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 ההליך תוכן חוברת 

 
 
 

 . ההליךתנאי ו הזמנה   1מסמך 
 

 .אישור מורשה חתימה   2מסמך 
 

 המציע.פרטי    3מסמך 
 

 פרטי ניסיון קודם.    4מסמך 
 

 שמירת זכויות עובדים.בדבר תצהיר    5מסמך 
 

 אישור תשלום לעובדים ע"פ חוקי המגן.   6מסמך 
 

 תצהיר לפי חוק עובדים זרים. א' 6מסמך 
 

 אישור רו"ח.            ג'6מסמך 
 

 ערבות השתתפות.              7 מסמך
 

 . המציעהצהרת    8מסמך 
 

 .ציעטופס הצעת המ    9מסמך 
 

 נספח מתכננים/יועצים.  'ב9מסמך 
 

 ולוחות זמנים.  נספח אבני דרך לתשלום ד'9+'ג9מסמך 
 

 נספח מפרט העבודה. 'ה9מסמך 
 

 ן:ללה טכמפורובין הזוכה, על נספחיו,  המועצהבין  התקשרות החוזה נוסח    10מסמך 

 ביטוחים  קיוםאישור     1+א''א נספח 

 נוסח ערבות ביצוע.     ב' נספח 

 . תכנון סיום אישור    ג'נספח 

 הצהרה על חיסול תביעות.      ד' נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.    ה' נספח  

 . הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי מידע  ו' נספח  

    בתשלום.ה א בתביעות ונשי המועצהאישור לייצוג   ז' נספח 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  נספח ח'  
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 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
 

 פנייה לקבלת הצעות  

 2022/50פנייה מס' 

מתקן לטיהור שרותי תכנון להקמת    למתן  ן הליך לבחירת מתכנ
 4797090-216תוכנית מס'  - רמת בקע בנאות חובבשפכים 

 
הליך  ל הצעות  לקבל "( מזמינה בזאתהמועצה אות חובב )להלן: "נ   מועצה מקומית תעשייתית

 - רמת בקע בנאות חובבשפכים מתקן לטיהור שרותי תכנון להקמת  למתן  ן לבחירת מתכנ
 "(; השירותים)להלן: "  621-0479709תוכנית מס' 

   ניתן לעיין במסמכי הפנייה באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת

li.hovav.org-https://neot  " יועצים".נוהל תחת לשונית   

 . בלבד המועצה של היועצים  במאגר הכלולים היועצים כלל בהליך  להשתתף רשאים

המציעים   באחריות  המציעים.  את  מחייבים  באתר  שיפורסמו  הבהרה/תיקון/תשובה  כל 

 להתעדכן באתר בנוגע לכל הערה , הבהרה או שינוי שיפורסם על ידי המועצה. 

ע"י המציע  צרב  יש להגיש  את ההצעה  )בשני עותקים(, חתומים  וף כל מסמכי הפניה הנדרשים 
פניה לקבלת הצעות  –כנדרש, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין  

מנהל מחלקת  בנוכחות  את המעטפה יש לשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה,    ,05/2022מס'  
בלבד. את הגשת ההצעות יש להגיש    9:00-15:00השעות    ןיה' ב  -מכרזים/ מי מטעמו, בימים א'

 . 12:00בשעה    11.202214. עד ליום 

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 

 לשדך/לכרוך הצעתם.המציעים מתבקשים  

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי הפנייה. 

 

 

 ארז בדש 
 המועצה  שאר

 תעשייתית נאות חובבת מקומיה
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 ההליךלוח הזמנים של 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מועד אחרון לשאלות  
 הבהרה

 בלבד  WORDעל גבי קובץ   14:00בשעה  11.202203.עד ליום 
mihrazim@neho.org.il 

מועד אחרון להגשת  
 הצעות

ההצעות יוגשו במסירה ידנית  0021:בשעה  14.11.2022ם ויל עד
 בלבד

אחר  הצעות ל  לא תתקבלנה
 זה דמוע
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 ההליך הזמנה ותנאי  –  1מסמך 
 

למתן שירותי  "( מזמינה בזאת הצעות  המועצהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב )להלן: "
רט במסמך כמפו   מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבקע בב  מתרש  מט"למתן שירותי תכנון  

 "(;העבודות" או "השירותים )להלן: " זה

מתקן  להקמת    לרבות כלל ההיתרים הנדרשים , תכנון מפורט לביצוע מלא  תכולת התכנון כוללת
ודרישות    שפכיםלטיהור   זה  הליך  לדרישות  בהתאם  לרשות  משרד המים  רשותומסירה   ,
 : לןלה  ות המפורטרב ול  .הבריאות

 מתקן לטיהור שפכים 
 קו סניקה 

 קו חשמל של חברת חשמל לתחנה 
 ם . הרלוונטייתיאום עם מתכנני מאסף ביוב הגרביטציוני 

 קו הזנת מים לתחנה 
 מתכנני דרך שירות לאורך המאסף  תיאום עם

 כביש אספלט ככביש גישה לתחנה  

יעסי אשר  מוביל/ראשי  מתכנן  ידי  על  יבוצע  כללחתת  קהתכנון  את  והיועצים  נ תכהמ  יו  נים 
 העבודה. הנדרשים לצורך ביצוע מלא ומושלם של תכולת 

 
יועצים, מתכנני משנה, יישא בכל עלויות התכנון לרבות  וכל    מובהר כי המציע הזוכה  מומחים 

ו/או   נדרשים  ולרבות תיאומים  ומושלם את תכולת העבודה  לבצע באופן מלא  הנדרש על מנת 
 ה. כונהתכנון לשת דווהתאמות לכלל עב

 
ביצוע לרמת  וסופי  תכנון מושלם  לצורך  הנדרש  כל  יכלול את  דעתו    .התכנון  לשיקול  ובהתאם 

יכלול   מוסמכת,  רשות  כל  דרישות  ו/או  המזמין  של  הזוכההבלעדי  המציע  חשבון  על  ,  התכנון 
מפורט   תיאום  לרבות  כנדרש  הרשויות  של  ואישורים  עירוניים  תיאומים  תאגידים    כל וחח"י, 

 ך לרמת ביצוע, פיקוח עליון ומסירות.  ומושלם של כלל העבודות נושא ההלי  לאם מנדרש לסיוה
 

ביצוע. לרמת  וסופי  תכנון מושלם  לצורך  הנדרש  כל  יכלול את  דעתו  ובה  התכנון  לשיקול  תאם 
מוסמכת,   רשות  כל  דרישות  ו/או  המזמין  של  למגבלות  הבלעדי  הכפופה  בשלביות  תכנון  יינתן 

 .ללא תמורה נוספתהמועצה בהתאם לדרישות   לקיותחב םי לבבש ביצוע נוייהתקציב, ד
 

תעשייתי מקומית  חובב    תהמועצה  התכנון  נאות  עבודות  כלל  את  לבצע  מתחייבת  אינה 
המציע בכלל,    באמצעות  או  מסוימת  לכמות  מתחייבת  ואינה  מקומית הזוכה  המועצה 

 בצען כלל. לא ו ל מציעים א  ס'מ ןתהא רשאית לפצל את העבודות בינאות חובב  תתעשייתי
 

 התכנון יכלול את כל הנדרש לצורך תכנון מושלם וסופי לרמת ביצוע. 
בי לרמת  ההליך  נושא  העבודות  כלל  של  ומושלם  מלא  לסיום  הנדרש  עליון  וכל  פיקוח  צוע, 

 ומסירות.  
 

 "(הפרויקט""  או  העבודות"להלן: )
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 : מהות השירות

ישרת את אזור התעשייה  שר  א  קע ברמת ב  מט"ש  וע יצבפנייה זו נועדה לצורך תכנון ל .1

 . 2ומתחם  1מתחם  –וחד המחולק לשני מתחמים תעשייתיים נפרדים המי

 100, מט"ש בנפח של  2מתחם  ו   1המט"ש יתוכנן כך שישרת את שני המתחמים, מתחם   .2

 מ"ק ליום אשר יספק את צרכי האתר בשלב הראשון. 

 יום. ק ל "מ  200-תו ללהרחבת רושמפרט ביצוע המט"ש ידרוש את הכללת האפ

וע עבודות עפר, קירות, מבני דרך, הפרויקט כולל תכנון לביצוע המט"ש, ובין היתר ביצ  .3

 והשקיה. סלילת כבישים, ניקוז, מים וביוב, תאורה, גינון 

יקלוט   .4 דקלים בסמוך למט"ש אשר  בתכנון מטע  צורך  יהיה  בנוסף  במסגרת הפרויקט 

, בהתאם לנדרש ע"י המועצה כו'ו  רתישה, צנכי הג דרת  אמים מותפלים. התכנון יכלול  

 לביצוע מושלם. 

המט"  .5 ביצוע  לצורך  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  כלל  את  להמציא  המתכנן  ש, על 

ומשרדי   הבריאות  משרד  מול  אישורים  לרבות  והנחיותיו,  מילת"ב  נהלי  לפי  התכנון 

אישו לצורך,  בהתאם  אחרים  הווב   רממשלה  בעדת  מפרט המ  ת ורששיפוט  הכנת  ים, 

מפורטות, תשריטים, כתבי כמויות, מצגות וכל חומר עזר אחר שיידרש.   כניותוטכני ות 

המציעים, בדיקת חשבונות קבלניים   הכנת תשובות לשאלות הקבלן, השתתפות במפגש

ביצוע  לאשרם,  המלצה  ומתן  הקבלנים  להצעות  הקשור  בכל  טכנית  דעת  חוות  ומתן 

העבועליון    וחקפי המבעל  כ ועוצדות  אלקטרו  ת  תקשורת,  חשמל,  קונסטרוקציה,  ולל 

המתכנן לשכור את שירותם   עלמכניקה, ניקוז, ביוב, מים וכו'. בהתאם לביצוע בפועל.  

מ מתכננים  לכל  של   של  לצורך    הדיסציפלינקצועיים  מושלם  וביצוע   , המט"שתכנון 

והוראיקבד התכנון  את  הבינו  הקבלנים  אם  באתר  יה  בחירה, והמ  ץעוותיו,  לגבי  לצה 

חומרים, עדכון למזמין על התקדמות הפרויקט לאחר על ביקור באתר, בדיקה ואישור  

תשריטי מפרטים,  התכנון,  עדכוני  כלל  וימצאו  בדיקת  במידה  לפתרונות  יעוץ  וכו'.  ם 

המב  השלמת  תעודות  לקבלת  אישור  הקבלן,  והה  נכשלים,  ע"י  המבוצעים  קטעים 

לן, סיוע למזמין במענה לפניות בקשר לתכנון וביצוע  הקב  תעו ים לתביהשתתפות בברור 

ודות אלו. לאחר כל ביקור העבודות. סיוע מקצועי בהגנה או צביעה בקשר עם ביצוע עב

יציין א של מ ובו  דו"ח בכתב  יציין למזמין  ובו  דו"ח בכתב  יגיש למזמין   תתכנן באתר 

בגמר  התה הפרויקט.  לגבי  והערות  ה  העבודותרשמות  ל נכמתיגיש  כי  ן  הצהרה  מזמין 

כניות העדות שהוגשו, תואמות את ובדק את ביצוע העבודות ומצא תואמות לתכנון ולת

לל רצונו,  לשביעות  ובוצעו  המחייבים  ישולם התקנים  לא  אלו,  והצהרות  דוחו"ת  א 

 למתכן שכר פיקוח עליון. 
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 ואומדן הביצוע  התמורחישוב ה
 

העליון   והפיקוח  כלרלשכר התכנון  זה  וד בעה  בות  בהליך  הנדרשים מהמציעים  והשירותים  ות 
 מערך הפרויקט .  כשיעור באחוזיםיחושבו 

 
 להלן אומדני הביצוע המשוערים 

 לא כולל מע"מ  ₪ 3,392,000=  מת בקע רשפכים   מתקן לטיהורלהקמת 
 

 "(המועצה לאומדן הביצוע ש" להלן: )
 

 . 6% לי והמינימאמערך הפרויקט   10.2%שכר הטרחה המקסימאלי הינו 
 

הפרויקט   שכה"ט:  ערך  חישוב  עבודות לעניין  לביצוע  במכרז  הזוכה  המציע  להצעת  בהתאם 
 .הנמוך מבין השנים -כמפורט לעיל  המועצהאו מאומדן הביצוע של  המועצהשיפורסם על ידי 

 
העבו בעבור  הכוללת  כוללת  התמורה  התכנון  וניהול  העלוידות  כל  לרבות  את  וההוצאות  ות 

בישיבו מנהלה, השתתפות  מזכירות,  ודרישות    תשירותי  לצרכי  ובהתאם  הנדרש  ,  המועצהככל 
זמ וביטול  איסוףנסיעות  והדפסות)למעט  ילומים,  צ  נים,ותנ  ן,  אור  ודיונים  (העתקות  ישיבות   ,

   ת.מורה המלאה בגין כל העבודוהתמורה הכוללת תהווה את הת ככל שידרשו וכן.
 

נשוא  העבוד  לתכניות,  הליךות  בהתאם  תבוצענה  ותו  זה  תכנון  תכנון,  צמדריכי  מפרטים  רי 
,  מטעם משהב"ש  בין אם לאו(פו ורוצ  )בין אם  המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות  הטכניים

ר עוסקת בהקמת  וכל רשות או חברה מטעם המדינה אש"י, תאגיד המים  מ, נת"י ררשות המים
  ךיההל ולפי הוראות מסמכי    המועצהות המפקחים מטעם  בהתאם להנחי  וח  תשתיות בינוי ופית

ב הזוכה  ועל  אלה,  ממסמכים  נפרד  בלתי  כחלק  המצורפות  איהיה    הליךוהחוזה  ת  לספק 
לביצוע  מוהח הדרושים  והציוד  התוכנות  הגלם,  חומרי  הרכב,  כלי  היועצים,  האדם,  כח  רים, 

 לותן כחלק בלתי נפרד מהצעתו. העבודות בכל
 
 הוראות כלליות  .1

ו   הליךלשים לב להוראות  המציע  על   .1.1 חוברת  בהתאם לקבוע ב   ולהגיש את הצעתזה 
התאם  ה, בעצההלפסילת    כל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא  .ההליך

 . המועצהל  לשיקול דעתה הבלעדי ש
 

ל המבטחים שלו את יכולותו  על המציע לשים לב להוראות הביטוח ועליו לבדוק אצ .1.2
יזכה  הליךהנדרש בלהסדיר את הביטוח כפי   טוח  יולא יסדיר בבהליך  . מציע אשר 

לל להיפסל  כאמור  זכייתו  עלולה  בתוכנו,  שינוי  כל  ד ו א  שיקול  כפי  של  הכל  עתה 
 .  צהעומה

 
יהיה רשאי לעשות בהם    מועצהלשמורות    ההליך כל הזכויות במסמכי   .1.3 לא  והמציע 

 לצורך הגשת הצעתו. כל שימוש אלא 
 

  מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים   נוקטים לשון זכר  ההליךמסמכי   .1.4
 כאחד.  

 
  ו א  יף לקי סע, או חההליךאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי   .1.5

, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא ההליךסעיפים במסמכי  
יבים לכל  , אשר יוותרו תקפים ומחיההליךע בשאר חלקי מסמכי  יהא בכך כדי לפגו

 דבר ועניין.  
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לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל    ן,אות   ששימשו  םהיועציו/או    המועצהעל   .1.6
ו/או בכל הקשור    ההליךמטה שנתגלו במסמכי  ו השא/ו   אי דיוק   הנוגע לטעות ו/או 

ו יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים  ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/א  ההליךלמסמכי  
 .ההליךה במסגרת הליך  בכתב ו/או בעל פ

 
כי אם המציע   .1.7 בזה  ל  ,יליםו אחד ממנהליו הורשע בפל א מודגש  הצעתו  הגשת  עובר 

ת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים  געונ ה  קלון או  בעבירה שיש עמה,  הליךב
ע והנוגעת לתחום עיסוקו של  הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המצי

הצעתו  יועציםיהא לוועדת ה ,המציע או  המציע  את  לפסול  האם  דעת  בגין    שיקול 
 כך.

 
ובין    ה ל  מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו .1.8

הינו לאו,  בשימוש    אם  אין  הקורא.  נוחיות  ולשם  בלבד  הזהירות    המועצה למען 
דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על  להכשיר, בשום  בלשון זו כדי  

 דין.  לכדי הצעה על פי הליך ידי המציעים ב 
 

את    המועצה .1.9 לבצע  הנכללות    תכנוןהמבקשת  המטלות  ו/או  העבודות  כלל  לרבות 
 . ההליךחלק בלתי נפרד מחוברת  הטכניים המהווים  םירטבמפ

 
כי   .1.10 מפורשות,  למציע  בזה  בתחילתמובהר  העבוד  עיכוב  עלול והשלמתן  ות  ביצוע 

נזק   נגד  כ טי  פלנקוט בהליך מש   לפיכך, אם יחליט המציע .  מועצהול  מועצהללגרום 
בהליכי      המועצה נעשה  שלא  או  שנעשה  עניין  לכל  החוזה    ההליך בקשר    או ו/ו/או 

ה פי  על  התחייבויותיו  סעדים  ונספחיו  הליךביצוע  המשפט  מבית  לבקש  יוכל   ,
יו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו  ידה ויהרמו לו )אם ובמעל נזקים שייג  כספיים

   לא תעשה", זמני או קבוע.

 
המנ .1.11 בסעיף  ו מהסיבה  שכל  לעיל,    1.11יה  בהשלמהרי  ומסירתן  איחור  העבודות  ת 

לגרום   הוא  אף  מייחס מועצהל  כבד  קנזעלול  משכך,   מכרעתחשיבות    המועצה  ת. 
. אי עמידה  ינם קשיחים לחלוטיןה ש  ד'9ם  בנספחי  כמפורט  לעמידה בלוחות זמנים,

הזמנים    חבלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללו
 . על המתכנןהחוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים 

 
מ .1.12 אחד  העבובכל  ביצוע  מס  תדושלבי  אחד  לביצועובכל  יימסרו  אשר  העבודות  ,  וגי 

לרבות    המוחלטת  תןרשות להשלמל מין וסוג הנדהביצוע יכלול את כל העבודות, מכ
 .  פיקוח עליון על ביצוע העבודות לאחר התכנון
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לגרו  .1.13 ל הדעת אם  וההסכם, למזמין שמור שיקו  ההליךמהוראות    עמובהר כי, מבלי 
באמצ העליון  הפיקוח  את  הז   תעולבצע  המציע  הצעת  לא.  או  הזוכה  וכה  המציע 

תעמוד   עליון  פיקוח  לביצוע  תקוהתחייבותו  למשך  בת  בתוקפה  מיום  שנים    5ופה 
 סיום התכנון ומתן אישור המזמין. 

 
המתכנן .1.14 התחייבויותיו,  מכלליות  לגרוע  להשגת    מבלי  בלעדית  אחראי  כל  יהיה 

 ככל ונדרש.   העבודות עצוהרשויות המוסמכות לביכלל רשים על ידי  האישורים הנד

 
לכן   .1.15 אחראי  המתכנן  בקבלתיהא  הכרוכות  ההוצאות  כל  האישורים    תשלום 

אלה  הנדר )למעט  העבודות שנ שים  כל  לביצוע  אחרת(,  מפורשות  לגביהם  קבע 
ביצוע   להבאת  הותים  רהעבודות/שיהנחוצות  בו  תואמ   ן למצב  בצורה    ותיהיו 

הבניה, מוחלט היתרי  המפרטים,  התכניות,  לכל  רשות  ו/או    המועצה שות  ירד  ת  כל 
לעת מעת  שתהיינה  כפי  העבודות  ,  אחרת,  כל  השלמת  הוכן  רצון  מפקח  לשביעות 

 .  מועצהלהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן וב

 
עובדיו    בהליךהזוכה   .1.16 באמצעות  תפקידיו  את  עצמאיים  ו יבצע  שירותים  נותני 

ל  שיועסקו ידו.  העבודהעל  לביצוע  כוללת  אחריות  תהיה  על  ו כ,  זוכה  אחריות  לל 
 התכנון והניהול שהוצעו.  צוותלרבות אנשי   עובדיו וקבלני משנה,

 
.  אם יבוטל החוזה  מלא השירותיםזכות קנויה לביצוע    בהליךלזוכה  מובהר כי אין   .1.17

ל  השירותים  היקפי  יוקטנו  או  הפעמו  לצרכי  בהתאם  סיבה,  מכל   החוזה    מזמין י 
בהוראו  שיקוללפי  ו כמפורט  הבלעדי,  לא  חה ת  דעתו  כל    תהיינהוזה,  טענות  מצדו 

יהיה    קרה כאמורהמזמין במ ראות  שהן בעניין זה. הזוכה יפעל בהתאם להנחיות והו
צומצמו  בו  לשלב  בהתאם  הדרך  באבני  הקבועים  לתשלומים  המתכנן  זכאי 

 חוזה. וה  הליךסקה עבודתו והכול בכפוף להוראות ה פהשירותים או הו

 
 

 הליךהסף להשתתפות בתנאי  2
לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן. מציע, אשר הוא ו/או הצעתו    ע ימצעל ה 
י  התנאילא  בכל  בסע עמדו  המפורטים  תובא  ם  ולא  הסף  על  תיפסל  הצעתו  להלן,  זה  יף 

 לדיון:
 

 אלכדין בישר  יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום  המציע הוא אישיות משפטית אחת, 2.1
 . מור במפורש להלן(אהט )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף, למע

 
בעל    ם המים, הביוב, המציע הינו משרד/חברת תכנון העוסק בתכנון פרויקטים בתחו 2.2

 שנים לפחות שקדמו להגשת הצעתו.  7במשך עיסוקו  וותק מוכח, בתחום 
 

ניסיון   2.3 לתכנון  בביצוע    מצטבר  מוכחלמציע  תכנון  לטיהועבודות  שפכיםמתקנים  .  ר 
ב   תכנון  תכיפרוי  2בצוות  שפכים וללים  הכ  ןנו קטי  לטיהור  כספי    מתקנים  בהיקף 

של   יבמצטבר₪    8,000,000מינימאלי  ל.  כתובהמלצו  2צרף  ש  יתייחסת  אשר    ו ות 
 לעבודת המתכנן בפרויקטים הנ"ל. 
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 :סעיף זהב    

 כנן ראשי/מוביל. , כמתעלמצי     - " ניסיון מוכח"

  ת פיהעבודות במסירה סואת  ומסר  ובלבד שהשלים      -    "  עוביצ"
   להגשת הצעתו.    שקדמו השנים   7במהלך 

 שלהלן:   נים המינימלייםהעומד בנתו      -  "מתקן לטיהור שפכים"

    מתקן עלות ביצוע של     - "היקף כספי"  מק"י 200 מט"ש המטפל ב 

 סניקה.  ולרבות ק  לטיהור שפכים 

 
להע 2.4 יכולת  בעל  להיות  המציע  למתן  על  הנדרשים  הכספיים  המשאבים  את  מיד 

 ביצוע העבודות. /יםת וירהש
של   העסקי  שלהמציע המחזור  החשבונות  לספרי  בהתאם  או,  לכל  מהשנ ,  ים חת 

לא  ₪(    מיליון וחצי  ₪ )  1,500,000עולה על    2020-ו   2021בדצמבר    31ום  יימו בי שהסת
 . כולל מע"מ

מור בס"ק זה בנוסח המצורף ו אישור רואה חשבון  לאישור הארף להצעתצהמציע י
 ג'.6כנספח ן מומסו ההליךלתנאי 

 
ציר 2.5 אוטונומיתהמציע  בנקאית  ערבות  להצעתו  להיות  ף  הערבות  על  מותנית ,  בלתי 

, (שקלים חדשים  עשרת אלפים  ₪  )במילים:    00010, בסכום של   המועצהקודת לפ
   .3.2020331ד  עבתוקף  לתשומות הבניה ואשר תהייה    םכשהיא צמודה למדד המחירי

  "(.  ערבות ההשתתפות ")להלן: 
 

 מכים שיש לצרף להצעה:סמ 3
בסעיף   3.1 האמור  הוכחת  המציע    2.3  -ו   2.2לצורך  על  הצעתולעיל,  עם  פירוט    להגיש 

לרבות פרטי המזמין    הליךהשנים שקדמו להגשת הצעתו ב  7עבודות שביצע במהלך  
ת ע"ג הטבלה המצ"ב  וזאהיקף כספי של העבודות, שם איש קשר    ,,מיקום העבודות

הפרטים.  4כמסמך   במדנה  כאשר  במלואם  רשים  ידו  על  מולאו  זה  לכל  ביחס  סמך 
המלצות כתובות לפחות    2  -ו  שמות הממליצים  אחד מהפרויקטים הנדרשים, לרבות

 .  אשר מתייחסות לפרויקטים המפורטים
 
 .  1976 -ות גופים ציבוריים, התשל"ו  אלחוק עסק 2אישור תקף לפי סעיף   3.2
 
בו  ת 3.3 השליטה  בעלי  ושל  המציע  של  בכתב  בעניין   ר בבדצהיר  המציע  חובות  קיום 

זכו ההרח שמירת  צווי  העבודה,  דיני  לפי  עובדים,  הקיות  וההסכמים  יבוציים  בה 
  5במסמך  על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים כמפורט  החלים  

 .ההליךלמסמכי  
 
 ויות העובדים:תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכ  3.4
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ב   2בירות כאמור בסעיף  הורשע ביותר משתי ע  ובה המציע או מי מבעלי השליט  3.4.1
ו גופים ציבורים  ביותר משתי עאם הורשע מי מה)ב( לחוק עסקאות  בירות  ם 

 ולא חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה.  
 

