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 /ה0404נוהל 

 תוכן העניינים
 

 עמוד פירוט מסמך מספר
 0 פרטי המשתתף פרטי המשתתף 1
 0 טבלת מועדים מועדים 2
 4 פרסום בעברית 1מסמך  0
 6 ם בערביתפרסו 2מסמך  4
 0 רשימת עבודות לביצוע 0מסמך  3
 9 ההצעה הכספית 4מסמך  6
 13 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן 3מסמך  7
 11 תב"ע פיקוחרשימת עבודות  6מסמך  0
 12 נוהל לבדיקת ולמניעת חשש לניגוד עניינים 7מסמך  9

 24 פיקוחנוסח חוזה  0מסמך  11
    

 07 ת בנקאית לקיום חוזהנוסח ערבו 9מסמך  10
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 /ה0404נוהל 

 פרטי המציע:
 
 

 שם המציע
 

 

 
 תעודת זהות / ח.פ.

 

 

 
 כתובת לרבות ת.ד.

 

 

 
 מספר טלפון:

 

 

 
 מספר פקסימיליה:

 

 

 
 מספר טלפון נייד:

 

 

 
 כתובת דואר אלקטרוני:

 

 
___________________________________________________@________ 

 
 
 

 מועדים:
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
 12:33בשעה  263032323עד  משלוח שאלות הבהרה 1
 שעות לפני ההגשה 40עד  מתן תשובות לשאלות ההבהרה 2
 14:33בשעה  23432323ביום  הגשת הצעות 0
 כולל013032321עד יום  תוקף הערבות לחוזה 4
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 1מסמך 
 עיריית סח'נין

 /ה0404נוהל הזמנה להגשת הצעות מספר 
 עבודות הנדסיות תכנוןלמתן שירותי 

 
עבודות הנדסיות כמפורט ברשימה  תכנוןעיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות ממהנדסים למתן שירותי 

 המצ"ב.
 

 על המועמד למלא אחר התנאים שלהלן במצטבר:
 

 .1973 –שה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו יחיד או חברה, עוסק מור .1
 

לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  .2
 .1976 –תשל"ו 

 

 ברשותו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .0

 

כלל ולרשויות מקומיות בפרט והדבר יבוא למוסדות ציבור ב תכנוןתינתן עדיפות לבעלי ניסיון במתן שירותי   .4
 לידי ביטוי במנגנון שקלול ההצעות כפי שיפורט בהמשך. יש למלא את הטבלה המצורפת כנספח א'.

 

הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות חוק 3 אדריכל על המשתתף להיות מהנדס  .3
 .1930 –המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 

 

פעולות(,  לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד רשוי בהתאם3אדריכל מהנדס  על המשתתף להיות .6
 . 1967-התשכ"ז

 
וזאת בתיאום אחה"צ  13:03בבוקר ועד  39:33במחלקת ההנדסה בימים ב' עד ה' בין השעות עיין בתוכניות הביצוע ניתן ל .7

 . מראש

 

ט יש להגיש  במעטפה סגורה לידי מנכ"ל העירייה ביום את ההצעות בצירוף כל המסמכים והנספחים כשהם חתומים בע .0
כורח הנסיבות ניתן לשלוח את ההצעות עד למועד הנ"ל בדואר האלקטרוני  בצהריים. 14:33עד השעה  23432323חמישי 

 . kasim@sakhnin.muni.ilלכתובת 
 

מסכום  13%להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה משתתף שהצעתו תזכה יהיה חייב  .9
. על הערבות להיות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, והיא ₪ 3,333הצעתו כולל מע"מ אך לא פחות מסכום של 

 תהיה בתוקף עד חודש לאחר מועד סיום העבודות עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.
 

ימים מיום החתימה על החוזה פוליסת ביטוח אחריות  7היה על המשתתף שהצעתו תזכה להמציא לעירייה תוך כן י .13
 .₪מקצועית ו3או אישור מחברת הביטוח בדבר עריכת ביטוח כנ"ל. סכום הביטוח לא יפחת ממיליון 

 

טים על משרדו כמו מספר יש לצרף להצעה קורות חיים של המשתתף בהן יפרט בין היתר את השכלתו, ניסיונו, ופר .11
 המועסקים בו וכישוריהם.

