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 םנוסח פרסו
 

הכל  כוללניתמתאר כנית להכנת ת״(, מזמינה בזאת הצעות מחיר המועצה)להלן: ״ שדות דן מוא"ז 
 ״(.הליךהפומבי )להלן: ״ הליךבהתאם למפורט במסמכי 

 

 .להלן על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים   .1

 

, כפר 6מליובאוויטש  הרבירח׳ , שדות דןז "מואמשרדי ב ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה .2
, 10.12.18 ליוםועד  11.11.18החל מיום  9:00-13:00 ה׳ בין השעות  -בימים א׳ , חב"ד

 שלא יוחזרו.  ₪ 1500בעלות של 

 
או באתר האינטרנט המועצה קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  הנוהלניתן לעיין במסמכי . 3

 . יםכהלי, תחת הכותרת  https://www.sdan.org.il/bids/ה בכתובת: מועצשל ה
 

כשהיא סגורה  הליךבמעטפת ה )בשני עותקים( את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית. 4
לתיבת  13:00שעה ב 11.12.18 -ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה הליךונושאת את מספר ה

  , בית המועצה כפר חב"ד. 1המועצה, לשכת ראש המועצה קומה במשרדי  המכרזים
 

להגשת ההצעה(  )ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי  14.11.18מפגש מציעים יערך ביום . 5
 . חדר הישיבות שבבית המועצהבבוקר ב 11:00בשעה 

 
על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם . 6

 בדיוק. .1847.עד ליום  בתוקף₪  00030,להצעתו על סך 
 

 דוא"ל 073-2230623 :בטלפון , אלינור זגורי גופרגב' ללפרטים נוספים ניתן לפנות . 7
 elinor@sdan.org.il  '14:00-9:00 ה' בין השעות  –בימים א 

 
 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון. . 8

 
 ד  רב,בכבו                                                                                    

 
  שדות דן מועצה אזורית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdan.org.il/bids/
mailto:elinor@sdan.org.il
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  62מתוך  3עמוד  חתימת המציע:__________
 

  נוהלהמסמכי 
 

 עמוד מסמך א' 

 4 כללי .1
 5 תקופת ההתקשרות .2
 5 תנאים לחתימת חוזה בין הרשות לבין הזוכה .3
 6 לוחות זמנים .4
 7 הוראות כלליות .5
 8                                                                                        הגשת ההצעות .6
 10                                                                      תנאי הסף להשתתפות .7
 14                                                                              השלמת מסמכים .8
 14                                 לנוהל                                          ההצעות  .9

 14                                                 בחירה בין ההצעותאמות המידה ל .10
11. 
12. 
13     . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 . 

                                                           המכרזיםשיקול דעת ועדת 
 תיקון טעויות 

 פסילת הצעות 
 הליךהזוכה ב
 סייגים 
 החוזה 

 זכות העיון
 תנאים כלליים 

61 
16 
16 
16 

71 
17 
17 

21 

   
 21 תנאי ההזמנה וטופסי ההצעהאישור הבנת  1טופס מס' 
 22 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 23 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 24 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 26 התחייבות לשמירת סודיות  5טופס מס' 
 28 תצהיר בדבר ניסיון עבר 6טופס מס' 
 30 בדבר אי תשלום דמי תיווךהצהרה  7טופס מס' 
 31 הצעת מחיר של משתתף  8טופס מס' 
 33 אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 36 ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 37 פרטי חשבון בנק לתשלום 11טופס מס' 
 38 תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים 12טופס מס' 
 13טופס מס' 
           14טופס מס' 

  בדבר קרבת משפחה וניגוד ענייניםתצהיר 
 הצהרה על הרשעה פלילית 

39 
41 
 

 44 התקשרות חוזה  מסמך ב'  
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  62מתוך  4עמוד  חתימת המציע:__________
 

 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 

 כללי .1
  

להכנת (, מזמינה בזאת הצעות מחיר "הרשות"או  ״מועצה״)להלן:  שדות דןמוא"ז  .1.1
פומבי )להלן: ההליך הבהתאם למפורט במסמכי  ,כוללנית למוא"ז מתאר כניתת
 ״(.הליךה״

מועצה אזורית שדות דן הינה מועצה אזורית כפרית באזור : כללי רקע .1.1.1
: אחיעזר, זיתן, ניר צבי, צפריה, חמד, מתשעה יישוביםמרכז הארץ המורכבת 

מונה מוגדר כיישוב קהילתי וה -גנות, משמר השבעה, יגל וכפר חב"ד
. 16,199חמישים אחוז מאוכלוסיית המועצה. סה"כ מס' התושבים הינו כ

ייחודיות המועצה מתבטאת באופי היישובים  המגוון המשלב סוגים שונים 
אלף דונם  וגובל בצפון  35של קהילות.  שטחה של המועצה משתרע על פני 

וריון ובאור יהודה, במזרח במועצה אזורית חבל מודיעין ג-בנמל תעופה בן
 ובלוד, בדרום ברמלה ובבאר יעקב ובמערב בבית דגן ובראשון  לציון.

 
 תהיה רשאית, אך לא חייבת,  לבחור במציע למתן השירותים.  המועצה .1.2

 
הטכני מסמך ג' לספק את השירותים בהתאם לדרישות המפרט  יהא הליךעל הזוכה ב .1.3

 ״(.השירותים)להלן: ״ ויתר מסמכי ההליך.
 

 "(, הנם כדלקמן: הליךמסמכי ה)להלן: " הליךמסמכי ההמסמכים המהווים את  .1.4
 

 דנן, על כל צרופותיה ונספחיה. הליך: הזמנה זו להגיש הצעות למסמך א' .1.4.1

 

 שהצעתו תזכה בהליך.  : חוזה התקשרות בין הרשות לבין המציעמסמך ב' .1.4.2
 

 מפרט טכני.    מסמך ג': .1.4.3

 
 .8כטופס מס' בהתאם לקבוע בטופס הצעת המציע, אשר מצורף  רכישת השירות הינו .1.5

 
. מתן השירותים מועצהד ולא יחשב עוב חיצוני נותן שירותיםבגדר  יחשב הליךהזוכה ב .1.6

על פי  מועצהיהיה מעסקו של המציע, כאשר המציע יהיה זמין לקיים ישיבות במשרדי ה
 דרישה. 

 
בהתאם, ביעות רצון הרשות, יהיה המציע זכאי לתמורה שול בגין מתן מלוא השירות .1.7

 . ועל פי שלבי הביצוע בפועל להצעתו ובכפוף לביצוע בפועל
 

כאשר חל איסור על הזוכה המציע הזוכה, מובהר בזאת, כי מתן השירות יהיה באמצעות  .1.8
גורם אחר, זאת ללא  להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו )כולן או חלקן( לכל

 .בכתב ומראש בלבד מועצהאישור ה
 

, ללא אישור הרשותלגורם אחר  או חלקם השירותיםככל שיתברר כי המציע הסב את  .1.9
, וזאת מבלי למקרה ללא צורך בהוכחת נזק₪  30,000 של יחויב הוא בפיצוי מוסכם בסך

 את ההתקשרות.  מידיתלגרוע מזכות הרשות לסיים 
 

מהמציע, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם מהשליטה  25%יובהר כי העברת  .1.10
מראש  מועצהנעשתה בחלקים, יראו אותה כהסבת השירותים, ולכך יש לקבל אישור ה

 ובכתב. 
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  62מתוך  5עמוד  חתימת המציע:__________
 

, תנאי הסף להשתתפות בהליך, התנאים כנת התכניתהמפרטים את שלבי  נוהל המסמכי  .1.11
על המציע לצרף  להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה.

ולהשיבם לרשות כשהם  נוהל האת כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי 
 חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.

 

 בכל שלב, כל עוד לא הוכרז זוכה. הרשות תהיה רשאית לבטל את ההליך .1.12
 

זה בהיותו פטור ממכרז היות וההתקשרות מובהר, כי דיני המכרזים לא יחולו על הליך  .1.13
 הינה לקבלת שירות הדורש ידע ומומחיות מיוחדים.

 

 תקופת ההתקשרות .2

 

ם העבודה וועד סיהחל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים  תקופת ההתקשרות הינה .2.1
 "(. תקופת החוזה)להלן: " לשביעות רצונה של המועצה

 

י עמידה בלוחות הזמנים לביצוע , אנוהלהמובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי  .2.2
, תהווה הפרה של החוזה או אי ביצוע השרות לשביעות רצונה של הרשות יםשירותה

ומבלי  -, לרבות נוהלהותקנה לרשות את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי 
ת פיצויים תילוט ערבות הביצוע )כהגדרתה בחוזה(, וכן השתח -לגרוע מכלליות האמור 

 מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. 
 

 
 :תנאים מוקדמים לחתימת החוזה בין הרשות לבין המציע הזוכה .3

 

ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור הזוכה לגזברות הרשות את  7בתוך  .3.1
 המסמכים הבאים: 

 

(. סכום 10טופס מס' ) הליךערבות ביצוע, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ה .3.1.1
   ₪ . 100,000ערבות הביצוע יהיה בסך 

   

 (. 11 מס' טופסהתשלומים ) תפרטי חשבון בנק להעבר .3.1.2

 

 . (9 מס' טופסאישור ביטוח בהתאם לנוסח המצורף להליך זה ) .3.1.3

 

לפיו, הזוכה אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים המונע  מועצהאישור היועץ המשפטי של ה .3.2
 . מועצה עבורשירותים ממנו את ביצוע ה

 
לא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובה, תהא הרשות  .3.3

רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכיית המציע ולמסור על פי שיקול דעתה בלבד, את 
ביצוע העבודה לכל מציע אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד הרשות בשל 

 כך.
 

הרשות תהא זכאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה לכיסוי ההפסדים שיגרמו כמו כן, 
לה עקב אי ביצוע השירות על ידי הזוכה, ומסירת השירות למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח 

 לתבוע סעדים נוספים.   מועצהנזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של ה
 
 לוחות זמנים .4

 
 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הינם כדלקמן:
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 הליךמכירת מסמכי ה .4.1

 

אצל  9:00-13:00השעות  בין 11.11.18 מיוםהחל  תבוצע הליךמכירת מסמכי ה  .4.1.1
ית זורבבניין המועצה הא, במחלקת ההנדסה מירי בן שלום, רכזת פרויקטים -הגב'

 )שלא יוחזרו(.  ₪ 1500תשלום של  תמורת שדות דן, הממוקמת בכפר חב"ד

 

וכתנאי לקבלתם.  הליךישולמו במועד קבלת מסמכי ה הליךעלות מסמכי ה .4.1.2
 לא תוחזר בשום מקרה.  הליךמובהר, כי עלות רכישת מסמכי ה

 
. על ידי המציע היא תנאי להגשת הצעת המציע הליךרכישת מסמכי המובהר, כי  .4.1.3

 כאמור. הליךכל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי ה
 

ובהשתתפות  הליךכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל .4.1.4
, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי הליךב
 , תחולנה על המציע. הליךה
 
 

 הבהרות ושינויים .5

 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00עד השעה  28.11.18 עד ליום  .5.1.1
 elinor@sdan.org.il לכתובת  , באמצעות דוא"לשאלות הבהרה מועצהל

 
-MSבמסמך המצוינת לעיל ת המייל, את שאלות ההבהרה יש לשלוח לכתוב .5.1.2

Word  :בלבד, במבנה שלהלן 
 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
השאלהנוסח   

    

    

 
כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני  .5.1.3

 ומספר טלפון.
 

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .5.1.4
 לשאלות ההבהרה. 

 
את תשובות  הליךכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו ל .5.1.5

 דו. י-הרשות לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על
 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות אלא אם  .5.1.6
 .ניתנה בהודעה בכתב כאמור

 
 

 הליךהגשת ההצעות ל .5.2
 

mailto:elinor@sdan.org.il
mailto:elinor@sdan.org.il
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עם הנספחים והמסמכים  הליךאת חוברות ה מועצהל יגיש הליךהמשתתף ב .5.2.1
העתק(, על גבי הטפסים המיועדים לכך,  + )מקור הנדרשים, בשני העתקים זהים

 במעטפה שהומצאה לו. 
 

עד  ,בלשכת מנכ"ל המועצה הנמצאת ים, כהליבתיבת התופקד  הליךמעטפת ה .5.2.2
 בדיוק. 13:00לא יאוחר מהשעה ,  11.12.18 ליום

 
הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה על ידי ועדת  .5.2.3

  .כמות שהן ים ותוחזרנה למציעכהליה
 

הרשות רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  .5.2.4
חד מן המציעים אשר הגישו א-ב לכלכך הודעה בכת-הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 הצעה בכתב. 
 