  5ל ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  עהמציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו   3.4.2
התשמ"ולחו המנהליות,  העבירות  ש  1985-ק  האחרון    המקדבשנה  למועד 

 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;  הליך להגשת ההצעות ב 
 

/ע 3.5 רו"ח  המציאישור  לפיו  בשנה  ו"ד  דין,  ע"פ  תשלום  וכל  שכר  לעובדיו  שילם  ע 
 . ההליךסמכי מל 6במסמך  שקדמה להגשת ההצעה, כמפורט 

 
 

 הטעון השלמה או מילוי.  ההליך כל מסמך המצורף למסמכי   3.6
 

 
 ההצעה 4

 .  ובהתאם להוראות הקבועות להלןתהיה בסכום כספי המציע  עתהצ 4.1
 

 ( בעט בלבד.  9ך  )מסמ משתתףבי הצעת התוגש על גהמציע הצעת  4.2
 
  , לא כולל מע"מ  המחיר הנדרש על ידואת    9כמפורט במסמך  ינקוב בהצעתו  המציע   4.3

 .ונספחיו  ההליךרשות בהתאם לתנאי  ושלם של כלל העבודות הנדלביצוע מלא ומ
 
לביצוע העבודות. הצעות העולות או נופלות בשיעור אומדן    מועצהלאת כי  זבר  מובה 4.4

ים של  יועצ  כל בהתאם לשיקול דעת וועדת ולות להיפסל והחירי האומדן על ניכר ממ
 . המועצה

 
         סמכי עותקים מקורים. יש לחתום על כל מ  יההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בשנ 4.5

 ים לכך. ד עיו, בשולי כל דף ובמקומות המ ההליך
 

ות כן על  ימים לכל המאוחר מיום שיתבקש לעש  5יתחיל בביצוע בתוך    הליךהזוכה ב 4.6
 . המועצהאולם לא לפני קבלת צו התחלת עבודה חתום על ידי  ועצהמהידי 

   
  
 תוקף הצעה 5

 .  331.03.202 ליום   ד עההצעה תהא בתוקף 
 
 ך ההליוצאות ה 6

ב   הליךכנת ההצעה להבת  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכו   הליךובהשתתפות 
 תחולנה על המשתתף. 

 



 

12 
  חתימת המציע                               

 

 הבהרות ושינויים 7
 

, להאריך את  הליךד האחרון להגשת הצעות לת, קודם למוערשאית, בכל ע  צההמוע 7.1
, ביוזמתה או  ההליךקונים במסמכי  ית והמועד להגשת ההצעות ו/או להכניס שינויים  

ור, ייעשו בכתב ויהוו חלק  מא כ  ובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקוניםבתש
 .ההליךמתנאי בלתי נפרד 

 
 כללי  –ביטוח  8
 

)יבחר כזוכה(  צהיר וצעתו מצם הגשת ההמציע, בע 8.1 מתחייב כי היה והצעתו תתקבל 
לכיסויי הביטוח   המועצהות  ש יראישור מחברת ביטוח על עמידתו בד  המועצהימציא  

 זה.  הסכםהנדרשים ב
 

הזוכה בה 8.2 כי  ומודגש בזאת  י   ם סכמובהר  אישור מחברת   מועצהלדרש להמציא  יזה 
הכי בהיקף  הביטוחים  כל  לרשותו  כי  בהסכםביטוח  הנדרש  אישורי  זה  סוי  לרבות   ,

 .  במועד הרשום בהסכםוזאת   קיום ביטוח ופוליסות
 

דא בעצמו  אחריות לוולהסכם זה על המציע חלה ה  העצמובהר בזאת כי לפני הגשת ה 8.3
ביטוח האם ת כנדרש בהסכם ואת המשמעויות    םיסכ ועל חשבונו עם חברת  לבטחו 

, ככל שיש ועצהמהרשותו לדרישות  ספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד להכ
 כאלה. 

 
 למען הסר ספק מובהר בזאת: 8.4

ו ו/או חברת ביטוח  תלו מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכ .א
  ת וויכיסוי הביטוח שלו לנדרש בהסכם ו/או כי עלמסרבת להתאים את  

לדרישות   שלו  הביטוח  כיסוי  בחשבון    המועצההתאמת  נלקחו  לא 
 בהצעתו. 

 
שהצ .ב תתקבמציע  יעתו  ולא  אתל  לדרישות    תאים  שלו  הביטוח  כיסויי 

שמורה    המועצה בהסכם,  אחר  מקום  בכל  או  בהסכם  הרשום  במועד 
ל   עצהומל הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  שהגיש,  הזכות,  הערבות  את  חלט 

נגדו    על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט  ה זם  לבצע את הנדרש בהסכ
  ל הנזקים שיגרמו וש ממנו פיצוי ע בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדר

 לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. 

של    המועצה 8.5 הביטוח  יועץ  הביטוח    הצעהמוו/או  תנאי  את  לשנות  רשאים  יהיו 
 נדרשים בהסכם.ה

 הגשת ההצעה  7
  ההליך, נושאת ציון  אטומה וחתומה ללא סימנים מזהיםבמעטפה    שיהגאת ההצעות יש ל 

)לא  לו  05/2022מס'   אישית  להכניסה  עד  בדואר(    בשעה  14.11.2022   יוםלשלוח 
)להלן       0012:  הצעות  –בדיוק  להגשת  האחרון    ירדשבמש  המכרזים  תביבת(  המועד 

 .המועצה
 

 תיפסל על הסף.ו וןהאחרון להגשת הצעות לא תידהצעה שתוגש לאחר המועד  
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 בחינת ההצעות  8
להתחש  המועצהשל    היועציםועדת   10.1 לא  רשאית  בתהא  שהיא  בהצעה  כלל  לתי  ב 

או שאינה    ההליך מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי    בשל    סבירה
, מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחיר  עציםהיושלדעת ועדת    ,בהירה וברורה באופן

 הצעה. ה לתבלתי סביר עלול לגרום לפסי 
 

וכושרו  היועציםועדת   10.2 אמינותו  את  ההצעות  בחינת  במסגרת  לבחון  של    רשאית 
עם המשתתף   המועצהשל  על פי ניסיונה החוזה המוצע לרבות המשתתף לבצע את

שיהיה משקל מכריע    המציע יכולעם    רועבר שלילי כאמלניסיון  כי  בעבר. מובהר  
 בדחיית ההצעה.

 
ה 10.3 אי  ו/או  מחיר  הצעת  הגשת  ו/או    תמשלאי  מילוי  הטעון  או  מקום  שינוי  כל 

די שינוי  בין על י  חס אליהם,תייגות בי או כל הס  ההליךתוספת שייעשו במסמכי  
לגרום   עלול  אחרת  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  או 

 ההצעה.  תלפסיל 
 

או    המועצה 10.4 מהמשתתפים  אחד  מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית 
ו/או להשלים  םלקמח ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  מידע    פרטים 

ו/או אישור  חסר  ו/או  לרב המלצות  דקלרטיביים,  לניסיונו  ים  הקשור  בכל  ות 
ו המשתתף,  את  לבחון  מנת  על  וזאת  המשתתף,  של  הכלכלי  וא/ויכולתו  ,  חוסנו 

ל כאמור,  שיקוליה,  במסגרת  והצעתו  ו/או  המקצועי,  ניסיונו  עמידתו    תורבו/או 
 שפורטו  לעיל.  הליךבתנאי הסף להשתתפות ב 

 
 בחירת ההצעה הזוכה 11

 שלבים:תיבחנה בשלושה   עותההצ
 

 את עמידת המציעים בתנאי הסף.  היועציםתבחן ועדת  בשלב ראשון 11.1
 

חס לאומדן. וכן יבחנו המציעים  עות הכשרות ביצההתיבחנה סבירות    בשלב שני 11.2
 ציעים. מה םע המועצהאל      מול ניסיונה של 

 
השלישי 11.3 יהו ויש   בשלב  ההצעה  מחיר  הבאים:  המבחנים  לפי  ההצעות  וה  קללו 

לאיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות  הנותרים יינתנו    70%ממשקלה,    30%
 להלן: 

 ניקוד פרמטר
של   ניסיון  בביצוע    ,בפועל  םהשירותי/ודותבע המבצע  שנות 

נשוא   לפרויקט  דומים  בפרויקטים    אםבהת  ההליךעבודות 
 פירוט שסיפק המציע.ל

 נק'  10שנים =  7מעל 
 נק'  20שנים=   15מעל 

ט  ומספראיכות,  שי  יב  וההמלצות  המציע  התרשמות  צרף 
מהמקצועיות,  עמידה    ם,השירותימטיב    מהניסיון,  זמינות, 

זמנים, ב   בלוח  ,פתצקתעמידה  בע יב  התרשמות  רון  וכן  יות 
 . ועוצ לרבות שיחות עם ממליצים ככל וב .מההמלצות כללית

 המלצות(   5יש לצרף המלצות )לא יותר מ 

 נק'  20

ם  ים משמעותייודה עם גורמ בדים, עב)היקף עופרופיל המציע  
 . הליךוהתייחסות לניסיון הנדרש בוכדו'( 

 יש לצרף להצעה פרופיל המציע

 נק'  20

התכנון  צו   תואיכ לנתונים  ות  בהתאם  המציע  ידי  על  המוצע 
 ם על ידו  יע וצשיספק המציע לכ"א מהיועצים המ

( והמלצות  לפחות(    2יש לצרף קו"ח, פרופיל משרד  המלצות 
מה המוצעלכ"א  בצוות  טבלת   ,יועצים  לצרף  כן  כמו 

 פרוייקטים דומים בהם שימש כיועץ בתחומו

 נק'  40

 
בניסיון של מציע    שיקול דעתה הבלעדי,  כיר לפיית להאשרתהיה    צוות ההערכה/המועצה

חרת שאינה  ניסיון הנ"ל נצבר על ידי ישות משפטית א ה  אםבפרויקטים כאמור לעיל, גם  
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ב  שמדובר  ובלבד  המציהמציע,  של  מוכח  מניסיון  אחד  של  או  היחיד  השותפים  ע 
הוא   כי  ויוכח  המציע  בתאגיד  השליטה  בעל  של  או  המציע  את  ציע  מה) המרכיבים 

בתאגיד המציע  היחיד/אחד   זה שביצע   (מהשותפים המרכיבים את המציע/בעל השליטה 
 בפרויקטים המוצגים להוכחת הניסיון.  התכנון שי את פן איואב
 

לצות להוכחת אמות המידה לעיל. על פי דרישת  מכתאות והמיע לצרף אסהמצעל  11.4
 ציע.ניסיונו ופרופיל המ תא, המציע יידרש להציג מצגת המתארת המועצה

 
 ניקוד ההצעות

 
 מחיר 

  
הני 11.5 מלוא  את  תקבל  ביותר  הזולה  ) בסעיף    ד קוההצעה  שאר  (30%המחיר   ,

 ההצעות תדורגנה יחסית  אליה עפ"י החישוב הבא: 
 A= סעיף המחיר( צעה הזולה )בהה

 Bהצעה נוספת )בסעיף המחיר( = 
A = 30  B = A: B x 30 

 
 (.ם""מחיר המקסימו  להלן:) 210.%  ההצעות לא תעלנה על

 
 ("מחיר המינימום" )להלן:  %6ההצעות לא תפחתנה מ 

 
יפסלו ולא יועלו   ממחיר המינימוםאו על מחיר המקסימום  ותלוהעהצעות 

 לדיון
 

 איכות
  

 0.7לעיל *  11.3ההצעה בהתאם לטבלת הניקוד בסע'  ד שקיבלה סך הניקו
 

 ירוף ניקוד האיכותצ ב סה"כ ניקוד ההצעה= ניקוד הצעת המחיר
 

שהיא    עצההמו 11.6 הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבוע  מתחייבת  אינה 
היתרו    העהצכ מירב  גלומים  בה  ההצעה  תהיה  שתיבחר  ההצעה  ל הזוכה,    נות 

 .המועצה
 

יכול ותיפסל בהתאם לשיקול דעת וועדת    המועצה אומדן  ה גבוהה מהצעה שתהי 11.7
 .היועצים
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 הליך פגמים ב 12
מ 12.1 בית  נפל    ט פשקבע  בהחלכי  יסודי  ועדת  פגם  בהליכי    היועציםטת    ההליך או 

ובמקומו זכה מציע אחר, יהא    הליךע בי צמ  האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
לקבל   המציע  זכמהמועצהזכאי  אי  עקב  אך  ,  הוצאות  ור ייתו,  עבור  פיצויים  ק 

  ול אובלבד ש  ההליךמוכחות שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי  
. פרט לפיצויים אלה לא יהיה  אלפים שקלים חדשים(  חמשת )  ₪  5,000ו על  לא יעל

דן רווח, אשר נגרמו לו  יצוי אחר, בגין הוצאות, הפסדים או אבפ   כלזכאי המציע ל
והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי ומוחלט    ההליך בהליכי  צאה מפגם  לטענתו, כתו

 או אבדן רווח כאמור.  םיעל כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסד 
 

ועדת   12.2 בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך  משפט  בית  בהל  היועציםקבע    י יכ או 
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך,    ההליך 

  המועצה , לפעול בהתאם להוראות  המועצהמיד עם הודעת  יע שזכה,  תחייב המצמ
החו עפ"י  עבודתו  את   להפסיק  עפ"י    הזלרבות  עמו  ולאפשר    ההליךשנחתם 

עפ"י    יךל הבת  למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכו  מועצהל
 קביעת בית המשפט המוסמך.

 
ה עבור העבודה שביצע  ורתמ ר זולת הלמציע דב  המועצהבמקרה כזה, לא תשלם  

כל    העד           למועד הפסקת העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינ
ו/או מי מטעמה, בכל    המועצהו דרישות מכל סוג שהוא כלפי  תביעות או טענות א

ל שנכרת  וא   ,ךהליהקשור  החוזה  עם  בקשר  וכן  וכיו"ב,  בו  הזכייה  ניהולו,  פן 
 זה.    הליךבקשר עם  המועצהשיחתם ע"י חוזה אחר   בקשר עם כלבעקבותיו ו/או 

               
 או ביצוע חלקי  ולד, פיצולו, שינוי גוההליךביטול  13

נשוא    מבלי 13.1 העבודות  לכל  הצעה  לתת  המציע  מחובת  רשאית    ההליךלגרוע   ,
בכל שלב או    ההליך לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את                צההמוע
 לק מן העבודות בלבד . יצוע חר לזוכה לבלמסו

 
נשוא   13.2 העבודות  לכל  הצעה  לתת  המציע  מחובת  לגרוע  רשאית ההליךמבלי   ,  

להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד                            ועצהמה
, או  אחרים מן                      העבודות לזוכה או זוכים אחרים  ם ילקוחלק או ח 

  היועצים ן בעצמה.                            ככל שוועדת  ולן או חלק העבודות כ  לבצע
 ל העבודות וציתחליט בהחלטה מנומקת על פ

 
לגר 13.3 נשוא  מבלי  העבודות  לכל  הצעה  לתת  המציע  מחובת  רשאית  ההליךוע   ,

או לפצל את הזכיה    להחליט על פיצול העבודות למספר שלבים                 המועצה
להקטין היקף העבודה  להגדיל או   תהיה זכות    מועצהל כן  -כמו  בין מספר מציעים.

שיעור שהוא. במקרים   בכל  היחידה    ול אאו את  הכמויות  ישתנו     מחירי  לא 
  המועצה    יפ כלכנן. למתכנן לא תהיינה כל טענות   בכתב הכמויות ובהצעת המת
 עקב ביצוע האמור בסעיף זה.

 
ל  המועצההחליטה   13.4 לבצע  פגוע בחובתו של הזוכה  כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי 

ורית  קמה ביצוען, עפ"י הצעתו  את               העבודות שהוחלט למסור לו את  
 ויים המחויבים עפ"י העניין. בתאומים ובשינ 
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כי  מובה 13.5 במפורש  בזאת  ומודגש  הזכות    תרמוש  המועצהר  את  במפורש  לעצמה 
בהתאם למגבלות    יך הללבצע             חלק מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות ב

שלה.  התקצ נשוא    המועצהיביות  העבודות  לבצע  הזכות,  לעצמה    ההליךשומרת 
חלהל  בשלבים, יתשלים  את  לבצע  המתכנן  את  ולחייב  בלבד  מהעבודות  רת  ק 

התקציב שימצאו  לאחר  רק  אל  יםהעבודות  ועל  כן,  כמו  העבודות.  ף  השלמת 
חלק בלבד מהעבודות    לעצמה את הזכות, לבצע    המועצההאמור בחוזה, שומרת   

את    ההליךוא  נש יחייבו  ממנה  חלק  ביטול  או  העבודה  ביצוע  שהפסקת  מבלי 
בזאת  תב  המועצה מוותר  והמתכנן  למתכנן  שהוא  סוג  מכל  פיצוי  כל  שלום  על 

ו/או טענה ו/או תביעה  ב  לכ מ  דרישה  חלק    ביצוע סוג שהוא בכל הקשור והכרוך 
 . ההליךמהעבודות נשוא 

 
תחליט   13.6 העמוכא  המועצהאם  כל  את  לבצע  שלא  עלר  לחתום  שלא  ו/או    בודות 

  הליךאו לזוכה ב  הליךלמשתתפים ב  ההחוזה              ו/או לא לבצעו כלל, לא תהי
ו  גין הערבות  ב  ותאו טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצא /כל תביעה ו/או דרישה 

  הליך זוכה בלעיל שתוחזרנה ל  12.1כאמור בסעיף    ההליךסי  הבנקאית ורכישת טפ
    בלבד.                  

 סתירות, שגיאות ואי התאמות 14
יל בדרישה         , על המציע לפנות באמצעות מיההליךבהירות במסמכי  אי    לש  במקרה 14.1

           .העצהמולהבהרות אל 
 

אי 14.2 שגיאות,  ימצא סתירות,  כל שהוא  -אם המציע  של ספק  במקרה  או  התאמות 
בכתב או    המועצה  ל פרט כלשהוא, עליו להודיע על כך  שר למובן  של סעיף או  בק

 ilgrmihrazim@neho.o.במייל  
 

שתיתן   14.3 מחייבות.    המועצהההבהרות  יהיו  במייל  מחויבת    המועצהבכתב  אינה 
 פה.  נות או הסבר שיינתן בעל שרפ בכל          

 
פת או השמטה, אשר . כל שינוי או תוסההליךאין לבצע שינוי כלשהו במסמכי   14.4

במסמכי    יעשו המציע  או    ההליךע"י  שינוי  ע"י  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או 
או בכל דרך אחרת  תתוספ לוואי  ובין במכתב  ב  בגוף המסמכים  טרם הוכרז  בין 

הכרזתו לאחר  ובין  יקנו  הל)  כזוכה  "השינוי"(,  את   למועצהלן:  לפסול  זכות 
ינוי, וזאת  לחילופין, להתעלם  מהשההצעה על הסף ו/או לבטל את הזכייה, או  

לרבות הינו  האמור  הרשות.  של  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  י פחסנ  עפ"י 
  המועצהיראו בהתנהלות    והחוזה ולרבות נספח אישור הביטוח. אין ולא  ההליך

ההצעה שלב   וא  בשלב  וחתימת    בכל  הזוכה  המציע  בחירת  לאחר  ולרבות  אחר 
 וע שינוי כלשהו. הסכם עמו כהסכמה או אישור לביצ

 
בדהודע 15 תוצאות  ה  הגשהההליךבר  ערבויות  והשבת  שני  כשיר  החוזה,  חתימת  ככל   , 

 ך ו בהלישרדונ
 

בכתב  המועצה 15.1 בהודעה  זכייתו  דבר  לזוכה  )להלן  תודיע  לו  הודעת    –  שתשלח 
 (. יהיהזכ

 
לחתום על הסכמי ההתקשרות    הליךנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה בתכ 15.2

מ  14  בתוך  המועצהמול   יום  עשר(  ולה )ארבעה  הזכייה  הודעת  קבלת  מציא  יום 
ם הנדרשים על פי הסכמים  יכ מאת ההסכמים החתומים בצרוף כל המס  מועצהל

מקור    יק ותע  נספח אישור קיום ביטוחים )בשני  כןהעתקי פוליסות ו  ותאלה, לרב 
מים על ידי המבטחת ועל ידי המתכנן וכן ערבות הביצוע.  מכל מסמך( כשהם חתו

לפני   עבודה  ימי  41לכל הפחות    ויימסר  פוליסותתקי  והע  ר קיום ביטוחיםשואי
 החתימה על החוזה. 
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מ 15.3 כהז  אלילא  הזוכה  ייחשב  לעיל,  כאמור  התחייבויותיו  אחר  עמד  וכה  שלא  מי 
ב זכייתו  הצעתו,  וובת  יך הלאחר  חילוט    המועצה טל  על  להורות  רשאית  תהייה 

 ערבות ההגשה בשל כך.  
 

בזה מוותר  חוזר  המשתתף  בלתי  תביעה    על  באופן  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל 
 ערבות בנסיבות אלה.הין חילוט בעני

 
ההצעה הזוכה  תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת    ועציםיה ועדת   15.4

  הליך , יוכרז כזוכה בהיועציםככל ויוכרז על ידי ועדת    ,ניש  גם על כשיר שני. כשיר
שהיא,   סיבה  מכל  בו,  מקרה  ב בכל  הזוכה  ימלא  התחייבויותיו    הליךלא  אחר 

 כאמור בהוראות סעיף זה. 
 