 
מובהר בזאת כי כל הדרישות והתנאים צריכים להתקיים במגיש ההצעה. במקרה ומדובר בתאגיד על הדרישות להתקיים  .12

 בבעלי התאגיד ולא באף גורם אחר.
 

mailto:kasim@sakhnin.muni.il
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או בדואר האלקטרוני  34-6743774לפקס למספר  12:33בשעה  623032323לבירורים ולהבהרות ניתן לפנות בכתב עד ליום  .10
. באחריות המשתתף לוודא כי פנייתו  sleiman.handasa@gmail.com של מהנדס העירייה מר סלימאן עותמאן שכתובתו

 .332-0931443או  34-6740707עירייה באמצעות טלפון הגיעה ל
 

 שנאמר במסמכי ההזמנה. האמור לעיל הנו בנוסף למה .14
 

 את המסמכים שלהלן: , בין היתר,על המשתתף לצרף להצעתו .13
 

 תעודת עוסק מורשה. .א
 תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה. –כשמדובר בתאגיד  .ב

 אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף. .ג

 אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .ד

 תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתוקף. .ה

 מהנדס רשוי בתוקף.תעודת  .ו

 המלצות ואישורים בדבר ניסיון העבר ככל שיש. .ז
 בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא
 ראש העירייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sleiman.handasa@gmail.com
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 0מסמך 
 سخنين بلدية 
 عروض لتلقي دعوه

 ה/0202 هندسيه أعمال تخطيط لخدمات
 

 تتوفر أن العرض مقدم على . عامة مباني/  هندسيه أعمال تخطيط أعمال ذلتنفي المختوم الظرف بطريقة عروض بتلقي معنية سخنين بلدية
 : التالية الشروط كل فيه
 

 .1791 – المضافة القيمة ضريبة قانون حسب مرخص مشغل  شركة أو فرد .1

 

 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  قانون بموجب حسابات دفاتر يدير  .6
1976 .   

 
 .المفعول ساري المصدر في خصم تصديق  بحوزته .3
 
 محلية ولسلطات عام بشكل عامة لمؤسسات النوع نفس من هندسيه أعمال تخطيط خدمات بتنفيذ الخبرة لذوي األفضلية تعطى .4

 .العروض تقدير آلية في الحسبان في ذالك وسيؤخذ خاص بشكل
 

 .1930 –חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח  قانون بموجب المهندسين سجل في مسجال مهندسا يكون أن .3
 

 . 1967-פעולות(, התשכ"ז לתקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד بموجب مرخصا مهندسا يكون أن .6
 

 نبيأيام االثنين حتى الخميس والسبت  البلدية في الهندسة قسم لدى المناقصة المشمولة فيالمعاينة خرائط العمل والتنفيذ  يمكن .9
  .الظهر بعد التنسيق مسبقا نتيجة الظروف بعد 14000 الساعة وحتى صباحا 00700 الساعة

 
 حتى 2/4/2222لخميس اال يوم البلدية عام لمدير شخصي بشكل مختوم بظرف المستندات كل مع موقعه العروض تسليم يجب .8

الموعد أعاله عن طريق البريد االلكتروني نتيجة للظروف وبشكل استثنائي يمكن تقديم العروض حتى . ظهرا 00:16 الساعة
 . kasim@sakhnin.muni.ilعلى العنوان 

 
من قيمة العرض يشمل ضريبة القيمة  %02بمبلغ يساوي  مشروطة غير للعقد بنكية كفالة تقديم الفائز العرض مقدم على .7

 ملحق" المناقصة مستندات في الموجود النص حسب يكون أن الكفالة نص على. شيكل جديد 00222 المضافة وال تقل عن مبلغ
 .   البلدية طلب حسب التمديد مراعاة مع العقد مدة بعد شهرا المفعول سارية تكون وان ،ه

 
 من تصديقا أو المهنية يةللمسؤول تامين بوليصة العقد توقيع موعد منأيام  9 خالل للبلدية يقدم أن الفائز العرض مقدم على كذلك .10

 .ج.ش مليون عن يقل ال بمبلغ بذالك تامين شركة

 

 يجب ارفاق سيرة ذاتية وبها تفاصيل تعليمه، خبرته وتجربته وتفاصيل عن مكتبه وعدد العاملين لديه ومؤهالتهم.  .11
 

يجب ان تتوفر الشروط في للتوضيح على جميع المتطلبات والشروط ان تتوفر في مقدم العرض. إذا كان مقدم العرض شركه  .16
 وليس باي شخص اخر.فقط مالكي الشركة 