 הוראות כלליות .6

 

 הליךמסמכי ה .6.1

 

תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכישת מסמכי  הליךרכישת מסמכי ה .6.1.1
, ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא בדבר הליךנה תנאי להשתתפות ביה הליךה

 כאמור לעיל. הליךרכישת מסמכי ה

 

או באתר האינטרנט  שדות דןמוא"ז במשרדי  הליךניתן לעיין במסמכי ה .6.1.2
 . יםכהליתחת הכותרת   https://www.sdan.org.il/bids   : מועצהשל ה

 
והם נמסרים למציע לשם  הרשותהם רכוש  הליךזכויות היוצרים ומסמכי ה .6.1.3

 כל שימוש אלא למטרה זו.    הליךבלבד. אין לעשות במסמכי ה הליךהשתתפותו ב
 

, הליךלמען הסר כל ספק, הרשות אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי ה .6.1.4
 זה. הליךלמטרות ההשתתפות בחלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא 

 
 אישור הבנת תנאים .6.2

 

, וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הליךמציע אחראי לבדיקת מסמכי ה .6.2.1
 .הצעתו ועל ביצוע העבודה/שירות

 

,  כי (1טופס מס' מצורף להזמנה זו ) , אשרמציע יאשר בהתאם לנוסח האישור .6.2.2
הוא מקבל על עצמו את  , קראם והבינם, וכיהליךקיבל לידיו את מסמכי ה

  .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הגלומות בהם
 

, והמציע לא יהיה הליךלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי ה .6.2.3
רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע 

לרבות ומבלי מהצעתו מכל סיבה שהיא תהיה הרשות זכאית לכל סעד העומד לה, 
 ילוט הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(.ח -לפגוע בכלליות האמור 

 
 הליךשינוי תנאי ה .6.3

 

, הרשות שומרת לעצמה את שיקול הדעת מכרזים כל עוד לא נפתחה תיבת ה .6.3.1
הבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה 

 שים לצרכי הרשות.כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדר

https://www.sdan.org.il/bids
https://www.sdan.org.il/bids
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ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה  הליךשינוי תנאי ה .6.3.2
לא יהיה כל תוקף . למען הסר ספק מובהר, כי הליךחלק בלתי נפרד מתנאי ה

 . לשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה בכתב מטעם הרשות
 

יצרף אותה כחלק המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ו .6.3.3
 המוגשים במסגרת הצעתו. הליךממסמכי ה

 
שעות ממועד  24בתוך  זאת ,יאשרו בחוזר קבלת ההודעה מהרשות המציעים .6.3.4

 קבלתה. 
 

 
 הגשת ההצעות .7

 

 הליךהתאמה לתנאי ה .7.1

 

. על המציע להתייחס בהצעתו הליךההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ה .7.1.1
ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. חובה  הליךלכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה

על המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר 
 סעיפים ללא מילוי.

 

כל העתק המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד ש .7.1.2
 . כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח

 
המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר,  .7.1.3

תהא הרשות רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, 
 .המכרזיםוההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת 

 
 בחירה בין הצעות זהות  .7.2

 
כהצעות הטובות  המכרזים ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה על ידי ועדת  היה .7.2.1

המכרזים תהיה ועדת , ם הנקודותהן זהות בסכוביותר )שעמדו בתנאי הסף( 
ן הצעות ובי להלן 10הכריע ביניהן על סמך ריאיון אישי כקבוע בסעיף רשאית ל

 המכרזים.תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת ועדת אלה 

 

לניהול הליך  נציג מטעמה תהיה רשאית להסמיך את  המכרזיםועדת לחילופין,  .7.2.2
 ההגרלה. 

 
 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .7.3

 

אמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת הצעתו, מהמבלי לגרוע  .7.3.1
זה בפרט ו/או לבצע  הליךאת פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים ב

 .הליךכל פעולה שיש בה משום תכסיסנות בהליך ה

 

להזמנה זו  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .7.3.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.

 
 .(12)טופס מס' שמירת זכויות עובדים המציע יחתום על תצהיר בדבר  .7.3.3
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מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  .7.3.4
וכל מציע מוותר בזאת  הליךבדבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות ב

 שלו. על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרשות בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה

 

ים כהלילמען הסר כל ספק, ובשים לב לעובדה כי במסגרת ההליך תהיה ועדת ה .7.3.5
צעות ואף לבטל הליך זה, אם יעלה חשד ו/או יתברר כי בין רשאית לפסול ה

המשתתפים )כולם או חלקם( היה תיאום כלשהו בכל הנוגע להגשת ההצעות 
 . ו/או כי קיים קשר בין המשתתפים בהליך זה הליךל

 
 הצעה חתומה .7.4

 

ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי  .7.4.1
)כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה החתימה של המציע 

 בעט בלבד בצבע שחור או כחול(.) זו להציע הצעות

 

המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי  .7.4.2
טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-נחתמו על הליךההצעה וכל יתר מסמכי ה

2 .) 
 

 תוקף ההצעה .7.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים )  תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך ההצעה .7.5.1
 האחרון להגשת ההצעות.

 

החליטה הרשות על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה  .7.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. הוארך 90בתוקפה למשך תשעים )

יידרשו )במידת הצורך(, להאריך תוקף ההצעות בהתאם לסעיף זה, אזי המציעים 
 את תוקף הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(.

 
, וזאת עד לאחר הליךהרשות רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה ב .7.5.3

 . הליךחתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה ב
 

 בדיקת ההצעות .7.6

 

 הרשות תבדוק את ההצעות שהוגשו.  .7.6.1

 

ה הבלעדי, להיעזר לצורך בדיקת ההצעות פי שיקול דעת-הרשות תהא רשאית, על .7.6.2
 ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון. 

 
 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו .7.7

 

, תהא הרשות רשאית על פי שיקול דעתה, לפנות הליךלאחר פתיחת מעטפות ה .7.7.1
לקבלת למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה 

  נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.

 

הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן  .7.7.2
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או  הליךהמציעים לאחר הגשת ההצעות ל

המציע  אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של
 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
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 ואסמכתאות הליךתנאי הסף להשתתפות ב .8

 
 באחד עמידה אי כי יודגשמציעים העונים על כל התנאים הבאים.  הליךרשאים להשתתף ב

  . דין כל להוראות בהתאם ההצעה לפסילת יגרום, הסף מתנאי
 

 שהנו תאגיד הרשום כדין בישראל. שותפות או המציע הנו בעל אזרחות ישראלית או  .8.1

  

מציע שהנו שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו את הסכם השותפות כשהוא מאומת  .8.2
אשר כי השותפות הנה שותפות פעילה המדווחת כדין יידי עורך דין, אשר -ומאושר על

 . לרשויות המס

 

 התאגידתעודת האגד של פי דין, יצרף להצעתו העתק של -מציע שהוא תאגיד רשום על .8.3
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל -)העתק מאומת על

של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על חברה לצרף  תדפיס מעודכןששונה(, וכן, 
 להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
 תועד מועד הגש 2012שנים בקידום שלוש תכניות לפחות בין הבעל ניסיון מוכח  הינו המציע .8.4

 תכנית מתאר ארצית, תכנית לתשתית לאומית ( : התוכניות הבאות או חלקן ההצעות של
תכנית מתאר ינה נקודתית , מועדפת לדיור )תמ"ל(, תכנית מתאר מחוזית שא )תכנית תת"ל

 , תכנית מתאר יישובית ותכנית מתאר כוללנית במגזר הכפרי מקומית
 

בתכנון ערים ממוסד  ראשון באדריכלות או בעל תואר שני עם התמחותבעל תואר המציע  .8.5
מוכר להשכלה גבוהה לפי חוק. יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה 

גם אם )גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 
רים במשרד החינוך על שקילות אישור הועדה להערכת תאנערכו בארץ( יש לצרף הלימודים 

 .לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ
 

 המציע יכלול בצוות התכנון את הגורמים הבאים:  .8.6
 ראש הצוות  -אדריכל 

 יועץ כלכלי/ פרוגרמטור 

 יועץ סביבה ונוף 

 יועץ תנועה ותחבורה 

 יועץ מים, ביוב וניקוז 

 יועץ חשמל 
 

לצורך הוכחת תנאי  - לעיל המוצגים הסף בתנאיים עומד המציע של התכנון צוותחברי 
 ורשימת צוות התכנון המוצע על ידו.  6יצרף את טופס מס' המציע  8.5ו  8.4סף  

 
ה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו פי שיקול דעת-מובהר כי הרשות תהיה רשאית, על

שירותים די המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה י-על
 . המכרזיםדו ואולם נודעו לוועדת י-די המציע, ואשר לא פורטו עלי-עלשניתנו 

 

 פסילה עקב ניסיון רע  .8.7
 

ו/או  שדות דןז "מוא.במקרה של ניסיון רע של המציע עם  -עקב ניסיון רע פסילה  .8.7.1
ו/או תאגיד עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה ו/או חברת בת  תרשות מקומית אחר
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ממשלתית ו/או גוף דומה,  תהיה הוועדה רשאית לפסול את ההצעה של המציע 
 ויראוה כלא עומדת בתנאי הסף. 

 
 )כולל(.  2018 – 2011לעיל יתייחס לשנים ניסיון רע לעניין סעיף  .8.7.2

 
 שמירה על זכויות עובדים .8.8

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף  .8.8.1
, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, הליךלמסמכי ה 4טופס מס' כמסמך 

דה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. פי חוקי העבו-על
בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות 
אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו 

דרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי ידי מנהל ההס-עלעל מי מאלה 
העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף 
אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות 

 כאמור או העדרם. 
 

אחרונות בעבירה אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים ה .8.8.2
פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה והמפורטים בטופס 

 . ההצעה תיפסל על הסף,  4
 

סדרה והאכיפה ידי מינהל הה-אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .8.8.3
( קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה 2במשרד הכלכלה בשני )

, בשלוש השנים האחרונות, ההצעה תיפסל על הסף. 4טופס מס' המפורטים ב
 מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים. 

 
 ערבות ההצעה .8.9

 

מאת בנק מסחרי ישראלי  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .8.9.1
 , וזאת(שלושים אלף שקלים ) ₪ 30,000 בסך "(,הערבות הבנקאית)לעיל ולהלן: "

; הערבות הבנקאית תהא ערוכה הליךלהבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי ה
 (. 3טופס מס' ) הליךבנוסח המצורף למסמכי ה

 

שהרשות תחליט על שינוי  ככל 7.4.19 וםהבנקאית תעמוד בתוקפה עד לי רבותהע .8.9.2
זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת  הליךלוחות הזמנים הנוגעים ל

 תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
 

למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה  .8.9.3
, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין הליךמהנוסח שצורף למסמכי ה

 .פסל ותגרור עמה את פסילת ההצעהסכום הערבות או מועד תוקפה(, תי
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  על אף האמור לעיל, הרשות תהא רשאית, על .8.9.4
( חודשים, ובלבד 3מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה )

  שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.
 

חייתה של הרשות תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר ד .8.9.5
השירותים צעה, או בסמוך לאחר שנחתם חוזה עם המציע שנבחר לבצע את הה

 המציא ערבות ביצוע.
 

הרשות תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום  .8.9.6
הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע 
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בדייקנות ובשלמות ו/או סירב  הליךנאי החזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את ת
, לרבות ההוראות בדבר חתימת הליךלמלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו ב

החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי 
 .הליךו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות ה הליךה
 

 ,זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחרמובהר, כי אין בזכויות הרשות כמפורט בסעיף  .8.9.7
 ועל פי כל דין. הליךאשר עומד לרשות הרשות בהתאם למסמכי ה

 
הרשות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או  .8.9.8

לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות 
  בפני הבנק.

 
)לרבות  הליךיוכל לערער על זכייה של אחר ב מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא .8.9.9

בפני בית המשפט(, אלא אם כן המציא לרשות, במצורף לבקשתו לערער את ערבות 
 הצעתו. 

 
 פי דין-אסמכתאות נוספות הדרושות על .8.10

 
 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:

 

הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע הוא בעל כל האישורים  .8.10.1
 הליךכי הויצרף תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמ 1976-התשל"ו

 (. 4)טופס מס' 

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .8.10.2
 .1975-להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 
יכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח אישור תקף על נ .8.10.3

 חדש[.
 
 העתק תעודת עוסק מורשה של המציע במע"מ.  .8.10.4

 
 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .8.11

 

מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים  .8.11.1
להזמנה זו המפורטים במסמך זה, עליו לצרף להצעתו את כל הטפסים המצורפים 

)נספח ביטוח אין צורך למלא בשלב הגשת ההצעה(, כשהם מלאים וחתומים, וכן, 
 . הליךקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה

 

 אישור בדבר רכישת מסמכי ההליך. .8.11.2
 
 אישור השתתפות במפגש המציעים.  .8.11.3

 

הרשות שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים  .8.11.4
ת כספיים של המציע, וכן, לפסול חו"לצורך הבהרת ההצעה, לרבות, דו לדעתה

 הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.
 
הנדרשים לרבות להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבועים  הליךכלל מסמכי ה .8.11.5

 על כל סעיפי המשנה שלו. 8 בסעיף
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 אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.12

 
 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים: 

 

, תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי הנספחים והצרופות להצעתו, לרבותכל  .8.12.1
מור במסמך זה, והכל, כשאלו ידי הרשות כא-על הליךשבוצע במסמכי ה

 .לא מזוההחתומים ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה 
 

ראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל יתר ערבות בנקאית תקפה בהתאם להו .8.12.2
 .    הליךמסמכי ה

 
 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .8.12.3

 
כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי הרשות )מסמכי  .8.12.4

 המקור ועוד עותק נוסף(.  
 

המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו. חתימת המציע  בשולי מסמך  .8.12.5
זה משמעותה כי קרא, הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על 

 גביו צרף חתימתו. 
 

נו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי ימציע שה .8.12.6
יצרף להצעתו אישור בדבר החתימה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד 

 מורשי החתימה מטעמו.
 

למען הסר כל ספק מובהר כי את הצעות המחיר יש להגיש במעטפות סגורות  .8.12.7
ונפרדות אשר ייפתחו רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של הליך 

 זה ומתן הניקוד בגין הרכיבים האיכותיים להלן.
 