זה,   15.5 סעיף  להוראות  על  מת  המועצהכפוף  בכתב  הודעה  המציעים  יתר  לכל  סור 
 פורט להלן: י ש פיכ , המוחזרת  ההגשהאליה תצורף ערבות  ת הצעותיהםידחי

 
ב  15.5.1 לאחר  ככל שנדרשה בהליך,  תושב לו ערבות ההגשה    –  הליךהזוכה 

לרבותוהנספ    כלל המסמכיםהמצאת  הדרושים,  פוליסות    חים 
ביצוע,  איו וערבות  ביטוחים  קיום  לתנשור  הסכם    יאבהתאם 

 לו.וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר קשרות  ההת
 

 

שניכ 15.5.2 ערב  –  שיר  לו  לאחר  גהה   ותתושב  התקשרות  שה  השלמת 
ב   עם     המועצה יר  . לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשהליךהזוכה 

, תוך  הליךבו  לא תשכלל ההתקשרות עם הזוכה ב  שני בכל מקרה     
ורק לאחר     ו הודעה על כךשנמסרה ל  םימים מיו  )חמישה עשר(       15

  ר וישואפוליסות    הנספחים הדרושים, לרבות  המצאת כלל המסמכים 
ביצוע,   וערבות  ביטוחים  ההתקשרות  בקיום  הסכם   לתנאי  התאם 

 לו.  וכאמור בהודעה אשר תימסר
 

יעמוז 15.6 שלא  בהתחייבויווכה  מסמכי  ד  פי  על  תהא  ההליךתיו  רשאית    המועצה, 
ב הזכייה  את  ידי    ךיהללבטל  על  שייקבע  בתאריך  החל  לזוכה,  בכתב  בהודעה 

 על פי כל דין.  המועצהיות וכמזע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרו צההמוע
 

לעיל, תהא   15.7 לגרוע  מהאמור  הז  המועצהמבלי  לבטל את  ברשאית  גם    הליךכייה 
 ם הבאים:במקרי

 

בידי   15.7.1 אחר    המועצה שיש  אדם  או  הזוכה  כי  דעתה,  להנחת   , הוכחות 
י בקשר נתן או הציע שוחד מענק, דורון או טובת הנאה כלשה    וממטע

 . הליךב   עם הזכייה 
 

ב  הצמועל  התברר 15.7.2 שניתנה  הזוכה  של  כלשהי  הצהרה  אינה    הליךכי 
,  המועצהלדעת    עובדה מהותית אשר,   ההמועצ  או שהזוכה לא גילה ל   נכונה. 

 .הליךכדי להשפיע על קביעתו כזוכה ב   היה בה 
 

עיקול 15.7.3 ה   ם י/הוטל/ו  נכסי  לדעת  על  אשר  חלקם,  או  כולם  זוכה, 
כה לבצע את העבודות  וז ה  שלבו /הם כדי להשפיע על יכולתו     ש י המועצה

תוך  ההליך   גרת במס לחלוטין  הוסר/ו  לא  האמור/ים  והעיקול/ים   ,30  
 ו/ם. ביצע   ימים ממועד 

 
או   15.7.4 קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  חלקם  או  כולם  הזוכה,  לנכסי  מונה 

 עד קביעתו.יום ממו  60ני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך מז   מפרק 
 

ל       15.7.5 הסכמה    25%  הרבהועי  כ  מועצההתברר  ללא  בזוכה  מהשליטה 
 .    המועצהובכתב של   מראש 
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 ההליך העיון במסמכי סודיות ההצעה וזכות  16
, לעיין בפרוטוקול ועדת  הליך תאפשר למציעים כשירים שלא זכו ב  היועציםועדת   16.1

זאת    ובמסמכי  ועציםיה כל  הזוכה,  ]תקנות    להוראות  בהתאם ההצעה  הדין 
 ידע[. המ שופ ח  ים( וחוקהליך העיריות )

 
סודות   16.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו,  כי  הסבור  מציע 

)להלן  עסק למציעים  הסודייםהחלקים    –יים  עיון  בהם  לאפשר  אין  שלדעתו   ,)
 :כדלקמןעל ההצעה הזוכה, ינהג  היועצים  תדע, לאחר הכרזת והליךהאחרים ב 

 

 

הסוהמציע   16.2.1 החלקים  מהם  בהצעתו  במפורש  אותם     סו  ים דייציין  ימן 
 משמעי.  באופן ברור וחד 

 
בהצעתו 16.2.2 סודיים  חלקים  אותם  את  סימן  שלא  ועדת   מציע  תראהו   ,

המציעים     ציםהיוע  לעיון  הצעתו  למסירת  סייג  ללא  שהסכים  כמי 
. מציע שסימן בהצעתו את אותם   הליךכזוכה ב זרכהאחרים, במידה ויו 
ועדת  חלקי  תראהו  סודיים,  ש  היועציםם  סייג,     ,ם כיהסכמי  ללא 
המציעים     לעיון  סודיים  כחלקים  זומנו  שלא  חלקים  אותם  למסירת 
 .  הליךב במידה ויוכרז כזוכה האחרים, 

 
   סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג,  16.2.3

ים חלקים   הוו סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מ כי אותם חלקים אשר   
בהצעותיהם    גם  תראהשמה  שלסודיים  ולפיכך,  האחרים  ו  תתפים 

אלה של המציעים   מי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים  כ  היועצים ועדת   
 חרים. הא 

 

   ר ומ למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כא       16.2.4
 .היועצים נתון בלעדית לועדת  

 
 הליך ב התחייבויות והצהרות הזוכה 17

כי   17.1 מתחייב  עשר(  )  14ך  תוהזוכה  הזכיימים  ארבעה  הודעת  מסירת  ה  י ממועד 
עם   יחתום  בנוסח ההסעל    המועצהכאמור,  ו   כם  כל  המצ"ב  את  לה  ימציא 

העתקי פוליסות    , לרבות ה בהתאם להוראותי  םהאישורים הנדרשים על פי ההסכ
בעל רישיון של מדינת  ביטוח    חברתמאת  עותקי מקור(    2)  אישור חתום ותקף  ןכו

בישראל   ב  םיחטו בילעסוק  קבלן  זה    הליךהנדרשים  ביטוחי  של  קיומם  דבר  על 
כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק    רבות ביצועעו  בנוסח המצורף להסכם

משא בעקבות  בה  שנעשו  להפחתות  בכפוף  ההסכם,  מן  נפרד  עם  מו  בלתי  תן 
זה, אישור קיום ביטוחיםלמר  הזוכה. לכל   ויימסר  ופוליסות  ות הרשום בסעיף 

לאישור    עבודה  יימ  41הפחות   מתכננים  ורשימת  החוזה.  על  החתימה  לפני 
 . הכיים מהודעת הזימי 20תימסר תוך 

 
 

הזוכה   17.2 עם  נמנע  ההסכם  על  ו/או    המועצה מלחתום  לעיל  האמור  המועד  עד 
מהאישור איזה  תהא    םילהמציא  ולחתום    ההמועצדלעיל,  זכייתו  לבטל  רשאית 

, או  או כל מציע אחרוכה  זה  עתהצעל ההסכם עם המציע שהצעתו מדורגת לאחר  
את   שההליךלבטל  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל  את  /ו  המועצהל  ,  לחלט  או 

ליוהערבו  שתעמוד  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  זאת  המציע,    מועצהת,  כלפי 
 י כל דין. "פבמקרה כזה, ע 

 
 בכבוד רב,              
     
 בב חומועצה מקומית תעשייתית נאות              
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 אישור מורשי חתימה מטעם המציע   –  2מסמך 
 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע  אישור   הנדון:        
 
 

הח"מ,   דין  אני  שלעורך  לבקשתו   ,___________  __________________                    ____

 : כדלקמן, שר בחתימתיא מ( עיצמה –להלן )__ ___ ח.פ./ח.צ./ת.ז. _________ 

 
 הינם:   הליךמציע ב מורשי החתימה של ה .1
 

 _________ _____ ת.ז. ___________גב' / מר  ____________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 
 ______  ת.ז. ____________________ מר ___________  / 'בג
 

ו  תחייבויותיו הצהרותין ולרבות, לצורך הי ינוע   בר ד  חתימתו המחייבת של המציע לכל .2
הינה החתימה המופיעה על גבי   ההליך  ובחוזה שבגדר מסמכי  ההליךומצגיו במסמכי  

המציע ל  הליךל  הצעת  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  נחתמה הו  הליךועל  יא 
 מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.   באמצעות

 
 : יעמצוהחותמת של ה להלן דוגמת החתימה .3

 
_ ______________________________________ _________________________ 

 
במציע   .4 מחייבת  התקבלה  להחלטה  ההצעה  מסמכי  הליךלהגשת  ולפי  דין  כל  לפי   ,

 ההתאגדות שלו. 
 

 
   _________      __ __ ______________ 
 ר, חתימה וחותמת  .שם, מ      תאריך         
 
 
 

, אישור  מציעתעודת ההתאגדות של התאגיד ה מאומת של קתעף הורמצ** במקרה של תאגיד, 
ון המציע וכן תמצית  ליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנ עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי ש

  מידע מועדכן מרשם החברות.
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 יע פרטי המצ –  3מך סמ
 

"חברה",  אינו  והמציע  במידה  ל"חברה",  הינה  זה  במסמך    אלמלש  י  ההתייחסות 
/  פרטים במסמך זה בהתאם לסוג האישיות הה / שותפות  )חברה  משפטית של המציע 

 חר( בשינויים המחויבים. עוסק / א 
 

 : נתונים כלליים
 

        סוג האישיות המשפטית: 
 

        שם החברה מציע:
 

         מס' חברה/ת.ז.: 
 

         מועד יסוד: 
 

          כתובת:
 

         מס' טלפון: 
 

         ס: קפמס' 
 

        כתובת דואר אלקטרוני: 
 

 . ____________  :  המציעמספר עובדי 
 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 

תפקיד  מספר זהות שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

    

  
 

            
 חתימה וחותמת     תפקיד          שם מלא        אריך ת        

 
 אישור

 

מא בפני   יכ זה  ב  שרהנני  הופיע   ______________ עו יביום   ,_ _________________,  "ד 

 ____ שברחוב  _________ במשרדי  מר/גב'   ,___________________   ,__________

 ____ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  ש_ _זיהה/תה  ולאחר  עליו/ה  ______   כי  הזהרתיו/ה 

לע צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  השיונלהצהיר  את  ו בקם  אישר/ה  בחוק,  עים 

 זו וחתם/מה עליה בפני.  נכונות הצהרתו/ה 

        __________ _________ 
 ,עו"ד ____________                       
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 פרטי ניסיון קודם –  4מסמך 
 ועיבר ניסיון מקצדב ריכוז הפרטים 

 ת ביחס לביצוע עבודוו/או דירוג איכות  ש את המציע לפירוט ניסיון מקצועיטבלה זו תשמ
 

 
 

הפרויקטים    לע .1 של  כספי  היקף  הוכחת  לשם  להצעתו  לצרף  לעיל  המציע  הנזכרים 
י חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות ופסופי / דף אחרון של חשבון סן  -צילום של ח

 ן טרום סופי. -ח /
המציע   .2 להצעתורצלעל  הפרוי  ף  של  מפורט  להוכחת  תיאור  ידו  על  שתוכננו  יקטים 

 ףהסי  עמידת הפרוייקטים בתנא
 

 
 מס'

 
 שם המזמין 

 
 תיאור האתר  

 וכתובתו    

 
פירוט מהות 

העבודות 
 לו עצעבוש
 די המציע י

 
מועד תחילת  
   וסיום עבודות

 
היקף  
כספי ביצוע 

)לא כולל  
 מע"מ(* 

   
  ש קשר שם אי

 מזמין +טלפון
 ישיר        

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
 
 
 
 

    

5       
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 המשך  –  4מך סמ
 

 לשימוש המציע  מומלץ נוסח המלצה 
 המלצות לכל היותר[ 5המפורטות בתנאי הסף, סה"כ  לעבודות  מתייחסותההמלצות  2ע לצרף  ]על המצי

 
            לכבוד

     באמצעות המציע ת נאות חובב יתימועצה מקומית תעשי 
 

       א.ג.נ.,
 המציע  הסף על ידי יאבתנש דרבדבר ביצוע עבודות כנאישור הנדון: 

 
 __ __________________    שם המזמין: 

 
 ____________________  י:שם מנהל היחידה הרלוונט 

 
 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 

 
כ .א בזה  מאשרים  _________  י הננו  ביצע/ה  ___________המציע/ה   _____________

 עבורנו את הפרויקטים הבאים:
 

 פירוט העבודות  טפרויקה שם
 

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית( 

 ספי היקף כ
 של העבודה נשוא התכנון 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:אםבהת ןמס*הקף/להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

 ה  גבוה איכות העבודה
 

 טובה מאוד  
 

 טובה  
 

 מספקת  
 

 ז  ו"עומד בל  עמידה בלו"ז 
 

 מד חלקית  וע
 

 חורג מלו"ז  
 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

   מאוד טובים
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
( תביעות משפטיות תלויות  *מחק את המיותר)  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל   .ג

 ינו. פל כועומדות 
 

 תפקיד(: _____________________ פרטי החותם )שם מלא + 
 

 ____________ ______ __חתימה + חותמת: _____ 
 

 חותמת(. בלבד )חתימה +  המזמיןידי  חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  –  5מסמך 

 
 

    ח.פ/ת.ז. מס'    ___________ _ _אנו הח"מ: המציע: ____________ 

 ________________ ______ __ שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' 

 ______ ____ ______________  ת ת.ז. מס'/שאנו    _______________________     שם

    
עלינו כי  בח  לאחר שהוזהרנו,  לעונשים הקבועים  צפויים  נהיה  וכי  לא   קו לומר את האמת  אם 

בזאת מצהירים  כן,  המציענעשה  בשם  במציע,   ,  השליטה  וכבעלי   ,_________________  
 : קמןדלכ
 

  _____________, הינם: הליךמורשה החתימה מטעם המציע ב .1
_____________ . 

 הינם: _______________, _____________.  יטה במציע  בעלי השל  
 

י  ניין שמירת זכויות עובדים לפ ע ב  אנו מצהירים כי  המציע  מקיים את חובותיו .2
 ק. עסימכעליו   דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים

 
בירה שעניינה הפרת דיני  המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בע .3

 . הליךלמועד האחרון להגשת הצעות ל  ודה, בשנתיים שקדמוהעב
 

ע"י מפקח עבודה שמונה לפי    סנק המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נ .4
התשמ"ו  5עיף  ס המנהליות,  העבירות  מש1985  -לחוק  ביותר  של  ב  תנסוק   ני, 

 . הליךת הצעות לחרון להגשהפרת דיני העבודה, בשנה  שקדמה למועד הא 
 

 להלן פירוט :   -ת/ קנסותקיום הרשעובמקרה של   .5
 

 הרינו לאשר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת.  .6
 

 
 

             
 חתימה                               מציע                                 חתימה         חתימה + חותמת ה   

                
 
 
 

 אישור 
 

_____נה ביום  כי  בזה  מאשר  בפני ני  הופיע  __________________,  י_________  עו"ד   ,

מר  ,_______________________ שברחוב  ___________________,   בג/במשרדי   '

ולאחר זיה   ____________ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  עליו/ה  / ויהרת הזש  ה/תה  כי  ה 

יהיה כן  לא  שאם  האמת  את  צפו / להצהיר  בחוק,  תהיה  הקבועים  לעונשים  את  י/ה  אישר/ה 

 זו וחתם/מה עליה בפני. נכונות הצהרתו/ה 

          ___________________ 

 ,עו"ד ______ ______      
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 אישור תשלום לעובדים על פי חוקי המגן  –  6מסמך 
 

 
 

            לכבוד
     באמצעות המציע עשייתית נאות חובב ת  תומימק ה מועצ

 
  א.ג.נ.,

 

 ___________________ הח"מ,  __________אני  מרח'  ___________,  ________רו"ח, 

ח.פ.  כי  מאשר   המתכנן(,  )שם  משלם  __ ____________________   _____________

הפועל   לכל  עםמלעובדיו,  בקשר  כלשהו  ג'  צד  או  רשות  לכל  או  הפועלים    או  דיווב ע  טעמו, 

או  מס  תשלום  כל  על  מטעמו,  המחויבים  ביחסים  גמלה  הנהוגים  או  דין,  כל  עובד    פי  שבין 

ומב לעיל, משכורת שאי ומעביד, לרבות,  לפגוע בכלליות האמור    ם ימונה פחותה משכר המינלי 

חופשה,לעו דמי  דין,  עפ"י  שכר  תנאי  לרבות  פר   בדים  פיצויי  פיטורין,  פיצויי  מחלה,    ה, ישדמי 

            ס בריאות וביטוח לאומי.ת, הפרשות לקופות פנסיה, מוע ינס

 
 
 
 
 
 

____________  __    _________________   ___________________ 
 חותמת    חתימה      תאריך  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זה בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם  ף נוסחילחניתן לה**
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 והעדר הרשעה פלילית  ר מינימוםשכ ים,זרם תצהיר לענין העסקת עובדי –א'  6 מסמך
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  . _________,  ______, בעל/ת ת.זאני הח"מ ________

מ כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  בכתב,  יה צהאמת  בזה  ר/ה 
 כדלקמן: 

 
לח .1 מוסמך/כת  בשם  הנני  זה  תצהיר  על  ח.______תום  .צ  ח/פ.__________ 

עבו_______  מס'    הליךבהמציע    ,__________ __ _ להקמת  דות  לביצוע 
 ____________________ ._____ 

 

   הורשעהמציע שכר   לא  חוק  לפי  ו/או  זרים  עובדים  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  בפסק 
 . הליךב  ותהצעהגשת האחרון לשקדמה למועד חודשים(    12)ה נ שבמינימום 

 

   חלוט  הורשע המציע דין  עשת ב  בפסק  אריב י  זריםות  עובדים  חוק  לפי  יותר  ההרשעה    –  ו 
 . הליךהאחרון להגשת הצעות ב ו למועד  השנים שקדמ( 3) ה לא היתה בשלושהאחרונ

 
   חוק    הורשעהמציע לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  ההרשעה    –  מינימום  רכשבפסק 

 . ךהליב  ותהאחרון להגשת הצעהשנים שקדמו למועד   (3) האחרונה לא היתה בשלוש
ני  בהתאם להוראות כל דייו  עבודות לפולביצוע ה   הליךיפעל בכל הקשור למצהיר כי  המציע  
ידוע למציע  וכל תקנות מכוחו.    1953-התשי"ג   ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער  העבודה

של התחייבויות המציע מכוח   יסודיתלה תהווה הפרה  כל אחת מהוראות א  לש  כי הפרה
 .ההליך

 /לימות או בעבירת  נהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באמ י ממ  אוהמציע ו
( השנים שקדמו למועד  7)  בשבעוזאת    הנוגעת לתחום עיסוקו של המציעמירמה או בעבירה  

ל הצעות  להגשת  ידהליךהאחרון  העבירולמצ  ע ו.  מן  באיזה  הרשעה  של  שבמקרה  ת  יע 
ה  כאמור, ועדת  לשיקול  יועצים  רשאית  לד עלהב  תה דעבהתאם  בהצעה י  לבחור    כזוכה   א 

 ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   הליךב
 

 כן במועדידיעת   למיטב  כמו  מתנהלים  לא  חקירה    י  ממנהליו  מי  נגד  ו/או  המציע  נגד  זה 
 .  לעיל  ים בגין עבירה פלילית כאמוריטפ פלילית או הליכים מש

 
 נגד המציע  הוג  ת אוייללחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פל ש כתב אישום 

 הלן: רט ל כמפולעיל ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 
 ___ _____________________________________________________________

 __________________ ______________________________________________ 
 

דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או    יקולשה  יהי  יועציםועדת ה ל ידוע למציע כי  
כל טענה ו/או תביעה בקשר  לעיל ולא תהא לו  חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט  

 לכך.
 ם לנדרש תאה ב פרטלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
                                 __ __ ______________ 

 חתימת המצהיר                
 אישור           

 
ב כי  בזה  מאשר  הופיעהנני   _____ שב  יום  במשרדי   ,__________ עו"ד  ___________,  בפני,  רחוב 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי    עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  הת/מר/גב' ________,  שזיהה

ם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות אשת  אמה  עליו/ה להצהיר את

    . תם/מה עליה בפניהצהרתו/ה זו וח

______________  

 "ד, עו_____________
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 ג'  6מסמך 
 

 אישור רו"ח 
 
 

 
 לכבוד 

 (המועצה" )להלן: "מקומית תעשייתית נאות חובב  הצעמו
 
 

 א.ג.נ.,
 

ביקרנו  ______ __ ____כרואי החשבון של ___ ולבקשתה,  )להלן: "החברה"(  _ בע"מ 
בהצהרת   הכלולים  הנתונים  לשםוהמסומ  המצורפת  המציעאת  בחותמתנו  זיהוי    נת 

של   הכספי  העסקי  המחזור  היקף  בדבר  "ההצהרה"(  לפיההמציע)להלן:    המחזור  ,, 
ום , לכל אחת מהשנים שהסתיימו בי ו, בהתאם לספרי החשבונות של המציעהעסקי של  

על    2020-ו   2021  רצמבבד  31 )  1,500,000עולה  בכל לא  ₪(    וחצי  מיליון ₪  מע"מ  כולל 
ע, הינם באחריות הנהלת  תונים הנ"ל כפי שנכללו בהצהרת המצינ"ל. הנאחת מהשנים ה

 על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו.  העהמציע. אחריותנו היא לחוות ד
תקנים אלה נדרש מאתנו    על פי.  מקובלים  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת

ש בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  את  בהצלתכנן  הרה אין 
בדיקה   כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הכספי  העסקי  המחזור  נתוני  בדבר 

של  בסכואר  מדגמית  התומכות  שביקורתנו  יות  סבורים  אנו  שבהצהרה.  ובמידע  מים 
 נו. עתד  ות לחוות מספקת בסיס נא 

הבחינות  נאות מכל  באופן  על הביקורת שערכנו, ההצהרה משקפת  ובהתבסס  לדעתנו 
 ונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכספי של המציע הכלולים בה.את הנת המהותיות

 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 
   יך:רתא   

 ___________                      
 ___________________ 

 "ח רו,                    
 
 

 

 

 ניתן להחליף נוסח זה בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם **
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 ת השתתפותערבו  -  7מסמך 

 
 
 

          ד בולכ
       מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 

 
   א.ג.נ., 

 
 ערבות בנקאית הנדון: 

 
_________________בקי  פ-לע ___________   שת  אנו  המציע  –  )להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז.   )

 ,(שקלים חדשים  עשרת אלפים)  ₪    00010,   סך של  ילוק כל סכום עד ללס   םכיכלפ ת  זאערבים ב
הצ הפרשי  עם השמדה  בתוספת  וזאת בקשר  העבודות  תתפותו  למדד  טיב  ו/או  ביצוע  של  ו/או 

מט"ש רמת בקע בנאות חובב תכנית מספר  תכנון    עבודות   צוע לבי  205/202     מס'  בהליךהמציע  
 . י המציעעל יד ההליךילוי שלם ומלא של כל תנאי ת מחט ולהב (ךההלי  – )להלן  621-0479709

 
לכם   לשלם  בזאת  מתחייבים  מיבאופאנו  לסכום    דין  עד  סכום  הפרשי  המועצה  כל  בתוספת 

ם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או  עליכטיל  ה הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי ל
 . ופן כלשהלהוכיח את דרישתכם באו 

 
רשי ההצמדה או  בתוספת הפהמועצה  את התשלום של סכום  תנו  מא  רושלדם  אתם תהיו רשאי

