד       

 1997 -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מיגון אישי( התשנ"ז  ●

   1998 -תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(  התשמ"ח  ●

 כללי בטיחות בעבודה בחלל מוקף  ●

 כללי בטיחות בעבודות ריתוך ובעבודה חמה  ●

 בטיחות אש  ●

 פינוי פסולת בניין   ●

 תנועת כלי רכב וכלי צמ"ה בשטח העבודה  ●
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__________, מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות אני __________________ הח"מ מס' ת.ז ___ 

המפורטות לעיל ומתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות כל דין בנושאי הבטיחות והגהות, בכל הקשור   וההוראות

 לביצוע העבודות . 

 
 
    _____________________       _________________      ___________________ 

 תימת הקבלן                          חותמת החברה ח           