 השלמת מסמכים .9

 

לעיל, הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  מבלי לגרוע מכלליות האמור .9.1
חסר  להשלים מידע - הליךאחר הגשת ההצעות לל -הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים 

 לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 

 . להשלמת המסמכיםדתו של כל מציע כאמור בדרישתה יהרשות תקצוב מועדים לשם עמ .9.2
 

 הליךההצעות לאופן בחירת ההצעה הזוכה  .10

 

 , כפי שיפורטו להלן. איכותההצעה הזוכה תיבחר בהתבסס על עמידתה בקריטריונים של  .10.1

 

לעיל.  8בשלב הראשון, תיבחן עמידתם של ההצעות בתנאי הסף כפי שפורטו בסעיף  .10.2
 הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו. 

 
שההצעה שהוגשה עמדה בכל תנאי הסף, תיבדק איכותה על פי אמות בשלב השני, ככל  .10.3

 המידה המפורטות להלן.
 
 ההצעה אשר קיבלה את סכום הנקודות הגבוהה ביותר, תבחר כהצעה הזוכה. .10.4
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הצעות או יותר אשר יקבלו מספק נקודות זהה, תכריע ועדת  2כאמור לעיל, ככל שתהיינה  .10.5
רשאית להכריע בין  המכרזים לחילופין, ועדת . לראיון אישי ביניהן בהתאם המכרזים

 הצעות בעלות סך ניקוד זהה על בסיס הגרלה.
 
על בסיס ההגרלה  ריאיון האישי, אואופן ההכרעה בין הצעות זהות, באמצעות רכיב ה .10.6

 נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ולמציע לא תהיה כל טענה ביחס לכך.  
 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

 

לעיל, יבחנו על פי אמות מידה כמותיות  8הצעות שיעמדו בתנאי הסף הנזכרים בסעיף  .10.7
משקל  .ואיכותיות בהתאם להתרשמותה של ועדת הבחינה בהתאם לקריטריונים להלן

 אחוז  60 –רכיב המחיר 
 אחוז  40 –משקל רכיב האיכות 

 

יחידה ה, מהנדסת המועצה ,הליךמנכ"ל המועצה, יועץ מלווה ל :יהיו  ועדת הבחינהחברי  .10.8
המציע לצורך מתן השירות וזאת הצעת תתרשם מ. הוועדה ו/או מי מטעמם גיתטאסטרה

 בתחומים הבאים: 
 

 הערות  משקל  רכיב איכות  מס"ד
ותק המציע וצוות  .1

 התכנון. 
 10בגין כל שנה מעל 

שנות ניסיון כאדריכל 
נק'  10נק' ועד  1רשום  

 ימוםסמק

נק'  10
 מקסימום 

יש לצרף 
אסמכתא על 

רישום 
 כאדריכל

תחת חוצץ 
  1איכות מס' 

תכנית השלמת קידום  .2
מתאר ארצית, תכנית 

 ,לאומית לתשתית
מועדפת  תכנית( תת"ל)

, תכנית (תמ"ל)לדיור 
מתאר מחוזית שאינה 

נקודתית , תכנית 
תכנית , מתאר מקומית

מתאר כוללנית  במגזר 
הכפרי, תכנית מתאר 

 יישובית במגזר הכפרי 
כנית בגין כל ת

 3 שהושלמה מעבר ל
נק' ועד  5 –כניות ת

  נק' 20מקסימום 

 20מקסימום 
 נק'

יש לצרף 
אישורים 

להוכחת קידום 
התוכנית 

ואישורה תחת 
חוצץ איכות 

  2מס' 

 –המלצות  .3
התרשמות מהמלצות 

שבוצעו ות דביחס לעבו
 וצוותו,  על ידי המציע

הדירוג יהיה על פי 
 רכיב: 

 נק'  5עד  –זמינות 
 5עד  –יכולת מקצועית 

 נק'.
ד ע -עמידת בלוח זמנים

 נק'  5
 5עד  –השלמת העבודה 

 נק' 

נק'  20עד 
 מקסימום

יש לצרף שלוש 
ת . והמלצ

הוועדה תערוך 
ממוצע ניקוד 

 ההמלצות. 
 

יש לצרף תחת 
  3חוצץ מס' 
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תרשמות מהצוות ה .4
 :המוצע למתן השירות

נציג  הרכב הצוות,
ותק הצוות,  הצוות,

ניסיונו בביצוע עבודות 
עבור רשויות דומות 

 מקומיות 

 מנקודות 50עד 
 מקסימום

יש לצרף קו"ח 
 הצוות המוצע,

מסמך ריכוז 
ביחס לעבודות 

דומות תחת 
  4חוצץ מס' 

 
מובהר, כי החלטת ועדת הבחינה תהיה סופית ובהשתתפותו בהליך מצהיר המציע, כי הינו מוותר 
על כל טענה בקשר להרכב הוועדה וכי לא יעלה כל טענה בהתייחס לשיקול דעת הוועדה ו/או 

 אופן ניקודה את ההצעות השונות. 
                                                    

 -לצרף להצעתם מסמכים המעידים על עמידתם בדרישות הרכיב האיכותי על המציעים
בהתאם לסעיף ) תוך הפנייה של  הוכחת הרכיב האיכותי –המסמכים יצורפו תחת הכותרת 

 . על המציע לציין בהתייחס לכל מסמך לאיזה סעיף הינו מתייחס.  המציע לסעיף הרלוונטי(
            

המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, יוכרז כזוכה בכפוף לאמור לעיל ולהלן,  .1.1
 .הליךב

 המכרזים:שיקול דעת ועדת  .2

 
רשאית הרשות להביא בחשבון, בין היתר,  הליךאף האמור לעיל, הרי שבמסגרת שיקוליה בהליכי העל 

את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם כעמידה בתנאי 
 הסף, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי  בביצועשל המציע  ניסיונו     .2.1
 מומחיותו וכן, המלצות אודות המציע, הן לחיוב והן לשלילה.

 

העבודה או השירותים המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם  איכות     .2.2
בקבלת  מועצה)לחיוב או לשלילה( של ה למערכות הקיימות ברשות, לרבות, ניסיון עבר

 עם מציע מסוים.   םשירותי
 

 . 1987-(, תשמ"חמכרזים לתקנות העיריות ) 22שיקול אחר המפורט בתקנה  כל     .2.3
 

 תיקון טעויות .3

 
 , רשאית לתקן טעויות סופר שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. המכרזיםועדת  .3.1

 
תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .3.2

 בפרוטוקול. 
 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .3.3
 

 פסילת הצעות .4

 
רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן  המכרזיםועדת  .4.1

חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא 
 , זולת אם החליטה הועדה אחרת. הליךה
 

תהיה רשאית לפסול הצעות שיש בהן כדי לפגוע בשווין או בהליך התחרות המכרזים ועדת  .4.2
 .הליךין המשתפים בההוגנת ב
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אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הרשות למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום  .4.3
 לב.

 
 י כל דין.פ-אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת הרשות על .4.4

 
 הליךהזוכה ב .5

 

זה, ותמליץ לראש  הליךשל הרשות תבחר את הזוכה בהתאם להוראות  המכרזיםועדת  .5.1
 הרשות, כי הרשות תתקשר עמו בחוזה. 

 

, תשקול קיבלה מהם הבהרותאם תשקול את ההצעות כמפורט לעיל ו/או  המכרזיםועדת  .5.2
 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. 

 
רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא  המכרזיםועדת  .5.3

 לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות. 
  
 

 סייגים .6

 

רשאית שלא  המכרזיםעל אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת  .6.1
מקבל  ,בהשתתפותו בהליך והגשת הצעתו. המציע הליךלהכריז על מציע כלשהו כזוכה ב

 סייג זה ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד האמור. 

 

במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת הרשות, לרבות, בגין  .6.2
 . הליךרכישת מסמכי ה

 
במקרה שבו הפסיקה הרשות את ההתקשרות עם מציע שהוכרז כזוכה, תהיה רשאית  .6.3

נות בכל שלב ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה השנייה בטיבה במסגרת הרשות לפ
 הליך בחינת ההצעות.  

 

 החוזה .7
 

וקף בין ת-לא יהא קיים חוזה ברהחוזה למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 
 הצדדים. 

 
 זכות עיון בהצעה הזוכה .8

 
יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של ועדת  הליךב, כל משתתף הליךבהתאם לכללי ה .8.1

יום מקבלת ההודעה על תוצאות  30, זאת בתוך הליךבנימוקיה ובהצעת הזוכה ב המכרזים
 .הליךה

 

, או בחלקים של המכרזיםלא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת  הליךמשתתף ב .8.2
לחשוף סוד מסחרי, או סוד המכרזים ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת 

 מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.
 

ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי הרשות בלבד, בכפוף למשלוח בקשה בכתב  .8.3
לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג הרשות, ובכפוף לתשלום הוצאות קבוע בסך 

)במילים: מאה שקלים חדשים(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי העלויות ₪  100של 
 הכרוכות בעיון.
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קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י גזבר  .8.4

 הרשות, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.
 
 תנאים כלליים .9

 

 הדין החל .9.1

 

 מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. בהליך זה כפוף לדינים החלים  .9.1.1

 

 תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין. ההצעות .9.1.2
 

המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .9.1.3
 והגשת ההצעות.

 
 תנית שיפוט ייחודית .9.2

 
זה ו/או לחוזה הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך  הליךכל עניין הנוגע ל

 . לוד או רמלה מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר
 

 הוצאות ההשתתפות בהליך .9.3

 

 הליךישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי היכל מציע  .9.3.1
 . הליךוביצוע בדיקות נשוא ה

 

  זכאי לכל שיפוי מאת הרשות בגין הוצאות אלה.המציע לא יהא  .9.3.2
 

 ביטול על ידי הרשות או דחיית תחילת ביצוע העבודה/שירות .9.4

 

 הרשות רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא.  .9.4.1

 

יא תהא רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או ידי הרשות, ה-בוטל ההליך על .9.4.2
 שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.  באמצעות צדדים שלישיים, מבלי

 
 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .9.5

 

"(, והוא יחל הזוכה המקוריזוכה )להלן: " המכרזיםהיה וייקבע על ידי ועדת  .9.5.1
בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 

"( ו/או ככל הזוכה האחרתחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן: "הזוכה המקורי בטלה וכי 
שיינתן צו מניעה, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר 
לרשות את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו 

ה לקיים על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל ז
 . ת המנהל בדבר מועד העברת האחריותאת הוראו

 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול  .9.5.2
ד למועד עידיו בפועל, -זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 הפסקתה בפועל. 
 

 תנאי לביצוע ההתקשרות או הרחבות  .9.6
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 לרבות כל הגדלה או שינוי שלו, טעונים אישור באמצעות חתימת ראשחוזה ההתקשרות, 

ואישור הגופים הרלוונטיים לפי העניין. היה ולא התקבל מי  מועצה, גזבר המועצה
את והמציע לא יהא רשאי לתבוע מאישורים אלו, ההליך ו/או החוזה יהיה בטל ומבוטל 

 בגין ו/או בעקבות ו/או כתוצאה מכך.  מועצהה
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .9.7

 

 היא במשרדי הרשות כמפורט לעיל. המכרזיםכתובתה של ועדת  .9.7.1

 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. .9.7.2
 

לכתובת המשתתפים  המכרזיםכל הודעה אשר תישלח על ידי הרשות ו/או ועדת  .9.7.3
( ימי עסקים 3ה )בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלוש

מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל 
עת ב –המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 מסירתה.
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 1ופס מס' ט
 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה
 
 

 
 לכבוד

 שדות דןמועצה אזורית 
 

 ג.א.נ,
 
 

 כוללנית מתאר כנית הכנת ת - _30/2018_מס'הליך  הנדון:
 

, למדנו והבנו את האמור 30/2018   הליךהאנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי  .1
בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים 

וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה השירותים, להשפיע על הצעתנו או על ביצוע 
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים -ידיעה או אי-באי

 .שירותיםלהשפיע על הצעתנו או על ביצוע ה
 
אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על  .2

 ההפניה ועל כל נספחיהם וצרופותיהם.דרך 
 
עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה  .3

 מחייב מבחינתנו.
 
ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בחוזה לביצוע העבודות נשוא  .4

אם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא תהההזמנה הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי הרשות ב
יתקבל אישור הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק 
זמן זה, תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בחוזה לביצוע העבודות נשוא 

דרישה ו/או  ל טענה,ל טענה ואנו מוותרים על כעם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כ הליךה
 .   הליךתביעה כלפי הרשות בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו ב

 
אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת בחוזה  .5

, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הליךהמצורף ל
 הטעונים המצאה.

 
 ערבות )כולל הארכה(.העתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת הצ .6
 
לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים יאנו מתחייבים למנוע את ג .7

 נשוא הצעתנו זו בפרט. הליךאחרים ב
 
ערוכה כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית,  .8

 לפקודתכם בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.
 
, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הליךככל שנזכה ב .9

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה הנכלל בהצעתנו זו.
 