סך  דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד ש  מספרכל חלק ממנו בדרישה אחת או ב
 הפרשי ההצמדה.   ספתבתו ההמועצכל דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 יסטיקה. לסטט  תיזמרכה כה המתפרסם ע"י הלשתשומות הבניה מדד  –" מדד"
 ך. בסמוך לכ ו א 2022אוקטובר ב 15ביום שפורסם  2022 ספטמבר;מדד חודש   –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד   –" המדד החדש "
 

מדד   לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  השווה  הבסיסאם  הסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   ,
 במדד היסודי. מחולקהמועצה ן המדד החדש למדד היסודי בסכום  יב ש פרהה  למכפלת

 
הסכמ  בזאת  נותנים  הבלתי  אנו  לכך  תנו  המוחלט,  המועצה  ש חוזרת  דעתה  שיקול  לפי  תוכל   ,

תוק הארכת  את  ולדרוש  אלינו  לכך    ףלפנות  הסכמתנו  אף  מעניקים  ואנו  לעת  מעת  הערבות 
 כם. דבות, ככל שיידרש על ישנאריך את תוקף הער

 י תלויה ואינה ניתנת לביטול. חייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתתה
 

   נת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.כתב זה אינה נית  ל פיותנו ע התחייב
 

 ועד בכלל.          3202        לשנת   03     לחודש      31     םויערבות זו תשאר בתוקפה עד ל
 
 

 
  בכבוד רב, 

   
                        ___________________ 

 

 



 

28 
  חתימת המציע                               

 

 המציעהרת הצ  –  8מסמך 
 לכבוד

 נאות חובב    שייתיתמועצה מקומית תע
 

 והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 

מצהיר/ים .1  __________________ הח"מ  לעומק    אתבז   אני/ו  שבחנתי/נו  לאחר  כי 
,  ההליךבחוברת    יםט רוהמפ  ם, החוזה, המפרט/ים הטכני/יהליךאת כל התנאים לוהבנתי/נו  

  ההליך דות נשוא  ע העבוולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצו בין אם צורפו ובין אם לאו,
כתי/נו, כל  ערש   ם(, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירוריהעבודות  –  )להלן

ע  צלב  תבזא  םשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/יהפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפ
המפורטים   במחירים  העבודות  על  את  והחתום  המלא  המחיר  הצעת  ו/או  הכמויות  בכתב 

 הצעת המחיר שלי/נו וחלק בלתי נפרד מטופס זה. ( ומהווה את ה) ככל וההצעדי/נו י

 
והבנ .2 כ  נוי/ת קראתי/נו  את  מסמכי  היטב  סמך    ההליך ל  על  זו  הצעתי/נו  והגשתי/נו  ותנאיו 

מסמכי את  כל    ךההלי  בדיקתי/נו  מלהציג  מנוע/ים  ואהיה/נהיה  שערכתי/נו  ובירורים 
ומסמכיו או    ההליךו אי הבנה של תנאי  יעה ו/אאי יד   לתביעות ו/או דרישות שתתבססנה ע

טענו על  מראש  מוותר/ים  ואני/נו  מהם  חלק  אני/ו  אל כ  ת כל  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  ה; 
עצמי/נו   על  הכלמקבל/ים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  כל    ההליךרת  ובחבלים  ואת  ללא 

ועדת  ו   יכ כי ידוע לנו  ם כי אנו והצעתנו עומדים בתנאי הסף בהליך וו מאשריאנ הסתייגות.
 ותנו זו במסגרת שיקוליה. על התחייבהיועצים מסתמכת  

 
י/נו כאמור  ידיקותל סמך בו זאת עו את הצעתי/נ אני/ו ביססתי/ני  כ   ,מוצהר ומוסכם בזאת .3

ו  2-ו  1בסעיפים   כןע דלעיל  דרישות  אהי  ל  או  תביעות  כל  מלהציג  מנוע/ים  ה/נהיה 
ו ידיעה  אי  של  טענות  כל  על  תנאי    גם/או אישתתבססנה  של  איזה מקרב   ההליךהבנה  או 

 . להא המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כ
 
תת .4 העבודות  כי  ומוסכם  בידוע  למבצענה  על    הליךסמכי  התאם  תשולם  התמורה  וכי  זה 

ההסכם  נו  /צעתיהבסיס   להוראות  על  10מסמך    –בהתאם  פי    נספחיו,,  המחירים  ועל 
 ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.   ,שלב בתכנון לכל  חסבי  ידינו  על  יםהמוצע

 
התמורה   .5 כי  ומצאתי/נו,  דעתי/וב נקה בדקתי/נו  מניחה את  בהצעתי/נו  ומהו ה  תמורנו  ה  וה 

זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי המחירים    הליך   אנשו  וי/נ י מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויות
כול והם  ישתנו,  לא  סופיים,  הינם  בין  בהצעתי/נו  המיוחדות,  בין  ההוצאות,  כל  את  לים 

ת, בהתאם לדרישות מסמכי  דובוערוכות בביצוע ה הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכ
או טענה בשל אי ה  ע ים תבוהצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שלהמצורפים    יםהמסמכ וכל    יךההל

להסכם או של    או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים  הבנה,
 מסמכי ההצעה. 

 
הר .6 הידע,  המומחיות,  ברשותי/נו  כי  מצהיר/ים  האישור יאני/ו  האדם  כ  ם,ישיונות,  וח 

ליוהנ  הדרושים  ביצוסיון  הינה    ההליךנשוא  העבודות  של    ןעשם  זאת  הצעתנו  גדר  בוכי 
ומכסה הכוחות  ידי  ויות,  על  אושרה  הגשתה  וכי  שלנו  היסוד  מסמכי  עפ"י  שלנו  המטרות 

 ם המוסמכים במציע. הגופי

 
מי .7 באמצעות  ורק  אך  ידי/נו  על  יבוצעו  העבודות  כי  ומאשר/ים  מצהיר/ים  שה  ורשמ  אני/ו 

מנו  דין,  כל  פי  על  ומיולבצען  וכי  סה  כלמן  העבודות  ביצוע  כל  במהלך  בידי/נו    יהיו 
 ונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו. י שיהר

 
ומאשר/י .8 מצהיר/ים  המפרטאני/ו  כי  השירותים  ם,  תכולת  בנספח  המפורטים  לרבות  ים 

מו  דש פרסועד לחו  -כל פרטיו ועדכוניו    לע   םומגדיר משימות חברת נתיבי ישראל, כ"א מה
אלא אם נקבע מפורשות    שירותים/ת ודהעבו  מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על  -  ההליךשל  

 אחרת.
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לב   .9 כי הצעה זאת מוגשת בתום  כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה  אני/ו מצהיר/ים  וללא 

לאותו  בחוזה   אחר  מציע  כל  עומד  .הליךעם  והצעתנו  אנו  הסף באם  יוכי  בתנאי  מלא    ופן 
 . וז רתי המסתמכת בין השאר על הצ יםיועצ. ידוע לי כי ועדת ההליךהקבועים ב

 
הצע .10 לחתום    תי/נו אם  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  תתקבל,  החוז זאת    14בתוך    מולכםה  על 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש  עשר(  רבעה  )א
 . ההליךבמסמכי 

 
אינה מחויבת להוציא    המועצהלי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל,    ועדי .11

צם טין/לצמוהיא תהא רשאית להק  ההליךנשוא  דות  ותי/נו את כלל העבוצעמאעל בו אל הפ
, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או  ההליךנשוא    יקף העבודותאת ה

 ה ו/או הסתמכות. י טענה בדבר ציפי  רבותל זה  בעניין המועצהתביעה כלפי  

 
על   .12 בהצעתי/נו  האמור  כל  כי  מצהיר/ים  הנני/ו  הי  הספחי נהנני/ו  וכי  אמת  קבלני  נו  וכן 

 . הליךבאשר למציעי הצעה ל  יךההלבמסמכי  הנדרשיםבתנאים עומד/ים המשנה מטעמי/נו  
 

  31.03.2023ליום  ד  ע  ההצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפ  .13
אאריך/נאריךל המועצה  דרישת  ההצעה   פי  תוקף  נ   את  הנלתקופה  כפי  עדוספת  י  "רש 
  ך הליכזוכים ב  ונוכרז ברור לנו ואנו מסכימים כי ככל  .  הליךה לשם בחירת הזוכה במועצה

המוצרים   ו/או  השירותים  את  לספק  מחוייבים  נהיה  בהסכם  איתנו  תתקשר  והמועצה 
תוספת על   כל תקופת ההתקשרות כולה במחירי הצעתנו ללא כל  שך במ המפורטים בהצעתנו

 . טים בהצעתנורים המפורהמחי
 

ש/ינ הנ .14 לכך  מסכים/מים  דעתה הבלעד  המועצהו  שיקול  עפ"י  הוכחה  תדרוש ממני/ו,  כל  י, 
סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית  ינו, נלנכון, בדבר כושרי/ שתראה  

ים  לקבלת מידע בקשר לכל העניינ  , חותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתהקולל שלי/נו, תפנה 
  , על פי שיקול דעתההליךשהוא רלוונטי להצעתי/נו ול אחר עלי/נוע  דיכל מ להאמורים לעיל ו

 הבלעדי. 

 
רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או    המועצהו מסכים/מים, כי  נו ואני/ידוע לי/  .15

ו/או לבחו רעינ יה  ה  למועצהעתי/נו אם  הצב   רלא לקבל  עמי/נו בכל הקשור לעבודות    סיון 
ובין  שבוצע נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב  /ר עם כושריבקש  יתר,ה ו על ידי/נו 

לבצע  השירותים ביכולתי/נו  בדרכי  ,  העבודות,  באמינותי/נו,  את  התנהלותי/נו, 
ע ובאופן  הצעה    המועצהיה  תה ן  כבהתחייבויות.    תי/נומיד במיומנותי/נו,  לפסול  רשאית 

יו ים  מצאה כי קי אם    ו/או  כח לכאורה קשר כזהשהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם 
ין חברות אחיות,  ן המציעים, קשרים ב קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בי 

 הצעה תכסיסנית. רים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי הקש
 

ור,  א אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמנמל א/מלאאם לא   .16
נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד  ק להסכמתי/דקזהלי לבתהיו רשאים, מ

מס אחר   פי  על  לכם  הבנקאית    ההליךמכי  הנתון  הערבות  את  לחלט  דין,  כל  פי  על  ו/או 
ים העלולים  ומוערכים מראש לנזקים והפסד ם  עיות להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבו המצורפ

 גרם לכם עקב כך.  ילה
 

, אלא אם נקבע מפורשות  ההליךם בתנאי  הת הנתונה לעומשן המת נחים בטופס זה תינלמו .17
 אחרת.
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 מציע י הפרט

 הליך ל  איש הקשר 
 ____________________ 

 תפקיד  
 ____________________ 

 כתובת המציע  
__________________ __ 

 טלפון + נייד  
 ____________________ 

 כתובת דוא"ל  
______________ ______ 

 פקס'  
__ _____ _____________ 

 ____________________  חתימה + חותמת  
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 הצעת המציע  – 9מסמך 
 
כ  למלא את  אנו מתחייבים  להצהרותינו  פי מסמכי  תחה  לבהמשך  על  ולבצע    ההליך ייבויותינו 

 את כל העבודות לרבות בין היתר:
 

ה .1 כל  את  האדם  ם  אמצעיה  ,םומריח לספק  מומחים כח  המקצוע,  אנשי   , הנדרש 
 . ההליךתנאי מסמכי ת, בהתאם לצוע העבודוושים לשם ביהניסיון הדר ו
 

וכד' .2 העבודה  כלי  עובדים  ,  חומרים,  מלאהסעת  לביצוע  הנדרש  וכל  של ושומ   ,  לם 
 . העבודות

 
פי  .3 על  המתכנן  ידי  על  עובדים  בהעסקת  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות    תנאי   כל 

 ן. ועל פי כל די  ההליך 
 

והתשלומים המפורטים במסמכי .4 א, אשר תנאי  , מאיזה סוג שהוההליך  כל ההוצאות 
 מחייבים את המתכנן. ההליך 

 
המוערכת    הצעתנו .5 העבודות  מעלות  יחסי  להצכשיעור  הזהמת  עבהתאם  וכה ציע 

ידי    הליךב על  שיפורסם  עבודות  של  מועצה  הלביצוע  הביצוע  מאומדן   המועצהאו 
 : נההי  10.2%-6%בגבולות ין השנים, הנמוך מב - אומבב טרכמפו

 
 

צעת  ם להבהתאשכ"ט  דה העבו תיאור
לביצוע הליך המציע הזוכה ב

עבודות שיפורסם על ידי 
או מאומדן הביצוע המועצה 

א ורט במבפוכמ המועצה של 
 הנמוך מבין השנים  -

כוללתכנון   תכנון    מלא  לצורך  הנדרש  כל  את 
 ע.וצ ת ביממושלם וסופי לר

לסיו הנדרש  כלל  וכל  של  ומושלם  מלא  ם 
עליון רמת ביצוע, פיקוח  העבודות נושא ההליך ל 

 ומסירות. 

 

 
 כוללים מע"מ.אינם  המחירים*

                                           
 
 
 

       
               ____________________ 

 תתף     משה  וחותמתחתימת                                                                                                                 
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  'ב9מסמך 

 נספח מתכננים/יועצים 
מתכננים של    רשימת  אינטגרלי  חלק  חיצוניים   ו/או  עציהמ  משרד)המהווים  יועצים 

ידי   ב חוב  נאות  תמקומית תעשייתיה המועצה  נדרשים אשר יאושרו מראש ובכתב על 
 (. )להלן: "המזמין"(

כי מינ  כפוף לאישור מוחלט  מודגש  היועצים  על המציע להגיש לאישור    של המזמין.וי 
 שת הג  בשלבהמזמין את רשימת המתכננים/יועצים המוצעים על ידו המפורטים להלן  

את    הצעתו יבצעו  אלו אשר  להחליפם   ם השירותיאשר הם  ואין אפשרות  אישי  באופן 
באישור   מנכ"ל  כתבוראש  מאלא  של  התקשרות  המועצה  ב  במלואו   ולהציג  הצוות  עם 

לא  30עד   ע י"ע  הודעה  בה חר  זכייה  ולספקל  לדרישות   ליך  בהתאם  סופית  רשימה 
 . תדווהמזמין ולאחר אישורו כתנאי לתחילת ביצוע העב

 אדריכלות   •

 קונסטרוקציה   •

 ותאורה  חשמל •

 מיזוג אוויר  •

 ותנועה דרכים  •

 איטום  •

 ת ועריכת מכרז וכמא •

 ות חיבט •

 נגישות  •

 בקרות  •

 משאבות וכיוצ"ב( תכנון אלקטרו מכני ) •

 תוח תכנון נוף ופי •

 )ריחות ורעשים(סביבה מתכנן  •

 פנים(  ית)אינסטלצי האינסטלצי •

 התראות ומצלמות )מתח נמוך( •

   וסס ובייועץ קרקע   •

 מודד  •

בעצמו  הערה:   לשכור  המציע  ככל  באחריות  נוסף  יועץ  יד  ששיידרכל  לצורך    ןימהמז  יעל  או 
העבודות  תכנו   ביצוע  מוו/ן מושלם  לצורך  להנחיות  פורט    תכנון ת הסדואו בהתאם  לא  אם  גם 

 . במסמך זה
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והמטלות השונות    הערה: למען הסר ספק,  היועצים  כל  כי  ובהסכם עם    יםלו לכמודגש  במחיר 
 . המציע הזוכה

ומנההערה:   מרכז  אשר  המוביל  המתכנן  הינו  המציע  כי  בזאת  כלל  כנ תהאת    למובהר  ואת  ון 
 . מיןלו שאינם תחתיו ו/ או מטעם המזהיועצים לתוכנית כולל א

לתכנון ולנספחיו ואלו    תלרבות שכ"ט יועצים ו/או כל עלות נלווי  בעלויות אלו  איישהמזמין לא  
 .ד על המציע הזוכה בלב לוחוי
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  ד' 9+'ג9מסמך 
 

 ת זמנים וחוול םונספח אבני דרך לתשל 
 
 

 אבני דרך לתשלום 
 

פאושלית   הינה  המציע  עם  דהיינההתקשרות  בגין  ,  וסופי  פיקס  מחיר  תכנון  ו 
של    םלושמ   ן באופוביצוע  ב'  9כמפורט במסמך  כולל כלל היועצים הנדרשים    מפורט 

 . השירותים והעבודות בהתאם להליך
 

 התשלום הינו בהתאם לאבני הדרך כמפורט. 
  

 לו"ז מצטבר מקבלת צו התחלת עבודה  אחוז שכר   תאור 

 ים ודשח 2 20% כללי ואישור וועדת שיפוט. תכנון 

 חודשים  5 40% תכנון מפורט.  

 חודשים  6 15% פרסום מכרז ואישור קבלן זוכה.

חודשים   6 10% היתר בנייה למתקן    

 לפי התקדמות  10% פיקוח עליון לפי התקדמות הפרויקט 

 לפי התקדמות  5% תום שנת בדק ומסירה סופית של המתקן למועצה 

 
 

   
 

 הינה באישור מזמין בלבד  הלשניי מעבר מא"ד אחת 
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   'ה9 מסמך
 

 דהו בערט הפנספח מ
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 ולא לגרוע מהם. הליך מכי הר מסבית נספח זה באות להוסיף על האמורהוראות  ימובהר כ

את הסתירה ויכריע על   אות לנספח זה, יציג המתכנן התאמה בין ההור וא במקרה של סתירה 
 כך מהנדס המועצה.
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 10 –מסמך 
 חוזה התקשרות 

              
 2202 תשנ           לחודש    םביו םשנערך ונחת

 
 בין

 נאות חובב  תתעשייתי  תהמועצה מקומי             
                                                     

 באמצעות מורשי החתימה כדין
 ( המועצה)להלן: 

 מצד אחד 
 ובין

 ___________   ח.פ/ע.  _______________   

                                                                        ______ _ ___________________ _ _____ _מרח'                      

                                 _____________ פקס': ______________ון: טלפ                     

 ________________________________דוא"ל:                           

 שני דצמ                                 ("המתכנן"הלן: ל )                                                        
 

שפכים  מתקן לטיהור  להקמת    לבחירת שירותי תכנון  הליךהינו הזוכה ב  והמתכנן הואיל:
  7099047-621  תוכנית מס'    -  רמת בקע במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

ורסם על  פ ש  ההליךלק ממסמכי  כנספחים והמהווים ח   ותאם לתוכניות שצורפ הב
 "(ההליך" :ןל ה)למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב ידי 

 
    והמתכנן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכולת לבצע           והואיל

 . ולתת את העבודות ברמה הגבוהה ביותר
 

להקמת    ן תכנממה להזמין    המועצהן  וצובר :והואיל תכנון  לטיהור  שרותי  כים  פשמתקן 
חובב  נאות  תעשייתית  מקומית  במועצה  בקע  מס'  ניכות  -  רמת  621-  ת 

ממסמכי  0479709 חלק  והמהווים  כנספחים  שצורפו  לתוכניות    ההליך בהתאם 
לתנאי   בתנאים  ההליךבהתאם  והכול  העבודות  את  לבצע  מעוניין  והמתכנן   ,

 .  ההליךמכי במס רטיםוהמפ
                     

 : הוסכם  והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוצהר         
מהמתאזב  מזמינה  המועצה .1 להקמת  כנן  ת  תכנון  לטיהור  שרותי  רמת שפכים  מתקן 

חובב נאות  במועצה מקומית תעשייתית  מס'    -  בקע  כאמור   .0479709-621  תוכנית 
ההתק  ההליךבמסמכי   כחצ"רהרות  שותנאי  נפרב  בלתי  זה   דלק                          מחוזה 

 "(.         העבודהלן: "ה)ל
 

 . יוגב אזולאימר        מהנדס מועצה  נו יה ה לצורך חוזה ז   המועצהנציג  .2
 

לעניין  .3 ומנהל  כגורם מפקח מתאם  עוד לא תורה המועצה אחרת תיחשב המועצה  כל 
 חוזה. 

 
העבוד .4 את  לבצע  מתחייב  בחוזההמפורט  פרטיםל  ם אבהת  ה המתכנן  נספחי זה,    ים 

 . ההליך י אנהרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ות  ותנאיו  ההליך 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום 
  

   _ __________________ 
 חותמת                
 
 

 ___________________                                      ____________________        
_______ _ ______ 

 גזבר                 המועצה                                            המתכנן              
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 תנאי ההתקשרות  – 1פרק 

 
 
 כללי  –ק א' רפ
 
 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  .1

 
 הגדרות ופרשנות .2

זהזבחו 2.2 למו   ה  המפורניהיו  המשמעות  חים  או  הפירוש  דלהלן  הימני  בטור  טים 
 מחייב הקשר הדברים אחרת.  ןכ המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם 

 
 המשמעות המונחים   

 
 . הליךה ם של התנאים הכללי "ההליך"תנאי   

 
המתכנן  "המתכנן"   של  נציגיו  עובדיו,  המתכנן/ לרבות   ,

משנה    מתכנן/ןלבכל ק   שלחיו, מורשיו ולרבות
 ביצוע העבודה. להפועל בשמו  או מטעמו  

 
בין   "החוזה" נספחיו,  כל  על  זה  חוזה  פו  רוצ שפירושו 

המפרט לרבות  מצורפים,  שאינם  הכללי,    ובין 
מסמך,   וכל  המיוחדים,  מי המפרטים  ן  מכל 

לרבות   בעתיד  לחוזה  שיצורף  שהוא  וסוג, 
 פרטים נוספות או תכניות משנות. 

 
 

והפעולות   " ירותיםשהאו " "העבודה" העבודות,  כל  פירושה 
העבודות,   של  חלק  וכל  וההתחייבויות 

ש וההתחייבויות  לבצע    לע הפעולות  המתכנן 
בקשר ונספחיו  זה  לחוזה    למתן עם    בהתאם 

להקמת   תכנון  שפכים    רלטיהומתקן  שרותי 
ברמת בקע במועצה מקומית תעשייתית נאות  

מס'    -  חובב אם    ןבי  ,0479709-621  תוכנית 
מפורשיה אם  תא  עבודות    ובין  לרבות  לאו, 

לביצוע  הנדרשות  הנדרש    ארעיות  וכל  התכנון 
תכנון   עם  רשקב  או  ההליךבמסמכי   שרותי 
לטיהור  להקמת   בקע שפכים  מתקן  ברמת 

תעשייתית מקומית    -  חובב נאות    במועצה 
 0479709-621 תוכנית מס' 

 
 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה.  "הציוד"

  
מוצרים, ציוד  עזרים, מדידות    ון,נ תכ,  םרימוח ם"י"החומר

החומרים   כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי,  מכני 
 לביצוע העבודה.    םהאחרים הדרושי

 
ידי   "המפקח" על  שיקבע  מקומית  מי  המועצה 

חוב  ת תעשייתי ביצוע    לפקחב  נאות  על 
 העבודה או כל חלק ממנה. 

 
 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: "כוח עליון"
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קאלישת  פ  ,המלחמ  כוחות  ויב,  עם  רבות 
שהוכרזה   )בין  אויב   מדינת  של  מזוינים 

טבע.   ואסון  שלא(  ובין  הסר    ןע מלמלחמה 
ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות  

  ליון. והשבתות אינם נחשבים ככוח ע
 
 

כחיקוק   2.3 החוזה  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה.  על  יחול  הפרשנות  חוק 
 . הנ"ל כמשמעותו בחוק 

 
ז  2.4 יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של  , על נסהחוזה  פחיו השונים הקיימים ואשר 

וודאות,  אי  ספק  העולה  -דו   וא   סתירה,  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות 
לכותרו הזדקקות  כל  וללא  לכוממנו,  לסעיפים  ת,  החוזה  ולחלוקת  שוליים  תרות 

 ולסעיפי משנה. 
        