 
 .دعوةال ودفتر أوراق في موجود هو لما باالضافه هو أعاله جاء ما .13

 
أو عبر البريد  2940994-04 لرقم فاكس وإرسال 02:22الساعة  26/3/2222لتوجه خطيا حتى يوم ا يمكن لالستفسار .14

بمسؤولية المشترك التأكد من  . sleiman.handasa@gmail.com   مان على العنوانااللكتروني لمهندس البلدية سليمان عث
 .2943939-04استالم البلدية لرسالته على هاتف رقم 

mailto:kasim@sakhnin.muni.il
mailto:sleiman.handasa@gmail.com
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 :التالية المستندات إرفاق المشترك على .11

 

 .مرخص مشغل شهادة .أ

 .التوقيع حق ألصحاب وتصديق تسجيل دةشها – شركة المشترك وان حالة في .ب

 .المفعول ساري القانون بموجب حسابات دفاتر إدارة تصديق .ت

 .المفعول ساري المصدر في خصم تصديق .ث

 .المهندسين سجل في تسجيل شهادة .ج

 .المفعول سارية. مرخص مهندس شهادة .ح

 .وجد إذا الماضي بتجربة يتعلق بما وإثباتات توصيات .خ
 

 
 

 االحترام مع
 ريا وأب صفوت .د

 البلدية رئيس
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 3מסמך 

 /ה0404נוהל 
 מבנים רשימת

 
 

 שם פרויקט 
 

 
 תיאור תמציתי

 
 פרטי מקרקעין

 
אומדן כולל  

 מע"מ 

 
 תקופת 
 הביצוע 

 
 בניין רב תכליתי

 אולמות ישיבות 3 הרצאות
 משרדים

 מ"ר  633שטח המבנה 
 מ"ר כ"א 033שתי קומות 

 19271גוש 
 29חלקות 

 20631מגרש 

שלושה   ₪ 3,333,333 -כ
 חודשים

 

     
 
 

ניתן להגיש הצעה לכל הפרויקטים או לחלק מהם הכל בכפוף למגבלות המפורטות בפרק "בחינת 
 ההצעות ושקלולן".

 
 הסכום הסופי של ההתקשרות יהיה בהתאם לתקציב המאושר של הפרויקט.

 
מן העלות בפועל של הפרויקט לפני מע"מ.  3%א תפחת משיעור ול 7.3%לא תעלה על שיעור התמורה 

 לתמורה יתווסף מע"מ כדין.
 

 התמורה כוללת כל היועצים הנדרשים לרבות ובין היתר בתחומים שלהלן:
 

 קונסטרוקציה. -

 חשמל. -

 .ואינסטלציהמים  -

 נוף. -

 בטיחות. -

 נגישות. -

 אקוסטיקה. -

 כיבוי אש. -

 תקשורת. -

 מת התכנון, הוצאת היתר בניה, וביצוע הפרויקט.וכל תחום אחר שנדרש לצורך השל -
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 0מסמך 
 /ה0404נוהל 

 הכספיתההצעה 
 
 

 להצעה יש לצרף קורות חיים בהם יפורט ניסיונו המקצועי של המשתתף. .1

 

על המשתתף לצרף פירוט דוגמאות כולל תמונות ככל שיש של בנייני ציבור בכלל ושל בניינים  .2
ניתן לתת הסבר בכתב תמציתי לגבי כל אחד מן כל שיש. דומים לאלה הנדרש תכנונם כ

 הפרויקטים.
 

על המשתתף להגיש תיאור של המבנים נשוא הנוהל לפי הראייה התכנונית שלו, והוא יכול להגיש  .0
  הצעות ראשונויות לכך ככל שיראה לנכון לעשות כן )לא חובה(.