המסמכים האחרים במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את  .10
ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות  7הנזכרים בחוזה הנכלל תוך 

, ומבלי לפגוע ביתר זכויות הרשות, תהא הרשות זכאית לחלט 1970-בשל הפרת חוזה( תשל"א
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את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת 
 זה ו/או במהלך המו"מ.החו

 

מותנה בחתימת  אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, .11
 .תהחוזה על ידי הרשו

 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 
 

_____________                                                      _____________________ 
 תמת המציעחתימה וחו                                                            תאריך           
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 טופס מס' 2

 
 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד
 

 _____/_____/20___תאריך: 
 

 
 :לכבוד

 שדות דןמוא"ז 
 

 א.ג.נ.
 המציעאישור זכויות חתימה בשם הנדון: 

 
 

____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, הנני, עו"ד/רו"ח 
במסגרת "( המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

"( מוסמך/ים הליךה)להלן: " כוללניתמתאר  כנית הכנת ת 30/ 2018 הליךההזמנה להציע הצעות ל
 .הליךאת המציע לכל דבר ועניין בנוגע ללחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 _______________ 

 
 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 
 
 

 ערבות בנקאית )ערבות הצעה(
 

 _____/_____/20תאריך ___
 
 לכבוד

  שדות דןז "מוא
 

 א.ג.נ.
 

 :ערבות בנקאית מס'__________ הנדון:
 

"(, אנו _______________________ מרחוב מציעה________ )להלן: "על פי בקשת 
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הערבים__________________________ )להלן: "

סכום ( )להלן: "אלפים שקלים יםחמש כולל מע"מ )במילים: ₪ 30,000 לפי דרישתכם, עד לסכום
מס'  הליךבהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת  מציע"(, בקשר לעמידתו של ההערבות

 . כוללניתמתאר כנית הכנת ת 30 /8201
 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 המופיעה בראשית כתב ערבות זה. לפי הכתובת 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה  .2
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
 
תנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מו .3

 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 .1947. כתב ערבות זה יעמוד בתוקף עד ליום .5
 
 

 בכבוד רב,
 

_____________ 
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 4טופס מס' 
 

 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

      
    

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1

 תפקיד                                  שם      המציע                                      
 

         
 המציע.הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2

 
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 
 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

 
במועד  ההתקשרות  המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך  

 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2הגדרתו בסעיף כ –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02ורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ה –"הורשע"  **
ה לפי חוק עובדים או עביר 1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

המנויות בתוספת , גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-העבודה, התשע"ב 
 השלישית לאותו חוק.
המועד  שבו הוגשה   – הליךלעניין התקשרות בעסקה בלא  –****    "מועד ההתקשרות" 

לגוף הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה 
 מועד ההתקשרות בעסקה.  -כאמור

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

ש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה י -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 100-ספק מעסיק פחות מה -( 1חלופה )    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100ספק מעסיק ה -( 2חלופה )    
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף               

 ת הנחיות בקשר ליישומן. לשם קבל –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי 
 –( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )
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לחוק שוויון זכויות,  9סעיף  הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי
 הוא גם פעל ליישומן. 

להעביר העתק מתצהיר זה  הספק מתחייב -לעיל  4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו  עם  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 העירייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 

 הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה  כי ז .7

                                                                                                          _ _____________ 

 חתימת המצהיר            

 

 
 אימות חתימה 

 
יום _________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ב

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 
 

                                                                                                          _ _____________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
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  62מתוך  25עמוד  חתימת המציע:__________
 

 5טופס מס' 
                   לכבוד                                                                                  

  שדות דןז "מוא
 "(מועצה" -)להלן 

 
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים 
 

 
שמור על סודיות כל המידע כהגדרתו בתנאי שא הליךהובהר לי כי הרשות מתנה את השתתפותי ב .1

 לעיל ולהלן, וכן על סמך התחייבותי לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע.

 

הוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים לרשות ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או  .2
ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל  אקבל לחזקתי

ורה פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צ
 "(. המידעואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "

 
לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף, עלול לגרום לרשות ו/או  הוסבר .3

 לצדדים שלישיים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית. 
 

 לאור האמור, אני הח"מ מתחייב כדלקמן: .4
 

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או  .4.1
 ביצועם. 

 

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים  4.1לי לפגוע בכלליות האמור בסעיף מב .4.2
לרשות או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא 
מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד 

 כלשהו.

 

י זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש, מבחינה בטיחותית, ביטחונית, לנקוט אמצע .4.3
 על פי התחייבות זו.  ינוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי

 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .4.4
יגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי 

 לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 
 

חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל  .4.5
מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים שקיבלתי מכל אדם או גוף 
עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב/ת לא לשמור אצלי 

 עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
 

גרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שי .4.6
 במתן השירותים.

 
בכל מקרה שאגלה מידע השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותכם, תהיה  .4.7

 לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות. 
 

העבודה ומסירתו לאחר, הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע אליי במהלך ביצוע  .4.8
 .  1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז
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_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ 

________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה התייצב/ה בפניי מר/גב' 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם 
לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה 

 עליו בפניי.
 
 

________________ 
 )חתימה +חותמת(עו"ד 
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 טופס מס' 6

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 
______________ של _________________ אחר_____ /אני משמש כמנהל כללי/מנהל  .1

 הליך"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת המציע)להלן: "
 "(.הליךה: "ידי הרשות )להלן-שפורסם על -________מס' 

 

 הנני מצהיר כדלקמן:  .2
 

ועד מועד הגשת  2012 כניות לפחות בין השניםו בעל ניסיון מוכח בקידום שלוש תהמציע הינ 2.1
תכנית מתאר ארצית, תכנית לתשתית לאומית  ההצעות של התוכניות הבאות או חלקן :

(תת"ל) תכנית מועדפת לדיור )תמ"ל(, תכנית מתאר מחוזית שאינה נקודתית , תכנית 
 מתאר מקומית.

 
 לעיל:  2.1 בסעיףאמור הידי להוכחת -שבוצעו עלהשירותים להלן פירוט  2.2

  
התוכנית 

אושרה/לא 
 אושרה 

יש לציין 
   מפורשות 

מועד 
ביצוע 

 העבודה 

 תיאור העבודה 
 

 פרטי המזמין

בין 
 השנים 

 טלפון
 ישיר

 שם איש קשר 

 

    
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 

)נא לציין פרטי איש קשר ביחס  לעיל 2.1 מצ"ב המלצות ביחס לעבודות שפורטו בסעיף 2.3
 . לכל המלצה(

 

בעל תואר ראשון באדריכלות או בעל תואר שני עם התמחות בתכנון ערים ממוסד המציע  2.4
מוכר להשכלה גבוהה לפי חוק. יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה 

גם אם )גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 
להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות אישור הועדה נערכו בארץ( יש לצרף הלימודים 

 .לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ
 

 מצ"ב אישורים והעתק רישום בתוקף כאדריכל .
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 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 אישור
 

מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 ליו בפניי.הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה ע
________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 טופס מס' 7

 
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

 
, אנו 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .1

 ומצהירים בזאת כדלקמן:הח"מ __________________________________ מתחייבים 

 
לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  .1.1

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 
או בעל תפקיד ברשות ו/או עובד הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם  הרשותמחדל של 

 קשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.אחר, ב

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד  .1.2

הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 
 התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 
או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד /לא לשדל ו .1.3

הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית 
 ו/או לא תחרותית.

 
לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרשות  1.3עד  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 מהם. ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים

 
לעיל, ידוע לנו כי הרשות שומרת  1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד 
"( ו/או לא לקבל הליך ההתקשרותכי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "

צעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או את ה
 לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

 
אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  .3

 הרשות ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 
 

 שם: ____________________________________________
 

 חתימה: ___________________
 

 ברה(: _____________________חותמת )ח
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 8 מס' ופסט
 הצעת המשתתף

 
 לכבוד 

 ךהליועדת ה
  שדות דןז "מוא

 א.ג.נ
  30 /8201 הליך הנדון:

 
 ____________________________            הח״מ: אני      .1

 הגוף המשפטי: ____________________________ שם
  ____________________________  :כתובת
 ____________________________  :טלפון

 ____________________________  ':פקס
 ____________________________  "ל:דוא

 
מתאר כנית להכנת ת 30 / 2018' מס הליךבזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי  מאשר .2

שירותים זה בחוזה ובנספחיו, במלואם ושאני בעל הידע והניסיון בביצוע ה ובכלל,  כוללנית 
 הנ״ל כנדרש על ידכם כאמור בחוזה ונספחיו.

 
 . הליךכל המסמכים והאישורים הנדרשים עפ״י תנאי ה ילאשר כי צורפו על יד הנני .3

 
בהתאם להוראות ובידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על השירותים הצעתי לביצוע  .4

חשבוננו את כל כח האדם, כלי הרכב, הציוד, האמצעים, והתשומות הנדרשות לביצוע כלל 
  ובהסכם הינה הליךבמסמכי הומלוא השירותים, הכל בהתאם לדרישות המפורטות השירותים 

 כולל מע"מ .₪  _____________
 

, על כל הכרוך הליךמובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים נשוא ה .5
 , וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת .לעיל ולהלן בה, מעבר למחיר נשוא הצעתנו זו

 
 תנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזה. .6

 
 זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.  טופס .7

 
רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין את בעלי ההצעות  המכרזיםידוע לי כי ועדת  .8

 לצורך בירור פרטים ומתן הסברים ביחס להצעותיהם. 
 

ולחילופין נמנע , רשאית לפסול הצעת מציע, אשר נמנע מלהתייצב בפני הוועדה מועצהה .9
 סברים הדרושים. ממסירת הפרטים והה

 
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  מועצהאין ה .10

 
כאמור במסמכי  שירותיםידוע לי כי התמורה בהתייחס להצעתי כוללת בתוכה את ביצוע ה .11

וכל ההוצאות מכל סוג שהוא ולרבות ולא רק: את כל המיסים, אגרות, נסיעות והיטלים , הליךה
עות , עלויות נידות, עבודה בשהשירותים הנלווים, את כל ןהעבודות, ככל שישנכרוכים בביצוע ה

תקנים ותקנות רלבנטיים ו/או הדפסות, צילומים , , חוקים, לילה, בימי שישי, שבת וחגים
 . מועצהמגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישות מיוחדות של 

 
 ___ תאריך:__________שם המציע:_________________ חתימה:_____________
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 9טופס מס' 

 םעל קיום ביטוחי אישור
 

 
 אריך _______ת              לכבוד                                                                                      

  שדות דןז "מוא
 
 

הכנת הלן: "נותן השירות"( )ל אישור על עריכת פוליסות ביטוח של _______________ הנדון: 
 )להלן: "השירותים"(    כוללנית מתאר  כנית ת

 
 

 אנו הח"מ _________________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת, כדלהלן:
         

אנו ערכנו לנותן השירות פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות  .1
 ת, כמפורט להלן:קיימות של נותן השירו

 
__________________  פוליסה מספר) ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

) 
 

גבול אחריות: לתובע, מקרה 
 ותקופת ביטוח שנתית

1,000,000  ₪ 
 

וצד שלישי כלשהו,  מועצההאחריותו של נותן השירות על פי הדין כלפי  :תיאור כיסוי
מעשה או מחדל של נותן השירות ו/או של העובדים המכסה אחריות בגין 

הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו 
 של נותן השירות, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

 
ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  מועצהההביטוח מכסה את אחריות  .1 הרחבות נוספות

 השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.מעשה או מחדל של נותן 
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .2

הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי  .3
 לחוק המל"ל 328בהתאם לסעיף  מועצהה

 
 _________________ ( פוליסה מספר) ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 

 )פוליסה מספר  _______________________(  ביטוח אחריות מקצועית    .ג
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

 
 ש"ח   6,000,000

 ש"ח 20,000,000

 : אור כיסויית
 

אחריות על פי כל דין בגין נזקי גוף לעובדי נותן השירות, קבלני משנה 
 ולכל המועסקים על ידי נותן השירות בביצוע השירותים.

 
היה ותוטל עליה אחריות כמעביד  מועצהההביטוח מורחב לכלול את  :הרחבה נוספות

 לעובדי נותן השירות.לנזקי גוף הנגרמים 
 



    הכנת תכנית מתאר  כוללנית     30/2018פומבי מס'  הליך
  

  62מתוך  32עמוד  חתימת המציע:__________
 

כיסוי אחריות על פי דין של היועץ בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  תיאור הכיסוי:
ו/או נזקים כספיים אחרים שיגרמו בקשר עם ביצוע השירותים בגין 

המהווים הפרת חובה מקצועית כולל  מעשה או מחדל טעות או השמטה
  עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪  800,000סך  גבולות אחריות:

 
הפוליסה מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .1 תנאים מיוחדים:

 חובה מקצועית של היועץ בקשר עם השירותים.
 חודשים. 6ודיווח מוארכת בת הפוליסה כוללת תקופת גילוי  .2
הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו התחיל היועץ בביצוע  .3

 השירותים כלפי המזמינה.
הפוליסה מורחבת לכסות )א( תכנון ופיקוח  )ב( אי יושר עובדים )ג(  .4

 אובדן מסמכים ומדיה מגנטית.
 

סדרה של מקרי סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או  השתתפות עצמית:
 ₪. 40,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של  

 

 

 _________ ועד______________)כולל(._ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 . מועצהנותן השירות ו/או  –" יהיה המבוטחבפוליסות הנ"ל שם " .3
 

 לרבות חברות בנות, מנהלים ועובדים של הנ"ל.  שדות דןמוא"ז " לעניין אישור זה: מועצה"
 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4
 

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.מועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  א.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירות ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי  ב. 

 60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מועצהאלא לאחר שנמסור לספק ולתנאיהם לרעה, 
 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 
נותן השירות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות  .5

 העצמיות הקבועות בהן.