 נספחים .3
המפורטים  .3.1 לאו, מהווים  ם מהן אם  בי  , להלן  המסמכים  ובין אם  בפועל  צורפים 

 דה בהתאם לכל דין. ובעה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והמתכנן מתחייב לבצע את 
 

   ביטוחים קיוםאישור    1+א'א'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע.     ב'  פחנס

 . תכנון סיום אישור    ג'נספח 

 הצהרה על חיסול תביעות.      ד' נספח 

 ע. ודיות מידס לשמירת   תייבוחהת   ה' נספח  

 . הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי מידע  ו' נספח  

      בתביעות ונשיאה בתשלום. הצעהמואישור לייצוג   ז' נספח 

 עניינים ניגוד שאלון לאיתור חשש ל  נספח ח'  

             
ותנאי     זה  חוזה  לרבות  לעיל,  המפורטים  המסמכים  ולשם  ההליךכל  להלן  יכונו   ,

 ה". זי החומכסמור "צהקי
 

למניעת כל ספק מצהיר בזאת המתכנן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי   .3.2
לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל    , הזנפרד מחוזה  

ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.  את כל  
ידו  י התחשאן או  כנתמדי היאי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על   בות בו על 

לו    וייה לא תקנה למתכנן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא  
 ה.ו/או המפקח בעניין ז  המועצהכל תביעות או דרישות כלפי   

 
 צהרות המתכנןה .4

ובחן את התנאים, הנתונים    נשוא עבודות התכנוןבאתר    המתכנן מצהיר  כי סייר   4.1
המ הקשווהנ  נים  בהפיזיים,  בביצוע  ריסיבות  הנובעיםהם  ו/או  ,  ממנה  עבודה 

והתשתיות, רשות  התכניות   או  גורם  בכל  נתון  על    וכל  להשפיע  כדי  בו  יש  אשר 
המתכנן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה  זה.    והכל קודם לחתימתו על חוזההצעתו  

כלפי   ו/או תביעות כספיות או אחרות,  כל טענות  ידיעה   מועצההלו    שמקורן באי 
המתכנן  בביצוע עבודות ע"י המתכנן תהיה ראיה לכך כי    ל תנאי או נתון כלשהו.ש

 ה בטרם שהחליט לבצע את העבודה. ק בדק את כל הטעון בדי
 
הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  כולת  המתכנן מצהיר כי יש לו הי  4.2

הדרוש המיומן  העבודה  וכוח  והטכניים  העבודות המקצועיים  לביצוע  שתזמין    ים 
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מניעה    המועצה אין  וכי  דין  כל  פי  ועל  זה  חוזה  להוראות  להתקשרות  בהתאם 
ובחתימתו  זה  משום    בחוזה  יהא  לא  פיו  על  התחייבויותיו  ובביצוע  זה  חוזה  על 

 ויות של צדדים  שלישיים כלשהם.  ה בזכפגיע 
 
הכ  4.3 כל ההוצאות  יחולו  של המתכנן  לביצועו  לולות במסמכי  על העבודות שימסרו 

 והחוזה.  ך ההלי
 

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .5
ממרכיביו, את כל הנתונים    דיד עם קבלת החוזה, או כל אחעל המתכנן לבדוק מ 5.1 

 והמידע האחר הכלולים בהם.
 

קטן  גי    5.2 בסעיף  האמור  לפי  בין  המתכנן,  אי  5.1לה  סתירה,  אחרת,  עת  בכל  ובין    .
הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה  וכיוצא באלה בין    משמעות,  –התאמה, דו  

בפי מסופק  המתכנן  שהיה  או  ממנו  כאחרת  של  או  מסמך  של  הנכון  חלק    לרושו 
מפרש כהלכה את  המתכנן    ממנו, או  שמסר המפקח הודעה  למתכנן, שלדעתו אין

העתק   עם  למתאם  בכתב  המתכנן  יפנה  ייתן    המועצהלמנכ"ל  החוזה,  והמפקח 
פי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן  ב, לרבות תכניות להוראות בכת

ב המפקח  ידי  על  איהודעה  החוזה  בפירוש  מחלוקת  הסכמה    ןדבר  משום  בה 
מאחרי  תגרע  לא  והיא  המתכנן  של  בחוזלפירושו  לבדוק  ותו  חייב  המתכנן  זה.  ה 

העבודה  ביצוע  לפני  החוזה  מסמכי  בין  סתירה  לכל  המפקח  לב  תשומת    ולהסב 
ור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך,  ולקבל הוראות כאמ 

להורות למתכנן לנהוג לפי פירוש אחר,    כאמור, כדי למנוע מן המפקח  או בסתירה 
ה דעתו  שיקול  שללפי  הוראות    בלעדי  פי  על  לנהוג  מתחייב  המתכנן  המפקח. 

שנהג לפי    ת או טענות בשל כךהמפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישו
 פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

 
למ     5.3     להמציא  רשאי  העבודה,  תהמפקח  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  הוראות,     כנן, 

 ות   תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. לרב
 
נן,  מחייבות את המתכ  5.3 –ו  5.2הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים      5.4

 פי החוזה.אולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע  מאחריותו של המתכנן על  
 

בז      5.5 ההנחיו  המובהר  המיוחדים,  המפרטים  את  לראות  יש  תכי  לעבודות  כנון,  ת 
המפרט הכללי והתוכניות ו/או כל תכנית אחרת שסופקה למתכנן כמשלימים זה  

בכ  הכלול  והתיאור  זה,  כהשלאת  בא  מהם  אחד  לתיאורים  ל  כתמצית  ו/או  מה 
 הכלולים באחרים, לפי העניין.

 
 סדר עדיפויות –ודה בכים בעניין הנוגע לביצוע העסתירות  במסמ .6

אי  .6.1 סתירה,  של  מקרה  ד  –  בכל  שונה    –ו  התאמה,  לפירוש  אפשרות  משמעות, 
בין    וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או

לנספח,   לפי  נספח  תכריע ההוראה הכלולה במסמך  לביצוע העבודה  הנוגע  בעניין 
 פויות הבא:סדר העדי 

 
 ו. יחוזה זה, ונספח  .א
 . מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים .ב
 בודות תכנון.  הנחיות לע .ג
 ואושרו על ידה.   מועצהלהתוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגשו  .ד
 המפרט הכללי.  .ה
 יים.תקנים ישראל .ו
 תקנים זרים. .ז

 
מן    הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו

 מסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. ההמסמך הקודם, שאז יהיה  
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לעיל,בנוסף   .6.2 מסמך    לאמור  בין  וכיוצ"ב  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל 
המ חייב  ישראליים,  תקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  אל  מהמסמכים  לפנות  תכנן 

 קח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. המפ
 

משמעות, אפשרות    –ירה, אי התאמה, דו  תלאמור לעיל, בכל מקרה של ס  בנוסף .6.3
צא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי  ש שונה וכיולפירו

פות והמתכנן  ל דין, בשאלת העדישיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכ 
, אי ההתאמה, דו  ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה

 ל ידו. ן וישולמו ע פשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו  על המתכנאמשמעות ה –
 

,  ההליךבמועד הקבוע במסמכי  המתכנן מתחייב להמציא למפקח על חשבונו והוצאותיו,   7
 האישורים כדלקמן: את המסמכים ו

 
 . רשימת כל קבלני משנה לביצוע העבודה לאישור המפקח .7.1

 
 שור או לביצוע העבודות. ינחוץ לא   וש המפקח ואשר לדעתכל מסמך אחר שדר .7.2

 
 בדיקות מוקדמות .8

מאשר  ה .8.1 והחומרים  מתכנן  העבודות  של  טיבם  את  זה  חוזה  חתימת  טרם  בדק  כי 
להם השפעה    יש או עשויה להיותהדרושים לביצוע העבודה, ואת כל  הגורמים אשר  

ולא   אין  וכי  באתר,  הבנויים  מבנים  לרבות  התחייבויותיו  תביעה  על  כל  לו  תהיה 
ראיה חלוטה    עבודות הינה בעניין. המתכנן יבצע בדיקות כאמור. ביצוע    ו/או טענה

 כי המתכנן ביצע את הבדיקות על כל המשתמע מכך. 
 

 
בדיקותיו 8.2 יסוד  על  שוכנע  כי  מצהיר  התשל  המתכנן  כי  הנקובים  המוקדמות  ומים 

ייבויותיו לפי החוזה.  חוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחב
תנאי העבודה    תי נכונה של ר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלכלא תו

 על ידי המתכנן. 
 

מטעם   8.3 שנעשו  וסקרים  דוחות  למתכנן  להמציא  בכך,  רצונו  אם  רשאי  המפקח 
העבודה,    צה המוע מן  לצורך  חלק   יהוו  לא  בלבד,  כללי  למידע  יהיו   אלו  אולם 

לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש    ות המתכנן מהחובה המוטלת עליהחוזה ולא יפטרו א
יה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק  תה  המועצה.  לעיל  8.1בסעיף  

 הדוחות והסקרים שהמציאה למתכנן כאמור לעיל. 
 

 
 ההתקשרות .9

בזה    המזמין  .9.1 ביצוע  מוסר  עצמו את  על  והמתכנן מקבל  בהתאם    העבודות למתכנן 
 לתנאי הסכם זה. 

 
עבור    המתכנן .9.2 לבצע  מלוא  המתחייב  הקדשת  תוך  העבודות  את  הזמן  מזמין 

לשם מהמו כך  אמצים  לשם  לפעול  והוא מתחייב  כלפי המזמין  התחייבויותיו  ילוי 
תוך המזמין  לטובת  ובמומחיות  בנאמנות  יכולו  ביושר,  מלוא  וכישוריו  ניצול  תיו 

 המקצועיים. 
 

  ממנו   םו/או חלקי ת ביצוע הפרוייקטכי המזמין עשוי להחליט לבטל א למתכנן ידוע  .9.3
כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך,  א מוותר על  ו/או הביצוע והו  התכנוןבכל שלב של  

 בכפוף לזכויות המתכנן בקשר להפסקת עבודתו לפי הסכם זה.
 

 זמין את העבודות כמפורט בהסכם זה. בזה לבצע עבור המ מתחייב המתכנן  .9.4
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יהיה עליו לשתף    סגרת שירותיו על פי חוזה זהמאשר בזאת כי ידוע לו שבמ המתכנן  .9.5
ו על ידי המזמין בתכנון הפרויקט ככל  עצים שיועסק פעולה ולתאם עבודתו עם היו

ליועצי למסור  מתחייב  המתכנן  מטעמו.  יועצים  שירותי  ישכור  כאמור  והמזמין  ם 
הנת כל  הנתונים  את  לקבל מהם את  וכן  הפרויקט  ולביצוע  לתכנון  הדרושים  ונים 

המב הרלבנ שהתכנון  באופן  והכל  כל  וטים  עם  ומשולב  תואם  יהיה  ידו  על  צע 
   אשר מבוצעים על ידי היועצים. ת והתכנוניםהתוכניו

 

כל .9.6 עם  התכנון  באופן מלא לתאום  כי המתכנן אחראי  בזאת  מובהר    להסרת ספק 
על ויהיה  פי  היועצים  על  ידו  על  שיוגש  והיעוץ  התכנון  את  ולתאם  להתאים  יו 

ל  ההסכם לתכניות ובאחריותו לדאוג  גם  כהיועצים  ך שתכניות היועצים תתאמנה 
 א. לתכניותיו הו

 
כי    המתכנן .9.7 לכך  ויופעל  מודע  קבצים    מערכת  בפרויקטיתכן  ניהול  /ו שיתוף  או 

 " )להלן  מתהמערכת ממוחשבת  באמצעותה  ביו  "(  התקשורת    לבין   המתכנןבצעת 
עשה שימוש במערכת  והיועצים האחרים.  במידה וי  מפקחמכוני העתקות, המזמין,  

את כל    לבצעו  מפקח   לעשות שימוש במערכת לפי הנחיות   המתכנן  ייב ח כאמור, מת
לא ישא בהוצאות    המזמיןהעתקות באמצעות המערכת. ידוע למתכנן כי  ההזמנת  
 תכנן. והן תחולנה על המ  כלשהן

 

כח .9.8 בא  ידי    אישר  על  הוכנו  ואשר  בשרות  הקשורים  מסמכים  או  תכנית  המזמין 
בה האיהמתכנן  ישחרר  לא  זה,  לחוזה  מאחריותו  שתאם  המתכנן  את  האמור  ור 

 ו חלק ממנו. צוע השרות א המקצועית לבי
 

 
 צוות העבודה של המתכנן  .10

כנון בהתאם  השרות ינתן על ידי המתכנן והוא יהיה אחראי על ביצוע עבודות הת  .10.1
 זה. לחוזה 

 

אנשים/יועצים/מתכננים/בעלי .10.2 עת  בכל  יכלול  המתכנן  של  העבודה  מקצוע    צוות 
כנדרש   ובמספר  במלואן  לבהרכב  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  ובמועדן  ביצוע 

במסמך  לרב כמפורט  המתכננים/יועצים  רק  לא  אך  מכלליות  9ות  לגרוע  מבלי  ב'. 
להרחי המתכנן  מתחייב  לעיל,  העבודה  האמור  צוות  את  עבודות  ב  ביצוע  לטובת 

 מפקח, ללא כל תמורה נוספת. התכנון וביצוע תפקידי המתכנן על פי דרישותיו של 
 

רשאי להורות למתכנן    מפקח/מנהל  לעיל, יהא  4.9.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    .10.3
פי   על  המתכנן  מטעם  משנה  מתכנני  ו/או  עבודתו  צוות  מאנשי  אחד  כל  להחליף 

דעתו  והמוחלט,    שיקול  מבלי  הבלעדי  זאת  עת,  בכל  הנמקה,  במתן  צורך  ללא 
כלפי אחריות  בכל  ישא  צ  שהמזמין  מאנשי  מי  כלפי  או  בגין  והמתכנן  כאמור,  ותו 

 כך.
 

זכאי  .10.4 יהיה  לא  תמורה    המתכנן  לזו   לכל  מעבר  תהיה  אשר  הסיבה  תהא  נוספת 
 הקבועה בחוזה, בגין העבודות והתחבויותיו על פי הסכם זה.

 
ידועיםהמתכנ  .10.5 כי  מצהיר  לו    ן  ידועים  וכן  הפרוייקט  על  החלות  התוכניות  כל  לו 

הד והתנאים  להפרטים  העבודות,  מתן  לצורך  והתוכנית  ררושים  התב"ע  בות 
הת  כל  הוראות  הקימ המפורטת,  ידי  וכניות  על  הכנה  בשלבי  הנמצאות  או  ות 

 הרשויות המוסמכות לגבי המקרקעין. 
 

 

יקוקים הרלבנטיים לביצוע  והלים, התקנות והח כמו כן ידועים לו כל התקנים, הנ .10.6
והמ העובדתיים  הנתונים  כל  בידיו  וכי  לביצוע  התכנון  הדרושים  שפטיים 

 ן השירות. השפיע על מתויותיו על פי חוזה זה וכל דבר אחר העשוי ל ב התחי
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וזכויות היוצרים,  -כמו .10.7 כן ידוע למתכנן והוא מסכים כי כל זכויות הקניין הרוחני 
הזכות  הקשורי  לרבות  של   המוסרית,   הינם  התכנון  עבודות  לביצוע    המועצה ם 

 לבדה. 
 

 התמורה .11

התחי לביצו  בתמורה .11.1 כל  של  והמושלם  המלא  זה,  יען  הסכם  פי  על  המתכנן  בויות 
ישלם  לרבות הזכות המוסרית,    הרוחני הקשורות בהן,  זכויות הקניןלרבות מלוא  

כמפורט   ובתנאים  בשיעורים  שכר  למתכנן  בבהצעתו  המזמין  המתכנן    הליךשל 
 . הצעת המציע – 9במסמך כמפורט ו

 
כדין,    מל הסכומים דלעיל יתווסף מע". לכשקלים חדשיםכל התשלומים יבוצעו ב .11.2

 שבונית מס כדין. כנגד קבלת ח שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ,
 

ל  .11.3 תשולם  עסקה   מתכנןהתמורה  חשבונית  תשלום    מס/כנגד  כדין/דרישת  ערוכה 
לגזברו תוגש  יצואשר  אליה  המועצה  מועדי  ת  יפורטו  ובו  חודשי  פעילות  דו"ח  רף 

, לאחר אישור  45טף +התמורה תשולם בתנאי שו  מתן השירות והפעילות שנעשתה.
ובכפוף   חשבונית העסקה/דרישת התשלום  ע"י הממונה או מי שיסמיך לצורך זה

 . 2017 –לחוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז 
 

 שהוא. ר הוצאות מכל סוג א יהיה זכאי להחז ל מתכנן ה .11.4
 

ז   למען .11.5 כי התמורה הנזכרת בסעיף  בזה,  ומוסכם  לעיל הינה  ה  הסר ספק, מוצהר 
וכ ומוחלטת  נוספת,    יסופית  זכאי לכל תמורה  יהא  בגין החזר  המתכנן לא  לרבות 

בישיבות,  הוצאות השתתפות  מנהלה,  מזכירות,  שירותי  הנדרש    לרבות  ככל 
ודוב לצרכי  נס המועצהרישות  התאם  זמן,  ,  וביטול  צילומים,  יעות  נתונים,  איסוף 

ש ככל  ודיונים  ישיבות  והדפסות,  אור  קידוחיידהעתקות  וכן    תי וושיר  ניסיון  רשו 
,  התמורה הכוללת תהווה את התמורה המלאה בגין כל העבודות  בהתאם.  מעבדה

 ריבית.יוצ"ב או הפרשי הצמדה ווכ שינוי בתכנית או עידכונה 
 

לו   ן המתכנ .11.6 ידוע  כי  הפר  מאשר  ורישוי  קביעת  שיתכן  לפי  בשלבים  יעשה  ויקט 
ו על ידו  נן עבודה ו/או שירותים שיינת בגי המזמין וכי לא תשולם לו תמורה נוספת  

 בהקשר זה. 
 

מתחייב לבצע שינויים בתכניות בכל שלב שהוא של התכנון כפי שיידרש    המתכנן  .11.7
גם אם יידרש    ובהר הבהר היטב כית המוסמכות. מ ע"י בא כח המזמין ו/או הרשויו

תכנן  המ  י בתכניות, לאחר אישורן ע"י המזמין או הוועדה לתכנון ובניה, יהיהשינו 
הנדרשים ללא כל תוספת מחיר והמזמין לא ישלם עבור    חייב לבצע את השינויים

 שינויים אלה. 
 

כ .11.8 יחשב הדבר  זה  בחוזה  כמפורט  קיבל  עם קבלת הכספים שאושרו למתכנן  אילו 
מל המת את  מהמזמין  הוא  כנן  לה  התמורה  זה  וא  חוזה  פי  על  שירותיו  בגין  זכאי 

 מורה נוספת. תלתשלום כספים נוספים ו/או  עותולא תהינה לו כל טענות ו/או תבי
 

 לוחות זמנים  .12

במסמך  המתכנן   .12.1 כמפורט  הזמנים  לוחות  את  יפעל 9מאשר  לכך  ובהתאם    ד' 
ולבהמתכנן   וייעוץ  העבודות  עבודולמתן  כל  ויצוע  התכנון  במהירות  ייעוץ  הת 

ו שלב  המירבית  כל  ביצוע  בדבר  ולאישוריו  המזמין  להוראות  ובכפוף  ברציפות 
המתכנן יפעל למתן העבודות וייעוץ בהתאם    .תכנון וייעוץ המפורטים לעילי המשלב

 ע"י המזמין.   שנקבעו ללוחות הזמנים 
 

תים אלו, ושלא  ב הכלול בשירוהמתכנן יבצע כל חלק מהעבודות וייעוץ או כל של .12.2
ל אימת שהדבר יהיה דרוש לשם קידום ביצוע הפרוייקט  , כוע מועד להשלמת נקב
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ו/או שלבים תלויים של תכנון    וך הבטחת ביצוע שלבים אחרים, תובמשך זמן סביר
 וייעוץ, הקמת וביצוע הפרוייקט.

 
 תכניות ומסמכים .13

ה .13.1 המפות,  הדגמים,  התכניות,  כל  כי  במפורש  המפרמוסכם  טים,  תשריטים, 
והמ המתכנהחישובים  שהכין  העבודות סמכים  מתן  לצורך  במהלכם    ייעוץ /ן  או 

בות זכויות יוצרים  רולמתכנן אין כל זכות בהם, לין  הינם קניינו הבלעדי של המזמ
סוג המוסרית   מכל  לפי  ובזכותה  למתכנן  המשולמת  התמורה  כי  ומוסכם  מובהר   .

ג ועניין,  דבר  לכל  כוללת,  זה  עבור  הסכם  תשלום  יוצריםם  זכות  וכל  הזכות  , 
שיש ו/או    המוסרית  בתשריטים  ו/או  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  בתכניות  למתכנן 

במסמכי  טיםבמפר ו/או  בחישובים  מתן    םו/או  לצורך  המתכנן  שהכין 
 .מתכנן מוותר בזה על כל טענה הנובעת מזכות יוצרים כאמורהו  ייעוץ/העבודות

 
למזמין   .13.2 ימסור  דגםהמתכנן  תכנית,  מפרט,כל  תשריט,  מפה,  מסמך    ,  או  חישוב 

ביר  יע  מור מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,כא
הת כל  את  למזמין  המפרטים,  והמתכנן  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  כניות, 

המתכנן   בין  ההתקשרות  סיום  של  מקרה  בכל  כאמור,  והחישובים  המסמכים 
על פי דרישת  יטלית ו/או קשיחה  יועברו גם במדיה דיג הנ"ל    סכם זה.למזמין לפי ה

 המזמין. 
 

  תשריט, מפרט, חישוב או מסמך ה,  המזמין יהיה רשאי לנהוג בכל תכנית, דגם, מפ  .13.3
כאמור לעיל מנהג בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא  

על כל    והמתכנן מוותרכל צורך בקבלת הסכמת או אישור המתכנן לשם כך,   בזה 
 ה הנובעת משינוי, העתקה, הפצה או תיקון כאמור. ו דרישה ו/או תביע טענה ו/א

 
מפה, תשריט, מפרט חישוב    ,זכות עכבון בכל תכנית, דגם  כנןמוסכם כי אין למת .13.4

או מסמך שהכין או שמצוי בחזקתו או שנמסר לו בקשר לעבודתו בפרויקט, לרבות  
 לבין המזמין. במקרה של מחלוקת בינו 

   
האמור .13.5 כל  על  המתכ  נוסף  יעביר  העתק  לעיל,  הגמור,  הפרוייקט  מסירת  עם  נן 

מע כשהן  שהכין  התכניות  מכל  הודכאחד  את  ומראות  ש  עבודהנות    הוצעבכפי 
(. העברת  AS-MADEלמעשה, בהשוואה לתכניות לפיהן נבנה הפרוייקט )תכניות  

אי לתשלום יתרת י הסכם זה, תנתכניות כאמור מהווה, בנוסף לכל תנאי אחר על פ
 אותו שלב למתכנן.רה שלא סולקה עד להתמו

 
 סודיות .14

עובדי   המתכנן /המתכנן  .14.1 וכל  הוא  כי  ומתחייב  סודי/ו  על  ישמרו  מטעמו  מי  ת  ו או 
ע"י   הורשה  שלא  אדם  לכל  ימסרו  או  יעבירו  ולא  לפרוייקט  הנוגע  בכל  מלאה 

עובדיו ו/או  דאג לעדכן את  המזמין כל ידיעה או מסמך בקשר לפרוייקט. המתכנן י
 בחובת סודיות זו.  ו שיועסק בפרוייקטמי מטעמ 

 
ומידע לרשויות    בירכי חובת הסודיות אינה חלה על הצורך להע  מובהר .14.2 מסמכים 

ובלבד שהעברת מידע  הכל לפי דרישת המזמין  ן ו/או ליועצים ו/או מתכננים  ו התכנ
 ו/או מסמכים כאמור אושרה מראש ע"י המזמין. 