 
 להלן: אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא נוהל זה בתמורה כמפורט .4

 
 

 שם פרויקט 
 

 
 תיאור תמציתי

 
 פרטי מקרקעין

 
אומדן כולל  

 מע"מ 

 
ההצעה 
  באחוזים

 
 בניין רב תכליתי

 אולמות ישיבות 3 הרצאות
 משרדים

 מ"ר  633שטח המבנה 
 מ"ר כ"א 033שתי קומות 

 19271גוש 
 29חלקות 

 20631מגרש 

   ₪ 3,333,333 -כ
 

     

 
 
 

 טריונים המפורטים בפרק "בחינת ההצעות ושקלולן".ההצעות תיבדקנה בהתאם לקרי
 
 
 

_______________ 
 חתימה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 
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 5מסמך 
 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן

 
 בחינת ההצעות ושקלולן תיעשה ע"פ שלושה פרמטרים כמפורט להלן: .1

 

 שנים 0מינימום  – נקודות. 15 -הוותק   .א

 23 –ומיכולתו של המשתתף לקדם את הפרויקט, המלצות וזמינות  התרשמות הוועדה המקצועית מחוזקו .ב
 נקודות.

 נקודות. 23 –השנים הקודמות  13ניסיון קודם של המשתתף בפיקוח ב  .ג

 נקודות. 3 – היותו של המשתתף "מציע מקומי" שמשרדו ממוקם בתחום העירייה .ד

 נקודות. 43 –הצעת המחיר אשר תכלול את כל היועצים כאמור לעיל  .ה

 

 . הניקוד יהיה כדלקמן:אדריכל ו3או כמהנדסלעניין הותק נדרש לפחות ותק של שלוש שנים כ ותק:ה  .2
 הניקוד שנות ותק  הניקוד  שנות ותק

0 1  11 9 
4 2  12 13 
3 0  10 11 
6 4  14 12 
 13 ואילך 13  3 7
0 6  
9 7  

13 0  
 

לכל אחד מן המשתתפים המתבסס בעיקר על עבודות  התרשמות חברי הוועדה אשר יידרשו לתת ניקוד :ההתרשמות .0
כל אחד מחברי הוועדה יעניק לכל אחת מן ארבע קטיגוריות. שביצע בעבר וכן הצעתו ו3או ראייתו לפרויקט. 

 , והניקוד הסופי לפי קריטריון זה יהיה הממוצע של הניקוד של כל חברי הוועדה.23 -ל 3ההצעות ניקוד הנע בין 
 ניקוד הקטגוריה

 3 ראשונה
 13 שניה

 13 שלישית
 23 רביעית

 
תדרג את ההצעות בהתאם לניסיון המקצועי לרבות ניסיון העבר מול העירייה ככל  הוועדהחוות דעת  :ניסיון קודם .4

נקודות והקטגוריה החמישית  4שיש והיא תחלק את ההצעות לחמש קטגוריות כך שהקטגוריה הראשונה תקבל 
 .דות כל קטגוריה(נקודות.)חמש נקו 23תקבל 

 ניקוד הקטגוריה
 4 ראשונה

 0 שניה
 12 שלישית
 16 רביעית

 23 חמישית
 

נקודות, והניקוד של יתר ההצעות יהיה בהתאם  43ההצעה הזולה תקבל את מלוא הנקודות, קרי  הצעת המחיר: .3
 לנוסחה שלהלן:

 מחיר ההצעה הזולה  X 43 =  הניקוד המגיע 
     _______________ 
 מחיר ההצעה הנבדקת     

***** 
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  8מסמך 
 /ה0404נוהל 

 רשימת פרויקטים
 

 (.2313-2319בשנים האחרונות )תי כננאותם תלהלן רשימת הפרויקטים 
 
 

שם מזמין   שם הפרויקט
 הפרויקט

היקף 
 הפרויקט

איש הקשר 
 ומס' הטלפון

תאריך סיום 
 העבודות 
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 8מסמך 
 נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים 

 בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות 
 /ה0404נוהל 

 מבוא:  .1
 

הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע 
עץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות מטלות שונות, יו

 המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא. 
 

מטרת נוהל זה הוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של יועצים 
פקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לת
 הצורך, שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים. 

 
 בנוהל זה: 

 
כל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית היא על ידי פי חוזה קבלני והוא אינו  –"יועץ"  .1

 במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכל סמלי: 
 
 היועץ המשפטי לרשות המקומית.  –"היועץ המשפט"  .2

 
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.  –"שאלון"  .0

 

מנהל היחידה שבה יועסק היועץ, ובאין מנהל יחידה, יראו את מנכ"ל הרשות  –"מנהל היחידה"  .4
 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה.  –המקומית, ובאין מנכ"ל 

 

 ת ניגוד העניינים: חובת הבדיקה של שאל .2
 
בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת עבודתו  (א)

של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון, ובמידת הצורך, על פי 
 החלטת היועץ המשפט, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו. 