 

בדרך כלשהי את אחריותנו כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל  .6
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח  מועצהה, ולגבי מועצהכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי 
חוזה לחוק  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מועצההשתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 

 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 –הביטוח תשמ"א 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים  .7
 ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה. 

 
 

  ________              ______________________________ 
 מועצהחתימת          חתימת חברת הביטוח                             

 

 ______________ פקס: ___________פרטי סוכן הביטוח _________________    טלפון_
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 10ס' טופס מ

 כתב ערבות )ביצוע(
 

 לכבוד:
  שדות דןז "מוא

 שם הבנק:  ___________________.
 סניף הבנק: ___________________. 
 מס' טלפון של הסניף:  ___________ .
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
ש"ח )במילים:  000100, של אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך

  30/2018מס'  הליך( שתדרשו מאת הנערב בקשר ל""סכום הערבותש"ח( )להלן: אלפים  יםחמש
 או לחוזה שנכרת מכוחו. 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

שהתפרסם בתאריך ________  _______ לעניין ערבות זו יהא מדד חודש"המדד היסודי"  
 בשיעור __________ נקודות.

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י "המדד החדש"  
 ערבות זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה  

 ת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.למכפל
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, בפקסימיליה או 
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 
דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם 

 את הנערב. או  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מ
מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  .5

יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 
 על סכום הערבות.

ל פי לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם ע 1 התשלום כאמור בסעיף .6
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי 

 שיקול דעתכם הבלעדי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7

בכתב ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו 
 ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 בכבוד רב,

 
 בע"מ בנק _______________

 
 _____ וחותמת הסניף.חותמת אישית של ה"ה ____________טופס זה חייב בחתימה +           
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 11טופס מס' 
 
 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________        

 לכבוד
 _______________)גזברות(

 
 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 

 תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר 
___________ מיקוד __________ טלפון 

 ___________________ פקס 
 _______________________________ מספר תאגיד: 

שם הבנק ____________ מס' סניף  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
_______________ כתובת הבנק 

 _________________ מס' חשבון ________
 הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,

 נחזירם לגזברות הרשות  ללא שהות.
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ 
"(, הספקמאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"

 .הספקוחתימתם מחייבת את 
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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  21טופס מס' 
 

תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין  נוסח
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח  1969-לעבודה, התשכ״ט

יבוציים הרלוונטיים ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הק 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ״ה
 הליךלאופי העבודות נשוא ה

 
 

עלי לומר את  כי____________ ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי  הח״מ אני
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 

"( ומוסמך המציעהמכהן כ _______________  אצל _________________ )להלן: " הנני .1
 לתת תצהירי זה מטעמו. 

 
למתן  __________פומבי מס'  הליךעושה תצהיר זה כחלק מהגשת הצעתו של המציע ל הנני .2

 . שדות דןז "מואגביית חובות עירוניים ל שירותי
 
על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים חוזה  הליךשהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה ב ככל .3

תקופת חוזה ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות  מהלךהתקשרות, מתחייב המציע כי ב
מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי  קיםמוארכת( יקיים כלפי המועס

, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י חוק ואת האמור בכל הליךהעבודות נשוא ה
ות עבודה ; חוק שע1959-(: חוק שירות התעסוקה, תשי״טחוקי העבודה -החוקים הבאים )להלן 

; חוק 1951-תשי״א; חוק חופשה שנתית, 1976-; חוק; דמי מחלה, תשל״ו1951-ומנוחה, תשי״א
ודת הנוער, ; חוק עב1996-עובדת ולעובד, תשנ״ור שווה ל; חוק שכ1954-עבודת נשים, תשי״ד

-ילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש״ט; חוק חי1953-ניכות, תשי״ג; חוק הח1953-תשי״ג
יטוח ; חוק הב1963-; חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג1958-שכ״ח; חוק הגנת השכר, ת1949

; חוק הודעה מוקדמת 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ״ז1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ״ה
-;, תשע״ב2002-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס״ב2001-אלפיטורים והתפטרות תשס״

 .1957-; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז2011
 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.מיש זהו .4
 

 המצהיר חתימת 
  

 
 אישור

 
______________ מאשר/ת בזה כי ביום  שכתובתי אני, עורך דין _______________ 

___________ הופיע/ה בפני מר/גב׳__________________ אשר זיהה/תה את עצמו/ה בפניי 
בתעודת זהות שמספרה _____________]המוכר/ת לי אישית[ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא א/יעשה כן, אישר/ה את נכונות/ה /את האמת וכי א/יהיה צפוי
 הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.

 
 

 __________, עו"ד 
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 13טופס מס'                                                             

   תצהיר                                                                

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 
 
הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת .1

)להלן:   כוללניתמתאר כנית הכנת ת - 30/2018 הליך"( להמציע________________ )להלן: "
 "(. הליךה"

 

 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, .2
, אי הליךולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה ב הליךתהווה הפרה יסודית של תנאי ה

נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם 
ו/או מי  שדות דןז "מואדי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי י-על

 מטעמה. 
 
 שדות דןז "מואהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 קובע כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או -או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה 
 המבוצעת למענה.

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

  .שדות דןז "מואאיננו עובדים באנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 

 : או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

 .שדות דןז "מואלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד  .3.3.1
 

, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "
דודה, אחיין, אחיינית, בן , הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, תחוא בת, אח או

זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת 
 דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע  .3.4
ן המציע , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בישדות דןז "מוא( לבין הליך)אם יזכה ב
נגוע או מעוניין בהסכם,  שדות דןז "מואולא ידוע לי כי עובד  שדות דןז "מואלבין עובד 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 
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 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו חלק העולמהאמורים 

או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה 
, הורה, בן בן זוג –, "קרוב" לענין זהאו לעסקה עם העיריה; 

 תחוא או בת, אח או
 

 [:לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטינא הריני להצהיר כי ] .4.2

 

ז "מואלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת  .4.2.1
 .שדות דן

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
, תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

זוג של אח או אחות הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן 
 )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין שדות דןז "מוא( לבין הליךה

יש נגיעה כלשהי  בגבעתייםולא ידוע לי כי לנבחר ציבור  ת דןשדוז "מואנבחר ציבור ב
 להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.1
 .במוא"זו/או לעובד בכיר  שדות דןז "מואשירותים אישיים לנבחר ציבור ב

 
 לעניין סעיף זה:

במהלך  שדות דןז "מואכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת  ":נבחר ציבור"
שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור 
אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, 

 ;שדות דןז "מואפטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת 
 
, מועצה, סגן גזברות מועצה,  גזבר מועצה, מהנדס מועצהמנכ"ל  ":בעירייהעובד בכיר "

, וטרינר שדות דןז "מוא, יועץ משפטי לשדות דןז "מואמבקר 
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, מנהל אגף; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד מועצה
 העובדים; 

 
 ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו  –המפורטים לעיל 
השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן 

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

__________________________________________________.___ 
 

שומרות לעצמם את הזכות לבטל את  שדות דןז "מואהריני לאשר כי הובהר לי היטב כי  .6
ו/או כל  שדות דןז "מואו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע ל הליךהשתתפות המציע ב

התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן 
בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או  מועצהמניעה המונעת את התקשרות המדויקות או שקיימת 

לרבות בגין מצבים שבהם ייוצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קרבת משפחה, 
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד קיומו של הסכם זה

 יטול ההתקשרות בנסיבות אלה. ו/או מטעמן, בגין ב שדות דןז "מוא

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  .7
 לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

ואפעל  מועצהבמצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ה מציעה
 בהתאם להנחיותיה.

___________________ 
 חתימה

 אישור
 

ר/גב' מאני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני 
שהזהרתיו כי עליו/ה  המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר................................. 

לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 
___________________ 

 עו"ד,                             
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  14טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי
 )תמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:

 
 

הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר  אני
 את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
"( המציע_______________ )להלן: "אצל ___________________  בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע כאשר)ימולא 
 
 30/2018פומבי מס'  הליךזה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע ל תצהיר .2

 "(. הליךהלהלן: " כוללנית ) מתאר כנית הכנת ת  שעניינו
 

להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את  הריני .3
 הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 

 .ז./ח.פ. _______________תמר/גב'(: ____________ /חברה) שם .3.1

 

 .ז./ח.פ. _______________תמר/גב'(: ____________ /חברה) שם .3.2
 

 ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל

 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל
 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 

 הליך)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה ל 7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 (.  הליךהורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי ה

 
 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 

 _____________.(: תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.הדין גזר .5.4

 

בעבירה  הליך)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה ל 7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 (.  הליךפלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי ה

 
 שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1
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 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.2

 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.3
 
 ______________.: הדין גזר .1.4
 

 3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
המניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4לעיל( ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

 הליך)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה ל 7המשרה אצל המציע לא הורשע במהלך  נושאי
  (. הליךבעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי ה

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאיאו /ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 
 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .1.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.2

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.4
 

 : ______________.הדין גזר .1.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון  שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /והמציע 

 (. הליך)כהגדרתה ב
 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים 

 )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 
 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .1.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  פטהמש בית תיק פרטי .1.2

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב .1.4
 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9
 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 

 
 :אישור
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הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני

' _________________( מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיו______________ המוכר/ת לי אישית )
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את
 

 "דעו_____________,  
 
 
 
 

 נספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה 
אודותיי שמצוי במרשם , לעיין ולקבל מידע ו/או למבקר העירייה  או ליועץ המשפטי שלה/ו עירייהל

 הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 שהוצאו מכח חוק זה. , והתקנות1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

פוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ייש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על י
 .הליךההצעה ל
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 סמך ב' מ
 

 לחוזה מועצההאישור יועמ"ש   

   

 הליךהחוזה הוא חלק ממסמכי   
פומבי שפורסם והוא מאושר 

 לחתימה.

   

 , עו"דדן שווץ  

   

 תאריך: __________  

 
 חוזה מספר____________

 30/2018__מס'  הליך
 2018ביום _____ לחודש____________ שנת  ב ________ שנערך ונחתם

 
  שדות דןז "מוא     בין:

 שכתובתה לעניין חוזה זה:
_______________________ 

 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על
 מועצה, גזבר המועצהראש 

 "(הרשות" או "המזמין" או "מועצה)להלן: "
 מצד אחד

 ___________________________. לבין:
 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(מתכנן")להלן: 
 מצד שני 

 

 
 

 
 הואיל          והמזמין פנה לקבלת הצעות והצעת המתכנן נבחרה כהצעה 

הזוכה;                      
 

מתכנן מצהיר כי הוא אדריכל רשום וכי הוא מוכן לקבלואיל        והוה   
על עצמו את ביצוע העבודות. כן מצהיר המתכנן שיש לו הידע, הניסיון                      

והיכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה;                     
 

ברצון הצדדים לקבוע את התחייבויותיו ותנאי העסקתוהואיל        וו   
של המתכנן                      

 
 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1
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 נושא ההתקשרות
וזאת על פי במפורט במסמך ג' ויתר  המזמין מזמין בזה מאת המתכנן שרותי תכנון לפרויקט .2

 . הליךמסמכי ה

 . המתכנן מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצון המזמין .3

 . 31.12.19התכנון, לא יאוחר מיום  מובהר, כי על המתכנן לסיים את עבודות .4

 הצהרת המתכנן
 

המתכנן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל ידע, ניסיון,  .5

והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן 

  השירותים עפ"י הסכם זה.

 ._________אדריכל __המתכנן מתחייב לבצע את השירותים המוזמנים באופן אישי באמצעות  .6

המתכנן מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת טלפון נייד,  .7

 על חשבונו באופן שניתן יהיה לאתרו בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי מתמיד.

עליו שהחברה תהיה רשאית להתיעץ עם גורמי תכנון נוספים במהלך ביצוע  ידוע למתכנן ומוסכם .8

 הפרויקט.

הינו )במקרה של תאגיד(  הוא ו/או נציגו לצורך ביצוע העבודות כי ,המתכנן מצהיר .9

אדריכל/מהנדס הרשום כחוק בפנקס המהנדסים והאדריכלים, המתנהל על פי חוק המהנדסים 

הצהרתו זו יצרף המתכנן העתק/י מתעודת/ות  . לאימות1958 -והאדריכלים, תשי"ח

 אדריכל/מהנדס.

 שירותי המתכנן
 

המתכנן יפעל לביצוע השירותים המוזמנים ובכלל זה: לריכוז ותיאום בין כל הגופים  .10

הרלוונטיים לקידום השירותים המוזמנים, בין הפרטיים ובין הציבוריים בפרוייקטים השונים, 

 שונות, גופי תשתיות עירוניים, אדריכלים, מהנדסים ועוד. ובין היתר: גופי תכנון, רשויות

המתכנן מתחייב להשתתף בכל ישיבות התאום והתכנון עם צוות היועצים והמתכננים, ככל  .11

 שנדרש , לקידום תכנון הפרוייקט והוצאתו אל הפועל.

 המתכנן מתחייב למלא אחר הוראות המזמין ולבצע שינויים ו/או תיקונים בתכנון בהתאם .12

 להנחיותיו.
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המתכנן מתחייב במתן יעוץ וחוות דעת במהלך ביצוע הפרוייקט ובמהלך תקופת הבדק,  .13

ובפיקוח עליון על ביצוע התיקונים ואישורם הסופי בתאום עם נציג המזמין לאחר ביצוע 

 התיקונים במהלך תקופת הבדק.