 

 חוזהסיום ה .15

אח .15.1 המפורטיבקרות  המקרים  מן  המזמי ד  יהא  להלן,  זה  ם  חוזה  להביא  רשאי  ן 
כלשהי והמתכנן לא יהא זכאי  מת  לידי סיום מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקד

לגרוע  ל מבלי  וזאת  שקיבל,  לתשלומים  מעבר  המזמין,  מאת  נוסף  תשלום  כל 
 מזכויותיו של המזמין על פי כל דין/או הסכם.
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  7א תוקנה בתוך  וזה זה והפרה זו לתחייבויותיו על פי ח ר איזו מבין ההפ  המתכנן  .15.2
 ימים מן המועד בו נדרש לכך בכתב על ידי המזמין.

 
המזמין  פיעל   .15.3 סבור  הדברים  השירותים    ,מהלך  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על 

בלוחות   ו/או  הנדרשת  המקצועית  ברמה  עמידה  מבטיח  שאינו  באופן  מתבצעים 
ו/או   ו/אוהזמנים  ובלבד  התקציבים  רשלני,  ב  באופן  נקט  לא  פרק  שהמתכנן  תוך 

בצעדים הדרושים המזמין  בכתב שקיבל מאת  שנקבע בהתראה  להזמן  שיקול  ,  פי 
 מין, לתיקון הליקוי. זדעתו הבלעדי של המ

 

נגדו   .15.4 ננקטו  או  מרצון,  פירוק  על  או שקיבל החלטה  פירוק,  צו  נגד המתכנן  הוצא 
או שפת  רגל,  פשיטת  בהליכהליכי  בעצמו  הוצח  או  רגל,  פשיטת  כינוס  י  צו  נגדו  א 

מתכנן  ע הכסים, או שמונה לו כונס נכסים או מפרק זמניים או קבועים, או שהגינ
נושיו עם  נושים  שהצו,    להסדר  ובלבד  נושים,  להסדר  להגיע  להם  שהציע  או 

 ימים ממועד נתינתם.   30ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך  

 

ן, פטירה או אובדן  סיבות של כוח עליוהמשיך במילוי תפקידו מלא יכול ל  כנן המת .15.5
   ימים רצופים.     14כושר עבודה לתקופה העולה על 

                   
למועצה שמורה הזכות    או ביטולו שלא בשל הפרתו על ידי המתכנן.  הסיום החוז .15.6

 . 25.2לפעול בהתאם להוראות סע' 

 :15.6עיף נתנה הודעה כאמור בס .15.7
 בהודעה.  החוזה במועד שיהיה נקוב  יים יסת

 
ישלם למתכנן, עד לאותו מועד )גמר החוזה(, את חלקה של התמורה כפי    המזמין .15.8

בעבודות התכנון שבוצעו על ידי המתכנן עד    בע על ידי מפקח/מנהל בהתחשבשתק
 לאותו מועד ולפי לוח התשלומים הרשום בגוף חוזה זה.

 
של כל תביעה  ל יהווה סילוק סופי ומוחלט כי התשלום כנ"מאשר ומסכים  המתכנן  .15.9

שנגרמ ו/או   הוצאות  ו/או  צפוי  רווח  אובדן  ו/או  ו/או הפסד  נזק  ו/או  וטענה  או  / ו 
 החוזה לידי גמר כאמור.  ת ייגרמו למתכנן מחמת הבא 

 
על מנת למנוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצדדים, כי בכל מקרה סיום החוזה מכל   .15.10

זמין רשאי למסור  יות בחוזה זה לעיל( יהיה המת הסיבות המנוסיבה שהיא )לרבו 
אח א גוף  או  אדם  לכל  השלמתן,  את  ו/או  חלקן  או  כולן  התכנון  עבודות    ריםת 

ה במסמכי  זה  לצורך  כל  תולהשתמש  ללא  עיניו  כראות  מקצתם,  או  כולם  כנון, 
 תמורה, שכר או פיצוי למתכנן. 

 

ה .15.11 עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  מתחייב  מהמתכנן  מי  או  לרבות  מזמין  טעמו, 
וראויה עם המבביצוע חפיפה ה  תכנן החדש שנבחר על ידי המזמין, לרבות  ולמת 

וזה זה. חפיפה  חבודות שנעשו על ידו כאמור ב וע  העברת כל המסמכים, חישובים
עד   בשלמותה  והיא תבוצע  כלשהו,  נוסף  תזכה את המתכנן בתשלום  לא  כאמור 

דת המתכנן. המתכנן לא יהא  על הפסקת עבו  ימים מיום הודעת המזמין   60תום  
צ ר לקבלת  לעתור  עבודות  שאי  ביצוע  עיכוב  תוצאתו  או  מטרתו  אשר  מניעה  ו 

על ידו במסגרת חוזה זה.    ו עה לשימוש במסמכים אשר הוכנמניבאתר, לרבות צו  
בנוסף לא יהא המתכנן זכאי לכל זכות עכבון בקשר עם חוזה זה ועבודות התכנון  

 שבוצעו מכוחו. 
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 מעביד  -ובד העדר יחסי ע .16

נותן למזמין את העבודות וייעוץ כקבלן עצמאי    מובהר כי המתכנןק  הסר ספ  למען  .16.1
מזמין ו/או בין המזמין לבין  המעביד בין המתכנן לבין    -ד  עובואין ולא יהיו יחסי  

בכל   כאמור  הוראה  להכניס  מתחייב  המתכנן  מטעמו.  מי  ו/או  המתכנן  עובדי 
ו בקשר לפרוייקט  או מי מטעמו שיועסק על יד בין עובדיו ו/הסכם שייערך בינו ל

 להנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו. ו
 

מין לא ישלם למתכנן או בגין  זור לעיל מוסכם במפורש כי המהאמלגרוע מן    מבלי   .16.2
המתכנן ו/או מי מטעמו כל תשלום ו/או מס ו/או ביטוח החלים על פי כל דין בשל  

יח של  עובד  קיומם  עלמעב  -סי  בזה  מוותר  והמתכנן  טע  יד,  ו/או  דרישה  נה  כל 
    כאמור.

 
 
 

לש  עלנוסף    .16.3 ו/או    30בתוך  את המזמין    פותהאמור לעיל מתחייב המתכנן לפצות 
מד ו/או  ישה,  ר ימים  למתכנן  המזמין  בהם  שישא  הוצאה  ו/או  תשלום  כל  בגין 

נקשרו  לבין מי מאלו  לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי בין המזמין  
עובד   כ  מעביד,  -יחסי  תשלום  כל  ללא  לרבות  פשרה  במסגרת  שישולם  אמור 

 ל יחסי עובד מעביד כאמור. ם שהודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומ
 

 חריות המתכנן א .17

ו/או  יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה שייגרמו למזמין    מתכנן ה .17.1
התח  מפקח/מנהל מהפרת  המתכנ כתוצאה  כתוצאה  ייבויות  או  זה  הסכם  לפי  ן 

או   רשלנית  המפעולה  של  לפרוייקט  מתכנן בזדון  מחדל    בקשר  או  פעולה  כל  או 
תחול גם לגבי    מתכנןאחריותו של ה  .בין במישרין ובין בעקיפין  נזקשגרם למזמין  

לעיל,   האמור  מן  לגרוע  מבלי  העבודות.  עקב  יינזק  או  שייפגע  שלישי  צד  כל 
ה ו/או    ן מתכנמתחייב  כל  לפצות  בגין  המזמין  את  הוצאה  לשפות  או  תשלום 

ו  ם אילם המזמין לצד שלישי שייפגע או יינזק עקב העבודות לרבות כל תשלושש
לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין    הוצאה שהוציא המזמין בקשר

 במתן אישור המזמין או המפקח לכל פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט,
חישו או  המסמך  של  את  מתכנןב  לשחרר  בהתאם  מאחריותו    מתכנןה  כדי 

 על פי כל דין.  מתכנן להוראות הסכם זה ומאחריותו המקצועית כ 
 

לכל נזק ו/או פגיעה    מתכנןאינו אחראי כלפי ה  ען הסר ספק מובהר כי המזמיןלמ .17.2
עמו  או לעובדיו או למי מט  מתכנןו/או חבלה ו/או תאונה שייגרמו, אם ייגרמו, ל

 ו.פרוייקט, תכנונו והקמת בקשר עם ה
 

ע"י .17.3 התכנון  לפטור    אישור  או  המתכנן  אחריות  להקטנת  עילה  ישמש  לא  המזמין 
 מימנה.    

 
 

 בות לקיום החוזה ער .18

בהתאם  ל מי  להבטחת   .18.1 הקבלן  חיובי  לאחר    זה,  לחוזהוי  למועצה,  הקבלן  ימציא 
לצרכן,    זה,  חוזהחתימת   המחירים  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות 

בכאש מדד  יהיה  הבסיסי  המדד  חודשר  ביום  שפור  ,2022  ספטמבר  גין  סם 
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נאו  15.10.2022 התעשייתית  "המועצה המקומית  ח לפקודת  פירעון    ובב",ת  ברת 
 אלף שקלים חדשים(. ה עשרחמיש  )במילים:₪.  00015,על סך:  ,עם דרישה

ב'נוסח הערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן     ערבות, "כנספח 

 ". וע חוזהביצ

הבנקאית .18.2 ב  הערבות  בתוקפה  מהלך  תישאר  החוזהכל  ידי    .תקופת  על  ותחודש 
ובשלב כלשהו תפקע הע,  עתהימים בטרם פקי  30לפחות  המתכנן   בות, לא  רהיה 

עד להארכתה או חידושה של הערבות  מתכנן  לתשלומים כלשהם  המועצה  שלם  ת
 . יחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית והמתכנן  הבנקאית

 

 ביטוח .19

בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר    י לכל נזק שהוא,יהיה אחרא   ןמתכנ ה  .19.1
אה ממעשה או מחדל  צשלישי ו/או לכל עובד, כתו  צד  שייגרם למועצה ו/או לכל

ה בקשר  מתכנןמצד  ו/או  העבודות  מביצוע  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  הנובע,   ,
דו ובין אם  עבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ייצוע ה ב   ם, בין במהלךאליה
   על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. נגרם

  

לגרוע    .19.2 ו/א   מתכנןהריות  מאחמבלי  על פי הסכם זה, הוראות הביטוח    ועל פי דין 
כנספח    אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה

 .  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ',1אפח נס א' וכ
 
  

הוראמבלי   .19.3 ביתר  הלפגוע  משחרר  ונספחיו,  זה  חוזה  מכל  מתכנן  ות  המועצה  את 
ג',    לו או למי מעובדיו או למי   גרםאחריות לכל נזק שי מעובדי המועצה או לצד 

צד ג', עקב הפרת הוראות  או של  ה  או של המועצ  מתכנןוכן לציוד או רכוש של ה
 גרם לה עקב כך.  סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שת

 

 זכויות   עברתה .20

אינ  .20.1 לשעהמתכנן  או  להמחות  או  להסב  או  להעביר  רשאי  בדרך  בד  ו  למשכן  או 
יותיו והתחייבויותיו או כל חלק מהן לפי הסכם זה אלא בהסכמת  וכלשהי את זכ 

 המזמין מראש ובכתב.   
 

פי  רשאי להעביר ו/או להסב ואו להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו כל  המזמין  .20.2
לפי   הבלעההמתכנן  דעתו  שיקול  לפי  זה  המתכנן,  סכם  בהסכמת  צורך  וללא  די 
מור יקבל על עצמו את התחייבויות  אזכויות ו/או ההתחייבויות כל הובלבד שמקב

 המזמין כלפי המתכנן. 
 

 קיזוזים  .21

חייב   .21.1 לא  אך  זכאי  ו/או    -המזמין  בנספח הביטוח  הנזכרות  הפוליסות  לרכוש את 
הפרמ  תשלומי  את  במועדיהן,  לשלם  כךאיות  עשה  לא  והמתכנן  ובמידה  .  ם 

בסכו המזמין  את  המתכנן  ישפה  כזה  שבמקרה  למדד  ם  הצמדה  בצירוף  הוציא, 
 יום ההוצאה עד יום התשלום בפועל. מ
 

הוא   .21.2 בהם  הסכומים  את  ליועץ,  הוא  חייב  אותו  סכום  מכל  לנכות  זכאי  המזמין 
פעולות המוטלות מכח ההסכם   ו/או  הוצאות  עקב  על המהתחייב  דין  כנן  תו/או 

המזמ למדד.  בהצמדה  ממנווהכל  לנכות  ויחליט  במידה  ליועץ  יודיע  ום  סכ   ין 
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כמו המז-כלשהו.  זכאי  דין  מ כן  כל  ע"פ  ליועץ  חייב  שהמתכנן  סכום  כל  לקזז  ין 
 ולפי כל הסכם.  

כן זכאי המזמין לעכב תחת ידו סכומים המגיעים למתכנן בשל דרישות או  -כמו
שהוג משפטיות  המזמיןתביעות  כנגד  ה  שו  עלול  ואשר  התכנון  עם  מזמין  בקשר 

 להתחייב בהם. 

על פי סעיף זה ואין בהן כדי   ו בה על המזמין בגין זכויותיחו מובהר כי לא תחול כל
לגרוע או להעביר את האחריות מהמתכנן לבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי הסכם זה. 

             העדר ניגוד עניינים  . 21

ו   ביצועב      21.1  המתכנן  יפעל  עבור  /העבודות  בנאמנות  ורק  אך  מטעמו  מי  או 
ולטוהמזמי לן   המזמין.  של  האינטרסים  לא בת  מטעמו  למי  ו/או    מתכנן 
באה  תצמח   שהיא  כפי  לתמורה  מעבר  התכנון  עבודות  מביצוע  הנאה  טובת 

ביטוי   זהלידי  יעמיד  בחוזה  לא  להימ  והוא  עלול  הוא  בו  במצב  צא  עצמו 
בות הנאה  מזמין או במצב שיצמחו לו טול ההאינטרסים שם  בניגוד עניינים ע

תכנן, כי הוא וכל הפועלים  מכלליות האמור מתחייב המ  עכאמור. מבלי לגרו 
יעניקו   לא  )שאינו    מטעמו,  אחר  גורם  בפרויקט, לכל  המעורב    המזמין( 

וב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות,  יעוץ, חיש   כגוןכלשהם,  שירותי תכנון  
 במישרין או בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה. שור בפרויקט, ח הקיקו פ

נן אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה      מען הסר ספק מובהר כי המתכל   21.2
פרויקט מכל גורם שאינו  ת, ביצוע והקמת האחרת בכל הקשור במתן העבודו

 ן. המזמי

 זכויות יוצרים  .22
 ים הקשורות והנוגעות לביצוען של  זכויות היוצרבמפורש כי כל  סכםמובהר ומו 22.1

 . מבלי   ועצההמ ת נשוא הסכם זה יהיו של העבודות היצירות התוכניו
מעביר   המתכנן  כי  מוסכם  ולחילופין  לעיל.  מהאמור  כל      צה למועלגרוע  את 

ו  זכויות ובעבודות  ביצירות  זה  היוצרים  חוזה  נשוא    המועצה והתוכניות 
תהמקומי חת  נאות  רשאי  ובבעשייתית  ,  תהא  בעבודות  שימוש  כל  לעשות  ת 

 שקול דעתה הבלעדי.  ביצירות ובזכויות היוצרים לפי

 
כי   22.2 תהא רשאית להסיר את      המועצהמובהר ומוצהר והמתכנן מסכים מראש 

להעת  היצירה  או  שינויים  /העבודה  בה  לעשות  וכן  אחר  למקום  כפי  יקה 
 ה. דעתשתמצא לנכון בהתאם לשקול 

 
עב   המנהל  22.3 כי  למצב      מועצהב ודתו  מצהיר  פי ההסכם אינה עלולה להביא  על 

ניגוד  עבור    של  עבודתו  בין  לבין      המועצהעניינים  או  שלו  אחר  עניין  לבין 
 תפקיד אחר שהוא ממלא.  

    
המנהל-ןכמ 22.4 מצהיר  ח'  כן  )נספח  בשאלון  שמילא  הפרטים  כל  הנוגעים כי   )   

 (. 2/2011המנהל הכללי )מצ"ב חוזר ים הינם נכונים יינניגוד הענ לשאלת 
 

 שונות .23
ף אלא אם נערך  או במשתמע, לא יהיה לו תוקכל שינוי של הסכם זה, במפורש   23.1

 בכתב ונחתם ע"י הצדדים. 
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זכות   23.2 מהפעלת  הימנעות  ארכה,  בזכות  כל  שימוש  אי  תיחשב  או  לא  כאמור 
כל    יבות ו/או לתבועתחיאו השתק מלדרוש ביצוע כל ה/כויתור ו/או מניעות ו

 זה. תרופה בגין הפרת כל התחייבות מהתחייבויות הצדדים לפי הסכם סעד או 
 

מצד   23.3 שתישלח  הודעה  כתובות  כל  לפי  רשום  בדואר  תישלח  למשנהו  אחד 
ותיחשב זה  להסכם  במבוא  ארבע  הצדדים  נתקבלה  לאחר  כאילו  ימים  ה 

אין   הדואר.  בבית  למסירתה  הזכות  מן  לגרוע  כדי  שאז  מסיבאמור  אישית  רה 
 כנתקבלה עם מסירתה. חשב ההודעה תי

 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .24
להעמתחי  המתכנן  24.1 השירותים  אספקת  לשם  ובעל  יב  בהיקף  אדם  כוח  סיק 

ורט  ה הגבוהה ביותר כמפ כישורים, ניסיון כנדרש לשם אספקת השירותים ברמ
    .ד'9במסמך 

 

רשאית   המועצה  24.2 מפקח  מהמתכנן לדרוש    תהיה  בביצוע  ים  להעסיק  נוספים. 
ל  ע  ול  ן נתי בהתאם להוראות בכתב שי המתכנןפעל  י על פי החוזה    והתחייבויותי 

 לעניין זה.  השימונה על ידי מטעמה ידי מ, או על המועצהידי 
 

ז  המתכנן  24.3 עובד  להעסיק  רשאי  יהיה  שיר לא  בחוק  כהגדרתו  התעסוקה,  ר  ות 
 לן משנה. כקבע הסכם זה, בין כעובד ובין , לצורך ביצו1959התשי"ט  

 
מ 24.4 המתכנן בכל  יהיה    קרה,  לו  ומין  סוג  מכל  תשלום  לכל  אחראי  יהיה  לבדו 

עמו עבורו או במקומו את השירותים  בד או קבלן המשנה שיספק מטזכאי העו
 . מועצהל

 
י  העסיק 24.5 הוא  עובדים,  מל המתכנן  לקיום  אחראי  חוקי  היה  כל  של  ושלם  א 

ה על  החלים  ההרהעבודה  צווי  ע"פ  לרבות  ש  חבהעובדים,  חוק  זה  כר  ובכלל 
 . 1987התשמ"ז  מינימום,

 
ל תלושי שכר, וכל מידע,  זכאית בכל עת לקבל מהמתכנן העתקים ש  המועצה 24.6

 מכים ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו. מס
 

אחראלאמור  בנוסף 24.7 המתכנן  יהיה  הרחבה  ,  צווי  של  ומלא  שלם  לקיום  י 
 . דיםמים קיבוציים החלים על העובלהסכ

 
הפר   מוצהר 24.8 חוכי  הוראות  ועניין  ת  דבר  לכל  תחשב  אלה,  הרחבה  וצווי  קים 

 הסכם זה. כהפרה יסודית של
 

ם כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  על הצדדי  מוסכם 24.9
עובד של המתכנן סיפק את השירותים    כי  –יטוי בהסכם זה  כפי שבאה לידי ב

שה על כל  מיד עם דרי  , המועצהשפות את  ן ל, יהיה על המתכנ  המועצהובד  כע
 בשל קביעת כאמור.  למועצהההוצאות שיהיו  

 
באומ  בנוסף 24.10 לעיל,  מהאמור  לגרוע  כלשהם    המועצה ם  בלי  תחויב בתשלומים 

כום שיגיע  סכומים אלו, מכל ס  לקזז  המועצה כאמור בסעיף זה, רשאי תהיה  
 . המועצהמלמתכנן 
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  6  בהתאם למסמךיו כלפי עובדיו  בותחתום על תצהיר בדבר קיום חוי  המתכנן  24.11
 ולא לגרוע  מהן. המצ"ב 

 
 תקופת החוזה .25

  בויות המתכנן המפורטות בחוזה זה  בתוקף עד למילוי כל התחיי  זה יהא   חוזה     25.1
 . המועצהלשביעות רצון   
 

שאית,  ר  המועצה, תהא  מהוראות ההסכםי לגרוע  ומבל   25.1מור בס"ק  אף הא    25.2
להפס דעתה,  שיקול  ההתקיק  לפי  את  עת,  בחוזה  בכל  בהודעה שרות    זה, 

ודעה, כאמור, לא תהיינה  ימים מראש ובכתב. נתנה למתכנן ה  90למתכנן של   
תכנן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט  למ

התאם להוראות  ת שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בין העבודובג לתשלום  
 חוזה זה.

 
 ויחוד ההתקשרות יותסוד .26

חוזה  מסכ   המתכנן 26.1 של  לתוכנו  הנוגע  מידע  כל  בסוד  בזה לשמור  ומתחייב     ים 
כל  מידע אשר הגיע  או יגיע  לידיעתו  עקב ביצועו  על כל  מרכיביו, ו   זה,  

לשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך  גלותו לצד שלישי  כולא ל   של חוזה זה, 
 של חוזה זה. ביצוע 

 
המפקח,    ו/או      המועצהגיש תביעה כנגד  בזה כי לא ימסכים ומתחייב    כנןהמת    26.2   

 כלשהו.    שלישי או בקשר אליו, ביחד עם צד בהתאם להוראות החוזה 
 

שמועסק      26.3    מי   כל  על   יחולו   זה   סעיף  אוהוראות  המתכנן   ידי   מטעמו     על 
  יין כאילו נעשתה וענתחייב  את המתכנן לכל דבר   חוזה  זה, ופעולתו     בביצוע 
 המתכנן עצמו.    על ידי  

 
 

 הסבת החוזה  .27
  ת החוזה, או כל חלק ממנו, ו/או לשעבד ו/או להעביר א  המתכנן אינו רשאי להסב  27.1   

    זכות לפי   או להמחות לאחר כל  וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב או לשעבד 
 החוזה.  

 
לאחר   המת   27.2    למסור  רשאי  אינו  העבודאת  כנן  של  או  ביצועה  כולה          מקצתה, ה, 

ז  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  ששכרם ואולם  ובין  העבודה   מן 
של מש  ביצועה  מסירת  משום  כשלעצמה,  בה,  אין  העבודה,  שיעור  לפי    תלם 
 .ה או חלק ממנה לאחר העבוד 

 
הס 27.3  מראש  לקבל  מתחייב  של  המתכנן  בכתב  קבלן    של   להעסקתו   המועצהכמה 

והסכ לה משנה  תוכל  למלאם.  מתה  במפורש  יתחייב  שהמתכנן  בסייגים  ינתן 
תכנן משנה או הפסקת עבודתו  מסירת כל חלק של העבודה למל  המועצה הסכמת  

מלאה של  לא תגרע מאחריותו הכאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את המתכנן ו
  צעה על ידי קבלן שבותנאי חוזה זה, כאילו נעשתה  המתכנן לבצוע העבודה לפי כל  

על   קבלן דיהמשנה,  עבודת  להפסיק את  בזאת  מתחייב  עצמו. המתכנן  המתכנן    י 
כל חלק מהעב ידי המפקח  המשנה בביצוע  על  מיד לאחר שיידרש לכך בכתב  ודה 
יהא רשאי לבוא     המפקח ו/או    המועצה ה כלפי  בכל תביעה ו/או טענ והמתכנן לא 

  קבלן המשנה   הפסקת עבודתו שלר לנזק או הוצאה שעמד בהם בקש  כתוצאה מכל
 על ידי המפקח. 

 
כלשהי על  לעיל, איננה  מטילה חבות    27.3בהתאם לאמור בסעף    המועצההסכמת   27.4 

בויותיו לפי  ו/או המפקח ואין היא פוטרת את המתכנן מאחריותו והתחיי  המועצה
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  צעילאה לכל מעשה או מחדל של מבולפי כל דין והמתכנן יישא באחריות מ החוזה 
 .חם ועובדיהםהעבודה, באי כו

 
של  מצוות התכנון    שנהיועץ או מתכנן מהזכות להתקשר עם כל    שמורה  למועצה 27.5 

בהתקשרות ישירה וזאת במקרים חריגים שבהם מי מצוות התכנון יפסיק  ן  המתכנ
 .  המתכנןב אי תשלומים וכדומה מצד  עקהמתכנן בודתו עם את ע

את  למועצה   לסכם  הזכות  אותושכ  שמורה  של  הטרחה  משנה    מתכנן/יועץ   ר 
 מתכנן. ר זה ינוכה משכרו של ההבלעדי ושכ בהתאם לשיקול דעתה 

 
לגרוע   27.6  מתכננים  מבלי  רישום  חוק  חל  עליה  עבודה  כל  לגבי  לעיל,  האמור  מן 

ועה  , מתחייב המתכנן לא למסור את ביצ1969  –ה בנאיות, תשכ"ט  לעבודות הנדס 
 .ק זההתאם להוראות חום בלמתכנן משנה שאיננו רשו

 
 זקיזו .28

פי   המועצה  28.1 על  כל סכום המגיע למתכנן  כנגד  לקזז  בין    רשאית  חוב,  כל  זה,  חוזה 
       ב ובין קצו

 ראות סעיף זה ן על פי כל דין, הושאינו  קצוב, המגיע לה ממנו בין ע"פ הסכם זה ובי        
 אחרת. האמור בכל דרך   חוב לגבות את ה המועצהזכותה של אינן גורעות מ        

 
 המועצה ע על ידי ביצו .29

חוזה זה  היה על המתכנן לבצע על פי  כל התחייבות, לרבות  נשיאה בהוצאות , אשר   29.1
ואשר המפקח  או  המפקח  מאת  קיבל  אשר  והוראות   מלבצעה,  נמנע  נמנע    והוא 

להן    תהיה  מלציית  זה,  בחוזה  לכך  שהתחייב  אף  לבצען,    ועצההמעל  רשאית 
 מצעות אחרים.בא  בעצמה או

 
קטן  תהיה    מועצהה 29.2 בסעיף  כאמור  במקרים  המתכנן  את  לחייב    71.1רשאית 

נגרמו לה בביצוע כל  בהוצאו   17%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  ת אשר 
 ותקורה.  שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון 

 
ההוראותל  המועצה 29.3 או  ההתחייבות  בביצוע  בסעיף קטן    א תתחיל    71.1האמורות 

 ן. ימים למתכנ  15מתן התראה של ני לפ
 
  המועצהוזה או מזכות  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן על פי הח 29.4

 את הסכומים האמורים מן המתכנן בכל דרך אחרת. לגבות
 
 
 ויות, סטיות וארכותשימוש בזכ-שימוש או אי 30

מלעשות    המועצההימנעות   30.1 המפקח  להן  ו/או   המוקנות  בזכויות                       פי על  שימוש 
על אותה     ה במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתורהחוז

ה או בכלל, ואין ללמוד  מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן  זכות באותו  מקר 
 ה זה. לפי חוז

 
תנאי חוזה זה במקרה  ו/או המפקח ו/או המפקח לסטות מ  מועצה ההסכמה מצד   30.2

 גזרה שווה למקרה אחר. ילמדו ממנה הווה תקדים ולא א תמסוים ל
 

להור 30.3 או  החוזה  לתנאי  וארכה  ויתור  ידי  כל  על  פיו  על  שניתנו  ו/או    המועצהאות 
של   בזכויותיה  יפגעו  לא  מטעמה  או  המפקח    המועצה המפקח  ישמשו  ו/או  ולא 

צ קי למתכנן  אי  או  עם הפרה  הגנה בקשר  או  ייחשבו  ידוק   ולא  מצד המתכנן,  ום 
 הן. ות מזכויותייתור מצדן על זכ כוו

 
 

 

 שינוי החוזה  31
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כתב ובחתימת לו כל תוקף אלא אם נעשה ב  כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא    31.1
שה בדרך  ה לשינוי אלא אם נעהצדדים והמתכנן יהא  מנע מלהעלות כל טענ              שני 

 האמורה. 
 
 

 חירוםעת  ספקת השירותים נשוא החוזה בביצוע העבודות וא  32
למת 32.1 והמתכנןמובהר  השירותים    כנן  את  ולספק  העבודות  את  לבצע  מתחייב 

, לנשוא הסכם זה ב רבות מלחמה, פיגוע אסון טבע  רציפות גם בשעות חירום 
 וכל כיוצ"ב.  

 
המאשר לו לרתק צוות    קבל את אישורו בכתב המתכנן יפנה למשרד התמ"ת וי 32.2

ירותים  בודות ואספקת הש הע  דה בשעות חירום לטובת ביצועעובדים וכלי עבו
מהאישור    נשוא עותק  ימסור  המתכנן  לע למועצההחוזה.  האמור  אף  על  יל,  . 

לא חייבת, לאפשר למתכנן בשעת חירום לספק את    רשאית, אך  המועצהתהא   
עליהם   והעבודות  מצומצהשירותים  באופן  שהשירותים  התחייב  ובלבד  ם 

ה שיספק  אישור  המצומצמים  לפי  ויאפשר   יחוינ  המועצהמתכנן   דעתה  ו  את 
 ר וראוי תפקוד סבי

 
ים תהיה אך ורק  לאפשר למתכנן לצמצם את היקף השירות  המועצההסכמת    32.3

את היקף השירותים שעל המתכנן לספק בשעת החירום . כל עוד    בכתב ותפרט
למתכ  ניתן  כאמולא  בכתב  אישור  מלוא  נן  את  לספק  חייב  המתכנן  יהיה  ר 

התחייהשי עליהם  והעבודות  .רותים  ע  ב  טענה  תשמע  הסכמת לא  מתן    ל 
כי    המועצה מובהר  פה.  מ   בכלרשאית    המועצהבעל  בה  לחזור  הסכמתה  שלב 

 יצוע עבודות בהיקף מצומצם . לאספקת שירותים ולב 
 

הסכמת   32.4 כי   מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע  שירו  המועצהמבלי  תים  לאספקת 
ע"י  דם  טומטית , ככול שלא בוטלה קובהיקף מצומצם בעת חירום תתבטל או

יהיה חייב לחזור באופן  עם סיום שע   , מידהמועצה   מידי ת החירום. והמתכנן 
את העבודות במלוא היקפן. כמו  ולספק את השירותים ולבצע    לעבודה מלאה

באופן   לספק   חייב  המתכנן  יהיה  עבודותשי  מידיכן  ולבצע  בהיקפים    רותים 
החוסרי כל  להשלמת  עד  לשעודפים  החירום  מצב  בשל  שנוצרו  רצון  ביעם  ות 

 .  המועצה
 

כל  ר לעיל כדי לגרוע מאחריות המוטלת על המתכנן החוזה זה ולפי  אין באמו 32.5
  דין

 
 
 מיצוי ההתקשרות  33

והמותנה   33.1 נכונה את המוסכם  זה משקפים  כי תנאי חוזה  בין הצדדים  מוסכם 
וכי  בינ במלואו,  פרסו  ועצההמיהם  הבטחות,  בכל  קשורה  תהיה  מים,  לא 

הסכמים מצגים,  בכתבוה  הצהרות,  פה,  תחייבויות,  בעל  נכללים    או  שאינם 
 בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
 סמכות שיפוט .34

, השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים  סמכות  
 ע בלבד. באר שבבפט בית מש

 
 הודעות.35

עה  וזה. כל הוד צדדים במבוא  לח ת ההצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובו  הודעות 
בתוך   לנמען  הגיעה  כאילו  תיחשב  הנ"ל  הכתובות  לפי  ממסירתה    72שתישלח  שעות 

 אר. למשרד הדו
 
        ______________________      ______________________ 

 מתכנן ה                                  ה המועצ                   
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  ביטוח -'אנספח 
 

ת היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על  מבלי לגרוע מאחריו .1
ולעניין    ,ההסכם וכל עוד קיימת אחריות היועץ מכח הדיןחשבון היועץ, למשך כל תקופת  
למשך   מקצועית  אחריות  נוספות  7ביטוח  ההתקשרות  שנים  סיום  הביטוחים    ,לאחר  את 

להסכם עריכת הביטוח המצורף  בלתי 1א'  כנספחזה    המפורטים באישור  והמהווה חלק   ,
)להלן:   ממנו  היועץ"נפרד  הביטוח"ו  "ביטוחי  עריכת  ה"אישור  לפי  חברת ,  אצל  עניין(, 

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 
ות מעבידים  היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, ליועץ הזכות שלא לערוך ביטוח חב .2

 ' לאישור עריכת הביטוח.3כמפורט בסעיף  
 1האחריות בביטוח אחריות מקצועית ייקבע בהתאם לטבלה  גבול  .3
 קיים,  מבוטל בכל ביטוחיו. על היועץ לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל ו .4
מתן  .5 תחילת  לפני  המזמין,  לידי  להמציא  היועץ  על  המזמין,  מצד  דרישה  בכל  צורך  ללא 

א  השירותים התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם  אישור וכתנאי  ת 
עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ  

היועץ  להמציא   ביטוחי  תוקף  חידוש  בגין  מעודכן,  ביטוח  עריכת  אישור  המזמין  לידי 
וד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל ע

 לעיל.  1כמפורט בסעיף  
חי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד  בכל פעם שמבטח היועץ יודיע למזמין כי מי מביטו

שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על היועץ לערוך את אותו לחול בו 
ביטול או השינוי לרעה הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד ה

 בביטוח כאמור.
בבחינת דרישה מזערית מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם   .6

בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי כל המוטלת על היועץ, שאין  
ל פי דין, וליועץ לא  דין ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או ע

 ור.תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמ
א .7 לבדוק  החובה,  לא  אך  הזכות,  תהא  ידי למזמין  על  שיומצא  הביטוח  עריכת  אישור  ת 

היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת 
 את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. להתאים 

 ת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינןמוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכ .8
לגבי ביטוחי  כל אחריות שהיא  על מי מטעם המזמין כל חובה או  על המזמין או  מטילות 

וא העדרם,  לגבי  או  ותוקפם,  היקפם,  טיבם,  שהיא היועץ,  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ין 
דר  אם  בין  וזאת  דין,  כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  היועץ  על  שינויים  המוטלת  עריכת  שו 

 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.כמפורט לעיל ובין אם לאו, 
הו או נזק לרכוש או ציוד כלש   אבדןהיועץ פוטר את המזמין והבאים מטעמו מאחריות לכל   .9

המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין  המשמש לצורך מתן השירותים, 
ליוע  תהיה  לעיולא  הנזכרים  כלפי  תביעה  או  דרישה  טענה,  כל  בגין  ץ  נזק   אבדןל  ו/או 

 כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי היועץ,   .10

ף כאמור לא יחול על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלו
  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים   .11
שנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני מ

 תקשרות.בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף הה
ות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם לרבות מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחרי

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 

  1  חריות מקצועית": אגבול האחריות בפוליסת "  
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מעיקרי   .12 הינו  הביטוח  ההסכם.נספח  של  הפרה  מהווה  והפרתו  האמור   ההסכם  אף  על 
הפר תהווה  לא  במועד  הביטוח  אישור  המצאת  אי  חלפו  לעיל,  אם  אלא  יסודית  יום    10ה 

 מין, בכתב, להמצאת אישור כאמור.ממועד בקשת המז
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גבולות האחריות הנדרשים  היקף שכר טרחה  

1. 
 ₪   100,000התקשרויות עד 

נסטרוקטור, יועץ קרקע, מודד, יועץ איטום, )למעט אדריכל ראשי,  קו
ום בסעיף  שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל מהסכ  -יועץ בטיחות 

 להלן והלאה(  2

 
הדרישה לביטוח  ניתן למחוק את 

 אחריות מקצועית 

 ₪ 1,000,000 ₪  ₪500,000 עד  100,001-התקשרויות מ .2

 ₪ 2,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ .3

 ₪ 4,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ .4

 גבולות האחריות הנדרשים ה היקף שכר טרח  -מנהל פרויקט/ מפקח  

1. 
 ₪ 2,000,000 ₪   500,000התקשרויות עד 

2. 
 ₪ 4,000,000 ₪ ₪1,000,000 עד  500,001-התקשרויות מ

3. 
 ₪ 8,000,000 ₪  1,000,001-התקשרויות של למעלה מ



 

56 
  חתימת המציע                               

 

 
 אישור עריכת הביטוח -1א' נספח

 ר הנפקת האישותאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY ) 

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  אישור ביטוח זה 
  יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט

 מעמד מבקש האישור  העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית תעשייתית  שם: 
  ו/או חברות קשורותנאות חובב 

 הלקוח  ו/או  

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐
שירותי תכנון  אחר:    ☒

בקע    רמת  מט"ש
במועצה מקומית  

 תעשייתית נאות חובב 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 משנה   קבלני☐

 שירותים   מזמין☒

 מוצרים   מזמין☐

 : ______אחר☐

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. 

 מען: 
 

 מען: 

 כיסויים 

 וח סוג הביט
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

ך  תארי 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 וביטול חריגים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 אחריות צולבת – 302 ₪   1,000,000     צד ג' 
ויתור על תחלוף   – 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות   – 315

 מל"ל
מבוטח נוסף בגין   - 321

 י המבוטח  מעשי ומחדל
 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 שלישי  

 
אחריות  
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   – 309 ₪   20,000,000    
 לטובת מבקש האישור 

  –מבוטח נוסף   – 319
יחשב מעבידו של  היה וי

 מי מעובדי המבוטח  
 ראשוניות  – 328

 
אחריות  

 מקצועית 
    1,000,000     

₪ 
 מסמכים    דןאב – 301
דיבה, השמצה  – 303

 והוצאת לשון הרע 
ויתור על תחלוף   – 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   - 321

 מעשי ומחדלי המבוטח  
מרמה ואי יושר    – 325

 עובדים 
 יעה בפרטיות  פג – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 ראשוניות  – 328
  6תקופת גילוי ) – 332

 חודשים( 
 

 (*: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ם השירותיפירוט  
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 ר הנפקת האישותאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY ) 

 יועצים / מתכננים  038
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

 קשלמבהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת ישינו
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ' בנספח 
 

 ערבות ביצוע חוזה
  בנק :  

 סניף  :  

 סניף כתובת ה :  

 תאריך  : 

 לכבוד 

 המועצה המקומית התעשייתית 
 ובב נאות  ח

 _______ ית מס'_____ערבות בנקאהנדון: 

 ה עשרחמישבמילים:  ),  ₪  15,000ל  לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל ש  אנו ערבים בזה כלפיכם .1
חדש  שקלים  מאותהערב  םו סכ:")להלן   (יםאלף  שתדרשו   ,)"_ )להלן:  ת   _________________

ל  05/2022  מספר  הליךלבקשר    "(,הנערב" צמוד  יהיה  הערבות  כפסכום  לצרכן,  המחירים  י מדד 
ע"י הלשכה המרכזית לשיתפרסם מ לפעם  ע"י מופעם  ומחקר כלכלי, או  סד ממשלתי סטטיסטיקה 

 להלן:  "(, בתנאי ההצמדה שהמדדאחר )להלן: "

 2022815.0._הידוע ביום  2022ה שנ לייו הא המדד בגין  חודש ו ילעניין ערבות ז "סודייההמדד "

לקבלת התשלום בפועל עפ"י   חרונה הקודםו, יהא המדד שפורסם לא" לעניין ערבות זהמדד החדש"
  ות זו.ערב

 בות זו יחושבו כדלהלן: " לעניין ערהפרשי ההצמדה"

דה, הסכום השווה למכפלת הצמי, יהיו הפרשי ההיסוד  דעלה לעומת המדאם יתברר כי המדד החדש  
יה סודי. אם המדד החדש יהסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד הירש בין המדד החדש למדד היההפ

ללא כל הפרשי    הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  דד היסודי, נשלם לכם את הסכום נמוך מהמ
 הצמדה. 

ות, בתוספת הפרשי הצמדה, ערבם לכם את סכום הו נשלנאובלתי תלויה וערבותנו זו הינה מוחלטת   .2
למב או  לבסס  עליכם  שיהיה  שלי  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  את  הוכיח  לדרוש  חייבים  תהיו 

 ה מאת הנערב. התשלום תחיל

הנקוב בדרישה באופן מיידי ובלבד שלא   שונה בכתב, אנו נשלם לכם את הסכוםלפי דרישתכם הרא .3
 ד. פרשי ההצמדה למדספת הותסכום הערבות ביעלה על 

ו  כל דרישה עפ"י ערבות ז  ועד בכלל,  חודשים ממועד הוצאתה,  12  ערבות זו תישאר בתוקפה למשך .4
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.נו בכתב לא צריכה להתקבל על ידי

נותנ .5 לכך  אנו  חוזרת  בזאת הסכמתנו הבלתי  לפי  ים  חובב, תוכל  נאות  שמועצה מקומית תעשייתית 
לעת ואנו מעניקים את הארכת תוקף הערבות מעת    רושנות אל הבנק ולדט, לפלחיקול דעתה המוש

 . ות, ככל שיידרש על ידןתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבאף הסכמ

 בנק_______          
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 'גנספח 
 

 ום תכנון סיאישור 
 
 
 

 
        תאריך                                                                             
 
 

 לכבוד: 
 _________ )המתכנן( ______

 _______  ________ 
 
 

 א.נ., 
 
 

 אישור מסירה.ן: הנדו
 
 

  מזמין לבוצע, הושלם ונמסר    התכנוןה כי  מאשר בז  מפקח לפי החוזה, הריניבתוקף סמכותי כ

ה להוראות  ולשביע בהתאם  את  חוזה  שבדקתי  לאחר  רצוני,  ולאחר    התכנוןות  כאמור 

ת רצוני, כאמור  שטרם הושלם לשביעו  בתכנוןט  פר  שהתחייבתם בפני  כי תשלימו כל חלק או

 צורפת. ברשימה המ

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 המפקח.  
 
 
 

 ___________________________ ___ 
 חותמת 

 לא + תפקיד()שם מ                
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 ' דנספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 
 

 לכבוד:
 _____________ 
  _____________ 

 
 

 א. נ.,
 
 

 05/2022מס'   הליךהרה  על חיסול  תביעות הצ הנדון:
 
 

על  וב  הואיל: מאתנו  הוזמן   ____________ )להלןיום   ___________ " ידי  "(,  ה המועצ: 
_______  _____________________________ ן,  שבנדו  ההליך במסגרת          
 )להלן: "החוזה"(. 

 
 ודות נשוא החוזה. העבוביום_____________ הגשנו לכם חשבון סופי בגין   והואיל:

 
 

 חייבים בזאת כדלקמן:ננו מצהירים, מאשרים  ומתלפיכך ה
 
 
ועל    לפיו  שר אליו ותמורת כל התחייבויותינוזה או בקכולל והסופי תמורת החוהסכום ה .1

הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי מיום _________ שהינו  שבנדון    ההליךפי מסמכי  
 . בסך של________ ₪ )כולל מע"מ(

 
לחוזה, אין לנו  ולא תהיינה לנו  פי החשבון הסופי, בהתאם    פרט לתשלום המגיע לנו על .2

דרכ או  טענות  תביעות,  מכלל  כלפי    ישות  שהוא  וסוג  ו/או   כלפ   ו/או  המועצהמין  יכם 
או מטעמכם, בכל עניין הקשור  בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע    כלפי הבאים מכוחכם

א במישרין  והכל  בממנו  על  ו  בזה  מוותרים  אנו  דרישהעקיפין  או  טענה  תביעה,   כל  
כיו לנו   ידועה  בין  שהיא  לנו בעכאמור,  ובין שתיוודע  ואנם  מכל  תיד,  ו פוטרים אתכם 

 . לפינוחבות כלשהי  כ 
 
גרוע  מחובה כלשהי  המוטלת  עלינו לפי החוזה בעניין אחריות,  אין באמור לעיל  כדי ל  .3

 ים. ותיקון  פגמים  וליקוי 
 
 

 ום_______________ ולראיה באנו על החתום הי
 
 

  
 _____________________ 

 המתכנן                  
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 ' ה נספח
 התחייבות לשמירת סודיות מידע 

  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
 עצה מקומית תעשייתית נאות חובב מו

 התחייבות לשמירת סודיות מידע הנדון: 
 

נב ואנו  )מסמךצע  הואיל  החוזה  נשוא  העבודה  "העבודות"(  10  את  )להלן:  הסכם  (   במסגרת 
 ע העבודה  ולאחריה כדלקמן: ת ביצותחייבים  כלפיכם בתקופבינינו לבינכם, אנו מ

 
מיד  .1 לי  עכל  יימסר  אשר  שהוא  וסוג  מין  ידי  מכל  על  בכל   המועצה די  הוראותיה  לפי  או 

ות  שבנדון, ישמר על ידי בסודי  סכםהקשור והכרוך בעבודות שתימסרנה לי במסגרת הה
 בודה בעניין זה. שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע הע מוחלטת ולא יעשה בו כל

גורם    האמור  המידע  .2 לכל  ידי,  על  יועבר  לא  המוקדמת א לעיל,  בהסכמתה  אלא  חר, 
 . המועצהת מראש ובכתב של והמפורש

קשור/ים עמי מבלי  ם ההמידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/י .3
 ות זה ויחתמו עליו.מחויבים על פי הסכם סודי   שאלה יהיו

או   בר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכת ת, חוממוחלטת כל מידע, תכני לשמור בסודיות .4
 בעל פה בכל דרך שהיא. 