רות שהמזמין המתכנן מתחייב, אם וככל שידרש, במתן עדות בפני בתי משפט או ערכאות אח .14

יסכים ו/או ידרש להתדיין בהם או לקיים בירורים הכרוכים בעבודות נשוא הפרוייקט. כמו כן, 

יסייע המתכנן למזמין בכל עניין הקשור לפרויקט, בכל שלב  משלביו ואף לאחר תום העבודות, 

לרבות מתן תצהירים, סיוע במתן מסמכים וכל סיוע אחר שיידרש. יובהר כי שכר טרחת 

 תכנן כולל גם פעולות אלו של המתכנן עד לתום שנת הבדק. המ

המתכנן מתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג המזמין באופן קפדני ומדויק, לא לשנות ולא  .15

להוסיף על ההנחיות. המתכנן יפנה לנציג המזמין בכל מקום שלדעתו קיימת אי בהירות, ליקוי 

ין ההנחיות ובין התוצאה הרצויה. באם יהיו מקצועי, או עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה ב

 שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב המתכנן לפעול בהתאם.

 או מי מטעמו.  המועצהבהסכם זה יהיה מנכ"ל  "נציג המזמין" .16

המתכנן יימנע מלהציג בפני כל מוסד או רשות עמדה הנוגדת את עמדתו של המזמין או של נציג  .17

 המזמין או של צוות התכנון.

המתכנן לא יהיה רשאי לעסוק בשום נושא או תחום עבור המזמין אלא אם כן התבקש באופן  .18

 מפורש ובכתב על ידי נציג המזמין לעשות כן, והוא הסכים לכך.

 התמורה
 . כולל מע"מ₪ התכנון הינה _______________ התמורה עבור עבודות  .19

 בים הבאים:התמורה תשולם למתכנן בהתאם להתקדמות העבודות ועל פי השל .20

% מהשכר  אבן דרך 
 הכולל 

 % מצטבר 

הצגת סקר נתונים, בעיות,  1
 עמדות

5 5 

הצגת פרוגרמה, מטרות,  2
 תדריך 

5 10 

 15 5 תכנון ראשוני וניתוח תכנוני 3
הצגת חלופות וקביעת חלופה  4

 מועדפת 
7 22 

עיבוד ופירוט התכנית עפ"י  5
חלופה מועדפת לאחר תיאום 

 עם הרשויות 

8 30 
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הגשת התכנית לוועדה  6
 המקומית 

2 32 

קליטת התכנית בוועדה  7
 המחוזית 

8 40 

השלמת נספחים והגשת  8
מסמכים נוספים עפ"י דרישת 

 לשכת התכנון 

5  45  

 50 5 החלטה על הפקדה  9

 55 5 פרסום הפקדת התכנית  10

 65 10 דיון בהתנגדויות  11

 80 15 החלטה על אישור התכנית  12

הגשת התכנית ערוכה  13
 ומתוקנת לאישור 

10 90 

 100 10 פרסום אישור התכנית  14

 

המזמין רשאי לאשר למתכנן תשלומי ביניים לכל שלב בהתאם להתקדמות עבודותו של 

 המתכנן.

שיידרשו למתכנן לצורך ו/או נותני שירותים מובהר, כי שכר הטרחה כולל את כל היועצים  .21

 . וכלולים בתמורה ואשר  ישולמו על ידי המתכנן עצמוומתן השירות ביצוע העבודה 

יום מיום הגעת חשבון עסקה מאושר על ידי נציג  45שכר הטרחה כאמור ישולם בתנאי שוטף +  .22

 המזמין. חשבונית מס תשלח מייד עם קבלת התשלום. 

 שכר הטרחה כולל תכנון מוקדם, דיונים, תיאום עם המזמין והיועצים השונים. .23

המתכנן ימציא לנציג המזמין בהתאם לדרישת המזמין, דו"ח המפרט את הנושאים והשירותים  .24

 של המתכנן באותו חודש וזאת כתנאי לתשלום.

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול ספרים  .25

מציא למזמין אישור תקף כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהמתכנן לא י

בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום 

 שישולם ע"י המזמין.
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מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים וההוצאות,  .26

ינה כוללת הוצאות בגין מודלים הכרוכים בביצוע העבודות. מובהר, כי על אף האמור התמורה א

והדמיות, שירותי פלוטר, צילומים, שליחויות, מדידות ומיפוי, בדיקות קרקע ובדיקות מעבדה. 

להסרת כל ספקות, למעט המצוין לעיל  המתכנן לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג 

 שהוא. 

ן שתהינה שונות באופן כנות-הצדדים מסכימים כי במידה והמתכנן ידרש לבצע עבודות רה .27

 –מהותי מהתוכניות שיאושרו ו/או מהתכנון המפורט ו/או תוספות מהותיות או משמעותיות 

הכל כפי שתאשר אם תאשר מהנדסת העיר, יסכמו הצדדים תמורה נפרדת לשינויים אלו. 

 מובהר כי ללא אישור מהנדסת העיר כאמור לא תנתן כל תוספת לתמורה.

 תקופת ההתקשרות
 

 זה יעמוד בתוקפו עד לסיום ביצוע השירותים המוזמנים בהסכם זה. חוזה .28

המתכנן מתחייב להתחיל עבודתו מיידית עם חתימת ההסכם ע"י המזמין ולהתקדם בביצוע  .29

 עבודתו באופן שישביע את רצון המזמין.

חר מיום לא יאותכנון, הכנת כל החומר והתוכניות והגשת תכניות עבודת היסיים את המתכנן  .30

12.1931..  

המתכנן יהיה חייב לדווח למזמין אחת לחודש או בזמן קצר יותר, לפי הוראות המזמין מזמן  .31

לזמן, על התקדמותו בביצוע העבודה, ויביא בפני המזמין את הערותיו לגבי הנושאים התכנוניים 

 השונים שיעלו במהלך עבודת התכנון.

 מות העבודה.המתכנן מתחייב לאפשר למזמין לבחון, בכל עת, את התקד .32

 לנזקים אחריות המתכנן

המתכנן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים, שיגרמו  .33

ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של המתכנן  וכתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפי מזמיןל

פי הסכם -יבויותיו על, במהלך ביצוע התחיאו בקשר עמם ו/או מי מטעמוהישירים  ו/או עובדיו

בהקשר  זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד

, ויקבע , ויפצה את המזמין בגין נזק או הפסד שיגרם כאמורלהתחייבויותיו על פי הסכם זה

 .בפס"ד סופי וחלוט של בימ"ש המוסמך

, לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא המתכנן .34

והנובעים שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו 

בויותיו ירותים והתחייבקשר עם ביצוע השממעשה ו/או ממחדל של המתכנן או של מי מהנ"ל 



    הכנת תכנית מתאר  כוללנית     30/2018פומבי מס'  הליך
  

  62מתוך  47עמוד  חתימת המציע:__________
 

ל שהוא בגין נזקים שהמתכנן אחראי להם תבע ע"י צד שלישי כיעל פי הסכם זה. היה והמזמין 

הראשונה בגין כל סכום  וזה, יהיה המתכנן חייב בשיפוי המזמין מיד עם דרישת הסכםכאמור ב

ין יבענ מזמין, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לבפס"ד סופי חויב בו כאמורישהמזמין 

 .להתגונן בהובלבד שהמזמין הודיע למתכנן במועד על התביעה ואיפשר לו  זה

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמין או כל אדם  או גוף  .35

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק  ואו מטעמ והפועלים בשמ

או גרם לגופו או לרכושו של המתכנן ו/או של עובדיו או של כל אדם יו/או הפסד העלולים לה

גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה 

המתכנן ישא באחריות לתוצאות כל במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של המתכנן. או הנובעת 

 .למעט נזקים שנגרמו ע"י המזמין או מי מטעמו מקרה מהמקרים המפורטים לעיל

מין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהמזמין ישא בו המתכנן מתחייב לשפות את המז .36

כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר 

ובלבד שהמזמין הודיע על הטענה למתכנן מידית ואיפשר לו להתגונן  מטעמו של המתכנן כאמור

 .כנגדה

או אי ביצוע עקב ביצוע  מזמיןל בעטיו ייגרםהמתכנן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק ש .37

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.המוזמנים השירותים 

המתכנן מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי  תאונות   .38

עבודה ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. המתכנן 

 אי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.יהיה אחר

 המזמין רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם או      .39

או לגבותם מהמתכנן חוייב בו כאמור לעיל, מכל סכום או סכומים המגיעים למתכנן מהמזמין, 

  בכל דרך אחרת.

 :המתכנן ביטוחי .40

, זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי  המתכנןוהתחייבויותיו של  ומבלי לגרוע מאחריות .40.1

תחילת מתן החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד לפני מועד  המתכנן מתחייב

, לערוך עבורו )המוקדם מביניהם(ו/או  מטעמוו/או  ידוזה על  הסכםהשירותים נשוא 

ו/או כל תקופה זה  הסכםבמשך כל תקופת מתן השירותים נשוא על חשבונו ולקיים 

את הביטוחים המפורטים  אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית,

ביטוחי אישור )להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין הלהלן, באמצעות חברת ביטוח 

 :או "הביטוחים" "המתכנן
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  (א)

 ביטוח חבות מעבידים ;  (ב)

  ; אחריות מקצועית (ג)

ו/או  ידוזה על  הסכםנשוא מתן השירותים מועד תחילת  לפנימתחייב,  המתכנן .40.2

אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח  המזמין, להמציא לידי מטעמו

"(, והמהווה חלק בלתי המתכנןאישור ביטוחי )להלן: "  9 טופסכזה  הסכםהמצורף ל

  .מקורי()בנוסחו ה כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ,נפרד ממנו זה

ו/או לא המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע מוסכם בזה כי  (א)

 . , על נספחיועל פי הסכם זה המתכנןהתחייבויות תגרע מ

הינה  (' 9טופס ) המתכנןהמצאת אישורי ביטוחי  כי המתכנןמוסכם בזה על  (ב)

 המתכנןוכל ילא  המתכנןהמצאת אישור ביטוחי  וללא תנאי יסודי בהסכם זה

  להתחיל במתן השירותים על פי הסכם זה.

קבלנים כלפי  המתכנןשל  ובין היתר גם את אחריות יורחבו לכסות, המתכנןי טוחיב .40.3

המזמין וו/או מנהליהם ו/או לשפות את  המתכנןכמו כן יורחבו ביטוחי משנה  וקבלני

יחידי )להלן: " המתכנן, בגין אחריותם לכל מעשה ו/או מחדל רשלני של עובדיהם

 "(.המבוטח

הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה המתכנןעל  .40.4

. בנוסף לאמור לעיל ומבלי זה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה, 

 בתוקף כל עוד להחזיק  המתכנןאחריות מקצועית, על ביטוח  לגרוע ממנו, את

זה על  בקשר עם הסכם ועל ידנעשתה  אשרן לכל פעילות על פי די ומתקיימת אחריות

  .נספחיו

)אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל  המתכנןביטוחי הרכוש של  .40.5

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מזמיןהכלפי  המתכנןזכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי 

טובת אדם שגרם לנזק ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ל

 . זדוןב

תורחב לשפות את  המתכנןפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, הנערכת על ידי  .40.6

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מזמיןה

, בכפוף וו/או עובדי וו/או מנהלי המתכנןמהם אחריות למעשה ו/או למחדל רשלני של 
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"אחריות צולבת", על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד לסעיף 

  מיחידי המבוטח.

 מזמיןהתורחב לשפות את  המתכנןפוליסת ביטוח חבות מעבידים, הנערכת על ידי  .40.7

וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה היה , ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 המתכנןלמי מהעובדים המועסקים על ידי  "(יטוחמקרה ב)להלן: " מקצועית כלשהי

, כי הינם נושאים בחובות מעביד תוך כדי ו/או עקב עבודתםבקשר עם הסכם זה, 

כלפי  המתכנןו/או לעניין חבות  המתכנןכלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 

  .ומי מהעובדים המועסקים על יד

ו/או  מזמיןהתורחב לשפות את  מתכנןהפוליסת אחריות מקצועית, הנערכת על ידי  .40.8

בגין רשלנות מקצועית ו/או  אחריות היה ותוטל על מי מהם מנהליהם ו/או עובדיהם

ו/או  המתכנן שלאו מחדל רשלני ו/מעשה ן, בחובה מקצועית שמקור הפרתבשל 

ו/או  מזמיןהכלפי  המתכנןחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ וו/או עובדי ומנהלי

. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת מנהליהם ו/או עובדיהם העירייה ו/או

)ששה( חודשים לאחר תום תקופת  6הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

 הביטוח.

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  המתכנןהיה ולדעת  .40.9

ו/או המשלימים ולגרום לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים  המתכנן רשאיהנ"ל, 

מעבר למצוין לעיל ייכלל  המתכנןערוך יבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר כי  לכך

ו/או העירייה ו/או מנהליהם  מזמיןכלפי ה )שיבוב( סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף

לא יחול )שיבוב( ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף  ו/או עובדיהם

  ון.זדברם לנזק לטובת אדם שג

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי  .40.10

נספח ) המתכנןהביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי 

 ולבחון את חשיפת המתכנן, ועל המתכנן, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על ('א

לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 

מלהעלות כל טענה ו/או  יהיה מנועא ומצהיר ומאשר כי ה המתכנןהביטוח בהתאם. 