לרבות  לא להע .5 כל העתקה  זה,  ובכלל  מידע,  כל  להעתיק  להרשות לאחרים  לא  ו/או  תיק 
צעי זהירות  מור בהקפדה ולנקוט בכל אמכל צורת העתקה אחרת וכן לש  או  צילום, תדפיס

חומר או מידע כאמור, ולהחזיר    של כל   דנו או הגעתו לידי אחרהנדרשים לשם מניעת אוב
 , וזאת מיד עם דרישתן. המועצהו, לידי מר וכל מידע שנמסר לידי על העתקיוכל ח

באמצ .6 ובין  בעצמי  בין  במידע  שימוש  כל  לעשות  למסור   עות לא  או  להעביר  ולא    אחרים 
 שהיא.  מידע זה לצד ג' לכל מטרה 

וכאמור אהיה אחראי כלפי    עובדי,ות זה לידיעת כל אחד מלהביא תוכנו של כתב התחייב .7
 מטרה שהיא.ל לכ  המועצה

עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה    מיד  המועצהלפצות את   .8
ההתחייבות מהפרת  תדל  כתוצאה  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  ו/או  עיל,  זכויות  ו/או  רופות 

 עדים להם היא זכאית על פי ההסכם. ס
יגיע אלינו, אגב, ר ש מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אח  ודיות כלאנו מתחייבים לשמור בס  .9

  –ך ביצוע העבודות תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א  בקשר או במהל
 . ו/או כל דין  1981

זו    התחייבות  לעניין  ש  -משמעו  "מידע"  תכניות,  תכניות  לרבות:  מפרטים,  רטוטים, 
רשימות שמיומחשב, שיט עבודה,  מידע  ות  המסמכים האגות,  וכל  או אישי    ריםמקצועי 

 .ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם
ת ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזא-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .10

 לאחר.  מניעת אובדן המידע או הגעתול
 התחייבות זו לא תחול על: למרות האמור לעיל,  .11

שה .א לפנ מידע  הכלל  מנחלת  חלק  גילויויה  מנחלת    י  לחלק  הפך  או  לנו 
 ות זו; ילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבר ג הכלל לאח

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;  .ב
חב לכם חובת אשר, למיטב ידיעתנו, אינו    ישימידע אשר קבלנו מצד של .ג

 סודיות.
 דין.  פי הוראות כל-אשר גילויו נדרש על  מידע .ד

 בכבוד רב, 
_____ ________ _______________ 

 _____________ __באמצעות: ______
 ________________ _____________ 

 חתימה: _______________________ 
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 נספח ו' 
 

 אגרי מידע ל מהצהרת קבלן בדבר שמירה ע
 
 

 לכבוד  
 קומית תעשייתית נאות חובב מועצה מ

 
 מידע   הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי

 
 

מצהירי    .1 הובאנו  כי  הפרם  הגנת  חוק  הוראות  לידיעתנו  ,תשמ"א  טאו     1981  –יות 
( ואנו מתחייבים לפעול במידע המועבר אלינו במסגרת ביצוע העבודות או  )להלן:"החוק"

 וראות החוק. לה  השירותים בהתאם
 
 

מתחייב   .2 במיאנו  שימוש  יתבצע  לא  כי  העבודות ים  במסגרת  לרשותנו  שיועבר  נשוא    דע 
 ( שלא למטרה לשמה נתקבל המידע.10)מסמך חוזה  ההתקשרות 

 
 
 נו להם תהיה גישה למידע בדיני הגנת הפרטיות. אנו מתחייבים להדריך את עובדי     .3
 
 
ב    .4 מתמדת  בקרה  לאפשר  מתחייבים  לנכון  זמנאנו  שיראה  כפי  נהלי    למועצהים  על 

ב ואופן  ולמסורהאבטחה    ידינו  על  החוק  הוראות  שיי  יצוע  פירוט  או  מידע  דרש כל 
 לעייל.  בעניינים שפורטו המועצהו על ידי מאתנ

 
 
כל מידע שהגיע לרשותנו בקשר עם ביצוע העבודות נשוא    למועצהאנו מתחייבים להשיב      .5

ו  הליך  מדיה  כל  לרבות  ליד  או/ זה  לנו  שנמסר  אחסון  אנו    המועצה י  אמצעי  כן  כמו   ,
 תנו עם סיום העבודות. חייבים למחוק כל מידע שיישאר ברשומת

 
 
ע ושמירתו  ות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידנמתחייבים לפעול על פי דרישות תק   אנו    .6

מנהל  ש מולפעול על פי הנדר  1986  -ציבוריים(, התשמ"ו   וסדרי העברת מידע בין גופים
 . 14 -ו  3המאגר לרבות סע' 

 
 
כי      .7 מצהירים  עניינאנו  ניגוד  של  במצב  נמצאים  ענאיננו  כל  לנו  אין  ו/או  במידים  ע  יין 

 . ההליך מעבר לביצוע העבודות על פי תנאי תהמועבר לנו לצורך ביצוע העבודו
 

 
 
 
 
 

 תאריך:_______________                                            
                  
 _________ המתכנן:_______ חתימת                  
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 'זנספח 
 
 
 

 ת נזיקין בתביעו המועצהלייצוג  אישור
 

 לכבוד 
 אות חובב מועצה מקומית תעשייתית נ 

 
                        בפרק ה' לחוזה ההתקשרות אנו   אמורבהתאם להתחייבויותיי, כ .1

, ית תעשייתית נאות חובבמועצה מקומעצמנו לייצג את   על  )להלן: "המתכנן"( לוקחים  
ו"ד מטעם חברת הביטוח  מטעמנו ו/או באמצעות ע צמנו ועל חשבוננו, באמצעות עו"ד  עב

פולי את  רכשנו  בממנה  שנדרשו  פוליסות  הליךסות  לרבות  גוף  לכיס ,  נזקי  בגין  נזקים  וי 
מית תעשייתית נאות  מקוהמועצה הורכוש, בכל דרישה או תביעה לתשלום שתוגש כנגד  

שהגישלרב חובב   התביעה  בכ ______  _________   ות  ונישא  "התובע"(  סכום )להלן:  ל 
 . המועצהב בו  ובכל חבות שתחו

 
לתשלום .2 דרישה  קבלת  עם  לתשלום    מיד  תביעה  הגשת  או  נזק  הקשורות  פיצוי  נזק  דמי 

זה ישו ת למלא את שם הפונה/התובע ותראה באורשאי  המועצהבצענו תהא  לעבודה ש ר 
 אישור ספציפי. 

 
נצ .3 ו/א אנו  הדורש/התובע  בפני  ערכאה,  ויין  כל  ובפני  המשפט  בית  נכנסים    בפני  אנו  כי 

 ביעה/הדרישה על שמנו בלבד. לכל דבר ועניין ונבקש להסב את הת המועצה בנעלי 
 

  המועצהב על שמנו ויינתן פס"ד ו/או כל החלטה כנגד  אף בקשתנו התביעה לא תוס  אם על .4
חבות שתחוב בו    לאלתר בכל  המועצהנשפה את  ו  המועצהל חבות בה תחוב בה  בכ  נשא אנו
טה ו/או פשרה וכיו"ב בהתאם לאמור בפסק  ה ו/או פסה"ד ו/או החלבגין התביע  המועצה

      ין/ההחלטה/הפשרה.                הד
 

  סכום כלשהו בגין הדרישה/התביעה, ניהולה לרבות דמי השתתפותתשלם  ה ה  והמועצ ככל   .5
פסה"דעצ פי  על  תשלום  ו/או  הוצא  מית  וכל  פשרה  הסכם  את    הו/או  אנו  נשפה  שהיא, 

 . לעשות כן המועצהימים מדרישת   30כל ההוצאה כאמור בתוך  בגין  המועצה
 

כותנו, לרבות  כל סכום שברשותה העומד לזתהא זכאית לחלט    המועצהכימים, כי  אנו מס .6
שמסרנו   ההתקשרו  למועצה ערבויות  חוזה  עם  בבקשר  שמסרנו    הליך ת  ערבויות  או  זה 

אחרות   התקשרויות  עם  מ  המועצהם  עבקשר  בהודעה  צורך  ללא  עם וזאת  מיד  וקדמת 
 ישה או התביעה לפיצויים. קבלת הדר

 
ואנו  .7 לנו  זה    הובהר  לאור אישור  כי  מ   המועצה יודעים,  לחברת הביטוח  טעמה  לא תיפנה 

חברת הביטוח זאת גם על עם  לצורך הפעלת הפוליסה ולטיפול בתביעה ע"י עורך דין מט
 שברשותה.בהתאם לפוליסה  המועצה ן השתתפות  י לחסוך מאתנו את התשלום בגמנת 
 

 להוסיף עליו בלבד.  "פ ההסכם אלאע המועצהא בא לגרוע מזכויות  אישרנו זה ל .8
 

 
 

                                                                                   
 המתכנן                                                    
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 'חספח נ

 

הפנים   משרד  ולמניעת   :2/2011נוהל  לבדיקה  עניינים    "נוהל  לניגוד  חשש 
יתור חשש לניגוד  שאלון לא  –יים ברשויות מקומיות "  בהעסקת יועצים חיצונ

 עניינים 

  

 תפקידים וכהונות  –חלק א '

 

 פרטים אישים:    .1

  
 ה  שפחשם מ     

 שם פרטי       

 מס' זהות                      שנת לידה              

 ובת  כת רחוב   עיר/ישוב     מיקוד       

 טלפון בבית     טלפון נייד      

  

   תפקידים ועיסוקים:   .2
 

דים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים  פירוט תפקי
כשכיר/ה, כעצמאי/ת,   בות)ארבע( שנים אחורה )לר 4לתקופה של 

 כיועץ/ת וכד'(.  ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כנושא/

חברה    פקידים בתאגיד מכל סוגנא להתייחס גם לת 
 ,שותפות, עמותה וכיו"ב.  

ציין גם  נדבות יש לס לתפקידים בשכר או בהת נא להתייח
   תפקידים בהתנדבות.

התפקיד ותחומי   תאריכי העסקה  
 האחריות  

של  תחומי הפעילות 
 המעסיק  

 שם המעסיק וכתובתו 
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   יים:תפקידים ציבור     .3

 
  2נו בשאלה  שלא צויבשירות הציבורי וכהונות ציבוריות פירוט תפקידים 

 לעיל.  

 )ארבע( שנים אחורה.  4לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתייחס גם 

  

  הגוף  התפקיד   תפקידי התאריכי מילו

      

      

      

      

  

  ים מקבילים:בגופחברות בדירקטוריונים או      .4
 

תאגידים, רשויות או   ברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים שלפירוט ח
 בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.   גופים אחרים,

)ארבע(   4ודמות לתקופה של ת קנא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונו
 נים אחורה.  ש

  
 

   תפעילות מיוחד
 בדירקטוריון, כגון  

דות או  חברות בווע
 תפקידים אחרים  

 סוג הכהונה  

)דירקטור חיצוני  
לי  או מטעם בע 

 המניות . 
ככל שמדובר  

מהסוג  בדירקטור 
 נא לפרט גם(    –השני 

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  
 סיומה  

שם התאגיד  
 רשות/גוף  /

 חום עיסוקו  ות
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   ית:לפעילות הרשות המקומקשר      .5
  

שלא כאזרח  קשר , ה או לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיק  האם יש, או היו
ילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או  , לפעהמקבל שירות

ו קשר לתאגידים סטטוטוריים  ה אלגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיק 
חרים  את/ה מועמ/ת לעבוד, או לגופים א  השבשליטת הרשות המקומית שב

 ?  שהוא קשור אליהם)

 ארבע(( 4תקופה של  ם ולנא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיי
 ה.  שנים אחור

 א לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  נ

בגוף ו/או מכהן כדירקטור,  ות לרבות כל מי שיש לו אחזק  –"בעל עניין" בגוף 
עץ חיצוני לו (אין  עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יו   ו בגופים מקבילים בו ו/אוא

עו בחוק ניירות ערך,  גיד כמשמך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאצור
 ).  1בתאגידים הנסחרים בבורסה ,1968-כ"חהתש

 כן/ לא.  

 אם כן, פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
  

 
 

   ובי משפחהלגבי קר 2-5פירוט תפקידים כאמור בשאלות      .6

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.    2-5בסעיפים   פירוט תפקידים, כאמור,

 בלבד.   בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

בה המשפחתית והפרטים לפרט את שם הקרוב, סוג הקר נא
אם בןבת זוגך חברה  טיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, נהרלב

סוקו, תאריך  ותחום עירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד  בדי
 הונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  התחלת הכהונה, סוג הכ 

 חנך. ולש בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על  –"קרוב "
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  1968-, תשכ"טחוק ניירות ערך 1

   –"בעל ענין", בתאגיד  

המונפק של התאגיד  ות .מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המני1
דירקטור אחד או יותר   הצבעה בו, מי שרשאי למנותאו מכוח ה 

ו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של  של התאגיד או את מנהל  מהדירקטורים
ור מחזיק עשרים וחמישה  כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמ תאגיד או ה 

רשאי   או מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, אחוזים או יותר
שלו; לענין פסקה זו    םחוזים או יותר מהדירקטורילמנות עשרים וחמישה א

–   

  פות בנאמנות כמחזיק בניירות הערךמנהל קרן להשקעות משותא. יראו 
 בנכסי הקרן;   הכלולים

ות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק  ב. החזיק אדם בנייר
ט  למעט חברת רישומים ולמע  -" אמןבניירות הערך האמורים; לענין זה, "נ 

ותו לפי  ק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמערמי שמחזיק בניירות ערך 
גדרתו בסעיף  בדים, כה (ו) או כנאמן, להקצאת מניות  לעו)2(א()46סעיף 

  לפקודת מס הכנסה; 102

. חברה בת של תאגיד, למעט  2
 חברת רישומים;  

 

 

  
   :זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  .7

 
או   (בעקיפין ובמישרין א)ת ממונים עליך האם את/ה ומי שאמורים להיו

הנים בכהונה משותפת  אליו את/ה מועמד/ת, מכ כפופים לך בתפקיד ש
רות  ם יחסי כפיפות במסגמתקיימים ביניכים? האם בארגונים אחר 

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?  
 כן/לא  

 אם כן, פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד  תפקידים ועניינים  .8

 : עניינים
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ך או של קרוביך,  , שלשלא פורטו לעילעניינים ם והאם ידוע לך על תפקידי
ת/ה  ניינים בתפקיד שאליו אהעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עלשעלולים 

 מועמד/ת?  

 צאצא ומי שסומך על שולחנך.   ג, הורה,בן/בת זו –"קרוב "

  
 לא  /כן

 אם כן ,פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
 
 
   

ביך  רוביך האחרים ושל מקרו, עיסוקים, כהונות ועניינים של קםתפקידי      .9
   שעלולים 

   ל חשש לניגוד עניינים:במצב ש  ך להעמיד                    
 

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך  
לעיל, או של מקורביך  לא  התבקשת להתייחס בשאלות  הם האחרים, שאלי

ותך  ם(   שעלולים להעמיד אל זה חברים קרובים ושותפים עסקייל)ובכ
 אליו את/ה מועמד/ת?  בתפקיד שבמצב של חשש לניגוד עניינים 

גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה  ס נא להתייח   
     ראשונה. 

יל )לדוגמא  לע  1-8שעליהם נשאלת בשאלות  ים נא להתייחס במיוחד לנושא 
טוריונים או בגופים  ים של קרובים אלה, חברויות בדירקק תפקידים ועיסו

 ית(. ות המקומבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרש מק

כן/לא            

 ט/י:  פראם כן,      
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 ות  נכסים ואחזק –חלק ב '

  

   אחזקות במניות .10
בעקיפין, או שותפות  שרין או פירוט החזקת מניות בתאגידים, במי

 כלשהם, שלך או שלך קרוביך.   בגופים עסקיים

  חוק)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו ב
 .(2תאגידים הנסחרים בבורסהב  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

  ומי שסומך על שולחנך. בן/בת זוג, הורה, צאצא –"קרוב "

  

 כן/לא  

 אם כן, פרט/י: 

  

ם עיסוק  תחו
התאגיד  

   הגוף/

ק )אם  שם המחזי   % החזקות
המחזיק אינו  
   המועמד(

   שם התאגיד/הגוף

        

        

        

        

  

  

                                                            
   1968-כ"טחוק ניירות ערך, תש 2

   –בתאגיד  "בעל ענין",

ותר מהון המניות  זים או י מי שמחזיק בחמישה אחו .1
או מכוח ההצבעה בו, מי    המונפק של התאגיד

שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר  
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מנהלו הכללי, מי   את מהדירקטורים של התאגיד או
הכללי, או   ורקטור של התאגיד או כמנהל שמכהן כדי

יק עשרים וחמישה  תאגיד שאדם כאמור מחז 
ו, או  הון המניות המונפק של ם או יותר מאחוזי

ם וחמישה  וח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרימכ
אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה  

   –זו 

ת משותפות בנאמנות  קעוא. יראו מנהל קרן להש
 הקרן;   יניירות הערך הכלולים בנכס כמחזיק ב 

ך באמצעות נאמן, יראו  ב. החזיק אדם בניירות ער
;  הערך האמורים הנאמן כמחזיק בניירותגם את 

ישומים ולמעט  למעט חברת ר  -לענין זה, "נאמן "
מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  

()ו( או כנאמן,  2(א()46 להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 102בסעיף  מניות  לעובדים, כהגדרתו להקצאת

 לפקודת מס הכנסה;  

חברה בת של תאגיד,  . 2
   ט חברת למע

 רישומים;  
  
 
 
  
ידך במצב של חשש  מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמ כסים שאחזקתם,נ .11

   לניגוד עניינים:

שאחזקתם, מכירתם  ך, האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרובי
יו  ניגוד עניינים עם התפקיד שאל   להם עשויים להעמידך במצב שאו שימוש ב

 אתה מועמד?  

חנך. שסומך על שול בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי –"קרוב "   

 כן/לא  

 אם כן, פרט/י: 
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 : ת כספים בהיקף משמעותיחבו   .12
  

העסקיים, אם ישנם, חייב כספים  ישהו משותפיך  האם את/ה, קרובייך או מ
 ערב לחובות או    להתחייבויות כלשהם?  או 

 ולחנך. ל ש בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך ע –"קרוב "

 כן/לא   

 י: / אם כן, פרט

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 13. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש  לניגוד עניינים: 

האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של  
ת? / עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד חשש לניגוד  

חברים   ביך )ובכלל זהים שלך, של קרוביך, של מקורנא להתייחס לנכס  
 קרובים ושותפים   

גופים שקרוביך או   (, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושלעסקיים  
 מקורביך הם בעלי עניין     

רגה  דני זוגם ולקרובים שאינם מם. נא להתייחס גם לאחים ולב בה  
 ראשונה. 

ו,  ת בגוף ו/או זכויות הצבעה ב לרבות מי שיש לו אחזקו  –"בעל עניין" בגוף 
 ן   בין במישרי

ו עובד בו  ירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/אובין בעקיפין, ו/או מכהן בד   
 ו/או מייצג  

 . לו אותו ו/או יועץ חיצוני  

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:
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 הצהרה  –חלק ג '

_ מצהיר/ה  ___אני החתום/ה מטה _________________ ת.ז מספר ___________  
 בזאת כי:  

  

ה .1 בשאלכל  שמסרתי  והפרטים  לקרובי  ו מידע  לעצמי,  בקשר  זה,  ן 
 אמיתיים;  בי ,הם מלאים נכונים וולמקור

והפר .2 המידע  בשאלו כל  שמסרתי  לקרובי  טים  לעצמי,  בקשר  זה,  ן 
ההצהרה  ולמקורב  כי  במפורש  נאמר  כן  אם  אלא  אישית,  מידיעה  הם  י, 

מלואם  לי בבו הפרטים אינם ידועים  ה שהיא למיטב הידיעה, וזאת במקר
אי  ו/או  בחלקם  אישית;  נו/או  מידיעה  לי  ידועים  לפרטים  מע  .3ם  בר 

בשאל ענישמסרתי  כל  על  לי  ידוע  לא  לגרון  שעלול  אחר  להיות  ין  לי  ום 
 ניינים עם התפקיד; במצב של חשש לניגוד ע

ל  ב שאני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצ .4
ב עניינים  לניגוד  הנחיימילו חשש  לקבלת  עד  התפקיד,  היועץ  ת י  של  ו 

 מית בנושא;  המשפטי של הרשות המקו 

יחולו שיאני מתחיי .5 כי במקרה שבו  או  נויים בתוכן הצהר ב  ותיי בשאלון 
הד במהלך  שעשויות  יתעוררו,  מראש,  נצפו  שלא  סוגיות  הרגיל,  ברים 

  איוועץ ביועץ המשפטי שלם,  להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד ענייני
את  הרש לו  אמסור  המקומית,  לפי  הות  ואפעל  בכתב  הרלוונטי  מידע 

 חיותיו.  הנ
 

 __________ ________ 

          תאריך    

____________ ________ 

 חתימה    
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ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2יר בהתאם לסעיף  תצה
   1976-תשל"ו 

לי  עלאחר שהוזהרתי כחוק, כי   נושא ת.ז מס'  ______________ אני, הח"מ __________
ת  /אם לא אעשה כן, נותן   לעונשים הקבועים בחוק לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה

") בתנאי המפורט  המציען:"  כחת עמידת _________________ (להלהצהרתי זאת להו
 בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות.  

  
 ן: לקמ נני מצהיר/ה בזאת, כד ה

 ________ במציע.  הנני מכהן/ת בתפקיד ___  .א
   שמו ומטעמו של המציע.מך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בסהנני מו .ב
בתצה .ג המפורטות  לי  העובדות  ידועות  זה  ממסמכים  ירי  האמור,  תפקידי  מתוקף 

   עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.בהם 
  2-יקה למציע, ביותר מל זהצעות, לא הורשע המציע ובע עד למועד האחרון להגשת   .ד

ז  )שתי( עובדים  חוק  לפי  והבטחת רעבירות  כדין  שלא  העסקה  )איסור  תנאים    ים 
תשנ"א שכר  1991-הוגנים(,  חוק  לפי  תשמ"ז  ו/או  הורשעו  1987-מינימום,  ואם   ,

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה    –עבירות כאמור  (שתי)    2-ביותר מ 
   ה בעבירה.רונחת לפחות ממועד ההרשעה האחא

  
ת  " משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאוטה ישל"  -" והחזקה", "י שליטהאמצעהמונחים"  

 .  1981-(רישוי), תשמ"א
    –מאלה  " משמעו, כל אחדיעבעל זיקה למצהמונח" 

 יע; ידי המצ-תאגיד שנשלט על  .1
   אחד מאלה: .2

   בעל השליטה במציע; .א
דומה במהותו להרכב   ין,בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניתאגיד שהרכב  .ב

ל התאגיד דומים במהותם לתחומי  של המציע ותחומי פעילותיו כאמור ש
   תשלום שכר העבודה.שאחראי מטעם המציע על   מי ג. ילותו של המציע;פע

תאגיד אחר שנשלט שליטה   –מהותית   אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה .3
   מי ששולט במציע.מהותית בידי 

 .  2002. 31.10ירה שנעברה לאחר יום  ו: הורשע בפסק דין חלוט בעבשמע" מהורשעוהמונח" 
יותר בסוג  עים וחמישה אחוזים( או  )שב  75מעו: החזקה של % " מששליטה מהותיתהמונח" 

 ל אמצעי שליטה בתאגיד.  מסוים ש
 ר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת. הנני מצהי

___________________                                                                                                                                 
חתימה                     

  ישורא
)מ.ר. _________(, מרחוב ,_____________   __________________, עו"ד ני הח"מ  א

_, הופיע/ה לפני מר/גב'  ___,___________ מאשר/ת בזאת, כי ביום _____
___________,  שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ___/________המוכר/ת לי אישית___ 

תי אותו/ה, כי עליו/ה  חר שהזהרליה בפני, לאת נכונות הצהרה זו וחתם/מה ע אישר/ה א
היר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה  להצ
 כן. 

 ___ ________
__   

 ת חתימה + חותמ