בכל הקשור לסכומי  םמי מטעמהעירייה ו/או ו/או  מזמיןדרישה ו/או תביעה כלפי ה

 .ביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלןהביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי ה

ו/או לשנותם יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  המתכנןביטוחי  .40.11

 30הודעה בכתב בדואר רשום  מתכנן ולמזמיןל שלחאלא אם לרעה בתקופת הביטוח, 

לא יהיה יתחייבו, כי  המתכנןמבטחי  יום מראש על כוונתו לעשות זאת.( שלושים)

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או  מזמיןהשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול  לתוקף 
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הימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף לעיל כאמור  בכתב הודעה נשלחהאם לא עובדיהם 

 .ההודעה ממועד משלוח

 המתכנן, כי איזה מבין ביטוחי ולמזמין למתכנןיודיעו  המתכנןשל  ובכל פעם שמבטחי .40.12

עומד להיות מבוטל או  המתכנןעל פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוח 

 למזמיןלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  המתכנןמשונה לרעה, מתחייב 

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, 

 .כאמור לעיל

קודמים לכל ראשוניים ופיו ייקבע כי הינם  ייכללו תנאי מפורש על המתכנןביטוחי  .40.13

על כל דרישה  יםמוותר המתכנן יוכי מבטחו/או העירייה  המזמיןביטוח הנערך על ידי 

והעירייה. לרבות כל טענה ו/או  המזמיןבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה או טענה ו/

 תנטעולרבות כל  1981 -לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59זכות, כאמור  בסעיף 

 .יהםוכלפי מבטחו/או העירייה  המזמיןכלפי  "ביטוח כפל"

כל טענה ו/או  ומצהיר, כי לא תהיה ל המתכנןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .40.14

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין נזק  המזמיןדרישה ו/או תביעה כנגד 

, המתכנןלשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישור ביטוחי  וא זכאישה

ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מכל  המזמיןבזאת את  וא פוטרוה

אולם  (.המתכנן)לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על  אחריות לנזק כאמור

 ון.ה הביטוח בזדמוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקר

לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות לרבות באישור מתחייב  המתכנן .40.15

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד המתכנןביטוחי 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאו

לשלם את דמי ת הנכללות בפוליסות הביטוח, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירו

ה בתוקף במשך כל ינתהי ותכי הפוליס ,הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא

מתן השירותים נשוא הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, תקופת 

מתקיימת בתוקף כל עוד חזיק יאחריות מקצועית, ביטוח  כי את המתכנןמתחייב 

 .הסכם זה, על נספחיובקשר עם  ועל ידנעשתה  אשר פי דין לכל פעילות על ואחריות

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  למזמיןמתחייב להודיע  המתכנן .40.16

 המתכנןמעבידים. כן מתחייב  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועית

ככל  ,המתכנןוהעירייה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  מזמיןלשתף פעולה עם ה

להגישה  וחליטו/או העירייה י מזמיןשיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר ה

 .המתכנןוהעירייה על פי ביטוחי  מזמיןו/או מימוש זכויות ה למבטחים
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 מזמיןאחראי לשפות את ה יהיה המתכנןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .40.17

ו העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי ו/א

איזו תנאי מתנאי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

, וו/או מי מהעובדים המועסקים על יד ומנהליו/או  המתכנןעל ידי  הביטוח פוליסותמ

על פי הסכם זה ו/או  המתכנןטלת על בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מו

 .על פי דין

בתום ה הפרייקבע בפוליסות, כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור .40.18

לא , המתכנןת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ו/או אי קיום בתום לב של תנאי 

שיפוי ו/או  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם לקבלת מזמיןהבזכויות  יפגעו

 .פיצוי על פי ביטוחים אלו

 המתכנןתחייב מ, המתכנן( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי שבעה) 7 -לא יאוחר מ .40.19

בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח, 

במועדים הנקובים, מדי  המתכנןמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי  המתכנן

מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על  והינתקופת ביטוח וכל עוד 

 .נספחיו

 תנאי מתלה ו" הינהמתכנןי שהמצאת "אישור ביטוח ולכי ידוע  ,מצהיר המתכנן .40.20

את תחילת  המתכנןן למנוע מ רשאי יהיה מזמיןלתחילת מתן השירותים וה יםומקד

מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישוררותים ו/או המשך מתן השי

 .המוסכם כנדרש

ו/או בבדיקתם ו/או , המצאתם המתכנןכי אין בעריכת ביטוחי  ,מוסכם בזה במפורש .40.21

 מזמיןבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על הו/או  מזמיןאי בדיקתם, על ידי ה

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או  ןעל מי מטעמעל העירייה ו/או או ו/

על  המתכנןשל  וו/או מהתחייבויותי ואחריותמ ו/או לגרוע בצורה כלשהיכדי לצמצם 

ו/או על  מזמיןו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על ה או על פי כל דיןו/פי הסכם זה 

 טעמן.העירייה ו/או על מי מהבאים מ

במועד, לא  המתכנןי טוחיי המצאת אישור באהמצאת או הסר ספק מובהר כי למען  .40.22

 .על נספחיו פי הסכם זה על המתכנןתפגע בהתחייבויות 

 המתכנןלבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי )אך לא חייב( רשאי  מזמיןה .40.23

או תיקון שיידרש על מנת להתאימם ו/מתחייב לבצע כל שינוי  המתכנןכאמור לעיל ו

 .ולהתחייבויותי
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ביחס לאישורי הביטוח  מזמיןהכי זכות הביקורת של  ,מצהיר ומתחייב המתכנן .40.24

כמפורט לעיל, אינה ו ולהורות על תיקונ אישור הביטוחלבדוק את ו ולפוליסות וזכות

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  ןמי מטעמו/או העירייה ו/או על  מזמיןהמטילה על 

לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע  אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או

 .ו/או על פי כל דין זה הסכםעל פי  המתכנןמכל חובה שהיא המוטלת על 

כל סכום  לעכב ירשא יהיה מזמיןהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  .40.25

בקשר עם ההתקשרות נשוא  המתכנןדת לזכות מוהעמהתמורה  המתכנן זכאי הינולו 

 .)שבעה( ימים מראש 7, בכתב, למתכנןהסכם זה ובתנאי שהודיע על כך 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  מזמיןמוסכם בזה על ה .40.26

הסכום המעוכב בניכוי הוצאות  למתכנן, יושב מזמיןבהתאם למוסכם על ידי ה

( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, עירייה )באם נגרמומזמין ו/או לשנגרמו ל

 .כאמור

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה  .40.27

 .ו/או העירייה ו/או על מי מטעמן מזמיןבלבד, ובכל מקרה לא על ה המתכנןעל 

למלא אחר  המתכנן בהסכם זה לעיל, מתחייבבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום  .40.28

ות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, כל דריש

התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות 

האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו על ידה במתן השירותים נשוא הסכם זה, 

היו בכל עת ובמשך כל תקופת ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, י ולרבות שליחי

 .הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

מובהר בזאת, כי כל הוראה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  .40.29

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים  המתכנןהבלעדית של  וההסכם בדבר אחריות

 .אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של אלה ובהר, כי הוראות מ .40.30

 .ההסכם

פי הסכם -ביטוח במועד לא תפגע בהתחייבויות המתכנן עלהאי המצאת אישור עריכת  .40.31

 זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

ו/או  לעת על ידי המזמין מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת המתכנן .40.32

. כן מתחייב המתכנן שלא לעשות על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות
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ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם 

 ו/או לגרום נזק לרכוש.

 עבידמ-תחולת יחסי עובד-אי

יהיו בינו ו/או עובדיו  ולאאין עצמאי וכי  הסר ספק, מצהיר המתכנן , כי הינו בעל עסק מעןל .41

ו/או עובדיו תבוצענה על ידו  ידוענה על לבין המזמין יחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצ

או לקבל מהמזמין שכר עבודה /ו  לתבועכקבלן עצמאי וכי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים 

 בהתאם לכל דין ו/או נוהג. תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד כלו/או 

או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע /והמתכנן   כילפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת  מבלי .42

מהמזמין תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה,  ולקבל

 ו/או נוהג.פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין  פיצויי

כל יחסים שהם  יוצרתמתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה  המתכנן .43

 בינם לבין המזמין.

בעצמו ועל חשבונו בכל  ישאלפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי המתכנן בלבד  מבליו בנוסף .44

אחרת בגין ביצוע או לכל רשות /והתשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה 

 העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

בכל התשלומים המוטלים  ישאומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי המתכנן בלבד  בנוסף .45

לקרן ביטוח ו/או  תשלומיםעליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, 

 גמלאות וכל תשלום אחר.

התנאים הסוציאליים  עבורבד ישא באחריות כלפי עובדיו כן, מודגש בזאת כי המתכנן בל מוכ .46

 והאחרים להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

כי על אף כל האמור  ךממוסכי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט  ,מתחייב המתכנן .47

המתכנן לפצות  , מתחייבהמזמיןבהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין 

 ו/או לשפות את המזמין בסכומים אותם יחויב המזמין לשלם.

 איסור הסבת החוזה
 

הסכם זה נערך עם המתכנן בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסיבו כולו או מקצתו  .48

 לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר.

להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין לפי הסכם זה, המתכנן לא יהא רשאי  .49

 לאחר, אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של גזבר המזמין.



    הכנת תכנית מתאר  כוללנית     30/2018פומבי מס'  הליך
  

  62מתוך  54עמוד  חתימת המציע:__________
 

אם חס וחלילה נפטר המתכנן, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, פשיטת רגל או הפך להיות פסול דין,  .50

 ייחשב ההסכם הזה כאילו בוטל.

פעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י צד אי הגבה או המנעות מפעולה כלשהי ו/או מה .51

מהצדדים, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כויתור מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד אותו 

צד מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותו, ושום זכות ו/או יתרון שיש לאותו צד לא יגרעו מחמת 

 כך.

כדין את הצדדים להסכם זה וכל כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים  .52

 שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים
 

המתכנן מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע שיועבר  .53

לא יפעלו בכל דרך העלולה לסכל מטרת הסכם  אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן

 זה הן במישרין והן בעקיפין.

המתכנן לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו שאינו מותר לפרסום עפ"י חוק התכנון והבניה,  .54

בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים למזמין ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן 

ללא אישור מפורש ובכתב מאת המזמין. בכל  השירותים למזמין, לכל אדם שאינו המזמין,

 יפנה המתכנן למזמין על מנת לקבל הוראותיו בקשר לסודיות המידע. –מקרה של ספק 

המתכנן יודיע בכתב לעיריית הוד השרון על כל פרוייקט או עבודה נוספת שיקבל בתחום  .55

 השיפוט שלה.

שיש בהם משום ניגוד  בתקופת ההסכם המתכנן לא יהיה רשאי לספק שירותים מקצועיים .56

עניינים עם השירותים המוזמנים עבור גורמים אחרים שאינם המזמין. אם קיים ספק בדבר 

קיומו של ניגוד עניינים חייב המתכנן להודיע על כך למהנדס ולא יספק שירותים לגורמים 

 אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם חתום על ידי המהנדס ובכפוף לתנאים הנקובים באישור.

תנאי לתחילת עבודתו של היועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון בהתאם לחוזר  .57

, במידת הצורך, על פי החלטה של היועץ המשפטי למזמין, הכנת 2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת היועץ עליו.

מוטלת על היועץ ובכלל זה מוטלת עליו יובהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים  .58

החובה להיוועץ ביועץ משפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בכל סוגייה 

אחרת העשויה להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. במידה שחל שינוי בתוכן הצהרות 
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לפנות אל היועץ המשפטי היועץ בשאלון שמילא בדבר חשש לניגוד עניינים, חובתו של היועץ 

 למזמין, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.

 הוראות אלו יחולו הן על המתכנן והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי מטעמו. .59

 יועצים
המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתיעצות עם המתכנן להעסיק על חשבונו מתכננים  .60

 ויועצים בהתאם לצרכיו.

ותיו של מתכנן בתחום כלשהו מתחייב המתכנן לעמוד בקשר שוטף עם אותו מתכנן, נשכרו שיר .61

 לשתף עימו פעולה ולהיות מתואם עם כל גורמי התכנון והיועצים, המועסקים בתכנון.

 זכויות הקניין הרוחני
 

 הלך ביצוע השרותיםכל התוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים האחרים שיוכנו במ .62

 םא זכאי להשתמש בהווה והינם קניין המזמין ורכוש ,על פי חוזה זה ,על ידי המתכנן המוזמנים

, או עם הבאתו של ההסכם. המתכנן ימסור למזמין בתום תקופת ו לפי שיקול דעתולמטרותי

תיאורים זה לידי גמר או עם ביטולו, סדרות מושלמות של התוכניות וכן של החישובים וה הסכם

 והמסמכים האחרים האמורים, כשהם מעודכנים ומושלמים.

בתוכניות  שיעשה המזמין המתכנן מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש .63

זכויות יוצרים, זכות מוסרית או  , טענות בדברלרבות ,ו/או בכל חומר שהוכן בהתאם לחוזה זה

 זכויות בקניין רוחני אחר.

ובין על ידי מתכננים אחרים, לבצע ו/או להשלים  ורשאי, בין בעצמ ים כי המזמיןהמתכנן מסכ .64

ו/או לשנות את התכניות, בכל צורה ומין שהוא, והמתכנן לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי 

ביחס לכך, ובמיוחד כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות 

ות מוסרית כלשהי. במקרה שנערך שינוי, משוחרר המתכנן מאחריות לגבי יוצרים שלו ו/או בזכ

 אותם שינויים.

או עם סיומו של הסכם זה בכל דרך שהיא, לרבות ביטולו ימסור  סיום השירותים המוזמניםעם  .65

ו ו על ידאת התכניות, המפרטים וכל שאר המסמכים האחרים שהוכנ נציג המזמיןהמתכנן ל

לידיו בקשר לפרויקט, כשהן מעודכנות, ומתארות כדבעי את ביצוע  לרבות תכניות שהועברו

 קט בפועל.יהפרו

במידה והמזמין יבקש, לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם זה, לבצע תוספות בניה משמעותיות  .66

או שינויים משמעותיים במבנה, וככל שמהנדסת העיר תקבע שאכן מדובר בשינויים או תוספות 

בראש ובראשונה למתכנן על מנת להציע לו לבצע את עבודות התכנון.  משמעותיים, יפנה המזמין

 אין הצדדים מתחייבים כי העבודות יוזמנו בנסיבות הללו מהמתכנן.
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 הפרות וסעדים
 

מבלי לפגוע בזכויות המזמין לבטל הסכם זה, אם הפר המתכנן אחת או יותר מהתחייבויותיו  .67

ממועד שפנה אליו המהנדס בכתב, יהיה המזמין ימים  10שבהסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך 

 רשאי לבטל ההסכם .

המזמין יהיה רשאי, בנוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לתבוע ולקבל כל סעד ותרופה  .68

 משפטית אחרת ככל שייראו בנסיבות המקרה.

 50,000במקרה של הסבת ההסכם ללא אישור, יהיה זכאי המזמין לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך  .69

 .₪ 

 ביטול ההסכם
 

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא, ובלבד  .70

שהצד המבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימסור על כך הודעה למשנהו בהתראה שלא תפחת 

 יום. 30 –מ 

שכרו הופסקו שירותי המתכנן כאמור, יהיה המתכנן זכאי לקבל את החלק היחסי בלבד בגין  .71

עד לשלב ביטול ההסכם, בהתאם להסכם ובלבד שהמתכנן ימציא למזמין את כל המסמכים 

ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו נפסקו 

 שירותיו.

 ויתור על זכויות 

וקנו השתמש המזמין או המתכנן בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שה .72

להם בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא 

תהיה למתכנן או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל ביטול ההסכם, הפסקה בביצועו 

או סיבה אחרת והמתכנן או המזמין לא יהיו זכאים לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, 

 מוניטין או הפסד העלולים להגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.פגיעה ב

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד מהמקרים של ביטול  .73

ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה 

 תימתו של המתכנן על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.בשירותים שנעשו על ידי המתכנן, ועצם ח

 שונות
 

ההסכם ו/או  יעפ" לוהנתונות  מהזכויות כלשהי אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות לא .74

האמורה ו/או על  על הזכות ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך  מסוים דין, במקרה יעפ"



    הכנת תכנית מתאר  כוללנית     30/2018פומבי מס'  הליך
  

  62מתוך  57עמוד  חתימת המציע:__________
 

ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא  זכויותור על זכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או וית

 הצדדים. י"עיהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב 

יהיה חייב לפצות את הצד  זהצד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה  כל .75

לגרוע מזכות הצד המקיים  מבליהמקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת 

 לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

פעולה ו/או הליך  בכלמקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה המתכנן זכאי לנקוט  בכל .76

בדרך של בקשה  לרבות, השירותים המוזמניםמשפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום 

 לצו מניעה.

ו/או כלשהי הכרוכה בשירותי המזמין בחר שלא לבצע תוכנית והמזמין  יבזאת כי היה  ובהרי .77

, בכפוף המזמיןכל טענה ו/או תביעה כנגד  למתכנןתהא  לאסיבה שהיא,   מכללעכב את ביצועה  

 הסכם זה.להוראות 

 
 כתובות והודעות

 
 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .78

 –כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד  .79

שעות מעת המסירה ואם נשלחה  72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. –בפקסימיליה 

 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 
 

    ______________                                                           _________________ 

 נותן השירותים   שדות דןז "מוא     

  וגזבר  מועצהה באמצעות ראש
 , מועצה

 
________         ___________ 

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה  
__________ ת.ז. ____________ 
ו_______________ ת.ז. 

 .____________ 
 

 אימות חתימה
  

 אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה 

  שדות דןז "מואבשם 
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

 בשם ________________ בע"מ

   
 ______________, עו"ד  , עו"דדן שווץ

     שדות דןז "מואיועמ"ש ל
 תאריך: ________  תאריך: ________
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 מסמך ג' 

 

 
 הצעת תכנון לתכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית שדות ן )עמק- לוד לשעבר(

 מטרות התכנון .1

שדות עדה המקומית והותכנונית של  הווה את הבסיס לעצמאותשתכוללנית תכנית מתאר הכנת  1.1
 לחוק התו"ב.  101על פי תיקון  לאחר הסמכתה דן 

לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי  1.2
והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות 

 ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.
 

 יעדי התכנון .2

 לאישור הכללים ואת העיקריים הקרקע ייעודי את תקבע הכוללנית המקומית המתאר תכנית 2.1
 .מכוחה מפורטות תכניות

בחינת הצרכים בתחום המגורים, תעסוקה, סביבה, מבני ושטחי ציבור, תחבורה תשתיות   2.2
 וכיוצא באלו והצעת פתרונות על פי הנדרש

 תכניות מפורטותקביעת מתחמי התכנון של היישובים ומתן הנחיות להכנת  2.3

 יצירת אפשרות למימוש הבסיס הכלכלי של היישובים והמועצה 2.4

 בחינת מערכת תחבורתית ומערכת תשתיות בין היישובים 2.5

 בחינת מערך השטחים הפתוחים בין היישובים. 2.6

 בחינת מערך השטחים הגליליים ברחבי המועצה  2.7

 

 עקרונות התכנון .3

עבודת התכנון תתבצע תוך התייחסות למיקום המועצה במרחב העירוני הגובל והקשרים בין יישובי 
שאים הבאיםלמרחב הכפרי והחקלאי ותתייחס בין השאר גם לנווהמועצה   
פל"ח )פעילות לא חקלאית קביעת פרוגרמה עקרונית  לפיתוח היישובים : מגורים, תעסוקה,  3.1

 שטחים חקלאיים ושטחים ציבוריים פתוחיםפרית, בנחלות(, מבני ציבור, תיירות כ

 יםפתוח ים, שטחה"מחנה"קביעת עקרונות ואופי בינוי לייעודים השונים בהבחנה בין שטח  3.2
 ושטחים חקלאיים.

 התייחסות לנושאי איכות סביבה ופיתוח בר קיימא 3.3

 דגשים נוספים בהתאם לאופי המועצה האזורית ומאפייניה הייחודיים 3.4

 

 תפוקות נדרשות .4

 תוצר העבודה יהיה תכנית מתאר כוללנית למרחב התכנון של המועצה האזורית 4.1

עבודת התכנון תתייחס להנחיות של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות רלוונטיות, כאלה  4.2
 המאושרות וכאלה אשר יתאשרו במהלך קידום התכנית ולמדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

 שדות דן. חום התכנון של המועצה האזורית תכנית המתאר תחול על תחום השיפוט ות 4.3

 . תכנית המתאר תהיה בקנה מידה כפי שיקבע בתיאום עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה 4.4
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תכנית המתאר תכלול תשריטים, הוראות ונספחים בנושאים שונים, על פי דרישת ועדת ההיגוי  4.5
ת מתאר כוללנית, כגון: ובהתאם לנדרש בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות ובמתווה להכנת תכני

 תחבורה, סביבה, ניקוז, שימור וכו'

בשלב ניתוח המצב הקיים תוכן קומפילציה של התכניות המאושרות והמופקדות על רקע גושים  4.6
 וחלקות בקנה מידה כפי שיקבע.

מסמכי תכנית המתאר יערכו במתכונת תכנית מתאר מקומית כוללנית, בהתאם לכללים  4.7
התכנון והנחיות מינהל  הבניה על תיקוניו בדבר תכנית מתאר מקומיתהקבועים בחוק התכנון ו

 ככל שיגובשו.

הליך התכנון ילווה על ידי ועדת היגוי שתורכב מנציגי הועדה המקומית, נציגי ציבור, נציגי  4.8
 אם זו דרישת חובה? ה -משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים לפי העניין וצוות התכנון

ים מועד מפגשי התושב  מפגשי תושבים להצגת שלבי התכנון וקבלת משוב. 3-5העבודה תכלול  4.9
 ייקבע על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לאבני הדרך התכנוניות.

 

 אבני דרך  .5

תהליך התכנון מורכב ממספר אבני דרך. המעבר מאבן דרך אחת לשנייה יהיה באישור נציג המזמין, בכל 
ווה במהלך של שיתוף הציבור שיתבסס על לימוד מאפייני סיום שלב על ידי הזוכה.  תהליך התכנון יל

 המועצה האזורית ואוכלוסייתה ואשר יבוצע בהתאם להנחיית המזמין.
 להלן פירוט אבני הדרך להכנת תכנית המתאר המקומית הכוללנית:

 
 תיעוד מצב קיים וניתוחו 5.1

 תיאום ציפיות והגדרת עקרונות העבודה המשותפת בין נציג המזמין לזוכה 5.1.1

 חקירה מוקדמת של המועצה, זיהוי בעיות עיקריות ולימוד של תכניות מאושרות 5.1.2

איסוף נתונים וניתוחם והפקת מסקנות תכנוניות שיהוו בסיס להמשך התכנון בנושאים  5.1.3
כגון: תחבורה, שירותי ציבור וחינוך, תשתיות, שימור, שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים 

 וכו'.

 

 רעיוניתחזון המועצה וגיבוש פרוגרמה  5.2

הגדרה של חזון, מטרות ויעדי התכנון, גיבוש פרוגרמה רעיונית לכל אחד מתחומי התכנית והגדרת 
השטחים הנדרשים לו תוך בחינת קיבולת אוכלוסייה, שטחים חקלאיים, תעסוקה, שרותי ציבור, 

 תנועה ותחבורה ושטחים ציבורים פתוחים.
 

 הכנת חלופות תכנוניות למועצה האזורית 5.3

לופות תכנון על בסיס נתוני הרקע שנאספו שיציגו את ייעודי הקרקע העיקריים ומשמעות ם הצגת ח
הסביבתית בהתייחס לנושאים כגון נוף, תשתיות, חברה, סביבה וכו'.  ההצעה תכלול את אופן 

 הערכת החלופות.
 

 גיבוש חלופה נבחרת והצגתה בפני ועדת היגוי 5.4

 
 עדה מקומית ומחוזיתגיבוש טיוטת מסמכים סופיים והגשתם לוו 5.5

 תשריט, הוראות תכנית מתאר ונספחים )כולל דברי הסבר( –הכנת מסמכי תכנון סופיים  5.5.1

 תאום מסמכי תכנית עם כל המשרדים, הרשויות והגופים הממשלתיים הרלוונטיים 5.5.2

 הגשת תכנית המתאר לוועדה המקומית ובמקרה הצורך גם לוועדות מקומיות גובלות 5.5.3

 דה המחוזית ולגופי התכנון הנדרשיםהגשת תכנית המתאר לווע 5.5.4

 

 פרסום הודעה על הפקדת תכנית 5.6
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מעקב פעיל אחרי כל שלבי הטיפול והדיונים בתכנית המתאר במוסדות התכנון עד פרסום  5.6.1
 הפקדתה ברשומות

נוכחות בדיוני מוסדות וועדות התכנון, מתן הסברים והצגת חומר מקצועי, כפי שיידרש על  5.6.2
 ידי מוסדות התכנון

מסמכי תכנית המתאר ובמידת הצורך הוספת מסמכים עד פרסום הפקדת תכנית תיקון  5.6.3
 המתאר.

 
 פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית 5.7

ליווי התכנית בשלב ההתנגדויות כולל השתתפות בכתיבת חוות הדעת והשתתפות בדיונים  5.7.1
 בהתאם לנדרש

ון עד מתן מעקב פעיל אחרי כל שלבי הטיפול והדיונים בתכנית המתאר במוסדות התכנ 5.7.2
 תוקף.

נוכחות בדיוני מוסדות וועדות התכנון, מתן הסברים והצגת חומר מקצועי, כפי שיידרש על  5.7.3
 ידי מוסדות התכנון

תיקון מסמכי תכנית המתאר ובמידת הצורך הוספת מסמכים עד פרסום תכנית המתאר  5.7.4
 למתן תוקף בהתאם לדרישות מוסדות התכנון

 

 לתשלום  אבני הדרך 5.8

כר % מהש אבן דרך 
 הכולל 

 % מצטבר 

הצגת סקר נתונים, בעיות,  1
 עמדות

5 5 

הצגת פרוגרמה, מטרות,  2
 תדריך 

5 10 

 15 5 תכנון ראשוני וניתוח תכנוני 3
הצגת חלופות וקביעת חלופה  4

 מועדפת 
7 22 

עיבוד ופירוט התכנית עפ"י  5
חלופה מועדפת לאחר תיאום 

 עם הרשויות 

8 30 

הגשת התכנית לוועדה  6
 המקומית 

2 32 

קליטת התכנית בוועדה  7
 המחוזית 

8 40 

השלמת נספחים והגשת  8
מסמכים נוספים עפ"י דרישת 

 לשכת התכנון 

5  45  

 50 5 החלטה על הפקדה  9

 55 5 פרסום הפקדת התכנית  10

 65 10 דיון בהתנגדויות  11

 80 15 החלטה על אישור התכנית  12
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הגשת התכנית ערוכה  13
 ומתוקנת לאישור 

10 90 

 100 10 פרסום אישור התכנית  14

 

 

 

 
 
 

 