 
יקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד בד (ב)

 העניינים, ייעשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו. 
 

במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא  (ג)
ת להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד בשלבי מסוים, על הרשות המקומי

 בחירת היועץ וטרם קבלת ההחלטה על בחירתו. 
 

באחריות מנהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או לא  (ד)
נוהל ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע ב

 זה. 
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 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים:  .0
 

לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד במהלך הליכי  (א)
בחירתו של יועץ ברשות מקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה למלא שאלון 

ת השאלון על היועץ המשפטי של לאיתור חשש לניגוד עניינים, המועמד יתבקש להחזיר א
 הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים. 

 
 –השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים  (ב)

 עבור רשויות מקומיות. 
 

היועץ המשפטי רשאי להוסיף על השאלון כדי להתאימו לתפקיד ספציפי או לתפקידים  (ג)
בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין, במסגרת זאת, אם היועץ מבצע מסוימים, בהתחשב 

עבודות עבור גורמים נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את רשימת הגופים ו3או הלקוחות 
שהיועץ, עובדיו או משרדו עובדים בעבורם, במידת הצורך ייוועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל 

 היחידה. 
 

 ידי המועמד לתפקיד. -לון המלא שהוחזר אליו עלהיועץ המשפטי יקבל את השא (ד)
 

 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה.  .4
 

-היועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על (א)
ידי המועמד לבין ענייניו האחרים, בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר היועץ 

של השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי בהתייעצות עם מנהל היחידה, אם לדעתו בחלק א' 
של היועץ המשפטי קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר את 

 המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה, וייוועץ בו. 
 
ד הבהרות לתשובותיו, פרטים במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמ (ב)

 נוספים, או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה. 
 

בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות שנקבעו  (ג)
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.  1,1333בהנחיה מס' 

 

שפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר של במקרים שבהם, לדעת היועץ המ (ד)
המועמד לבין תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים , יערוך  
היועץ המשפטי הסדר, כאמור, לפי העקרונות המותווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה 

 שהוזכרה לעיל. 
 

ות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של עריכת אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיב (ה)
הסדר למניעת ניגוד העניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד מלשמש בתפקיד, הוא יעביר את 
מסקנתו להתייחסות המועמד ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה את דעתו, יעביר 

אם נקבע בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי, 
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בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית 
 בתפקיד זה. 

 

יש לציין כי במקרים שבהם סבר היועץ המשפטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד  (ו)
 תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו. עניינים למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור 

 

החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי  .3
 המשרה. 

 
היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת 

ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, 
ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש 
העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי 

א לפנות אל היועץ המשפטי, את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו הי
 למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.     

 
החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי  .6

 להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך. 
 

 
   

*************** 
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
 
 
 

 הרשות המקומית: עיריית סח'נין
 
 

 מפקח על עבודות הנדסה  מועמד/ת לתפקיד :
 
 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 

 פרטים אישיים  .1
 

 שם משפחה: ___________________ __________שם פרטי: __________
 

 ___ שנת לידה ___3___3 ____ ת.ז. _____________
 

 רח' _______________ עיר3יישוב ____________ מיקוד: ________________
 

 מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: ______________________ 
 

 דוא"ל: ___________________________________@__________________
 

 תפקידים ועיסוקים:  .2
 

שנים אחורה )לרבות כשכיר3ה, כעצמאי3ת,  4פקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של פירוט ת
 כנושא3ת משרה בתאגיד, כקבלן3ית, ליועץ3ת וכד'(. 

 
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.

 
 תנדבות(. נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בה

 
תחומי הפעילות  שם המעסיק

 של המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים:  .0
 

 לעיל.  2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 
 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:  .4

 
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים בין 

 אם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. 
 

 שנים אחרוה.  4ולכהונות קודמות לתקופה של  נא להתייחס לכהונות נוכחיות
 

שם 
התאגיד/רשות/גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני 
או מטעם בעלי 

מניות ככל 
שמדובר 

בדירקטור מהסוג 
נא לפרט  –השני 

 גם 

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 חרים תפקידים א
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 קשר לפעילות הרשות המקומית:  .3

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, 
לפעילות הרשות המקומית שבה אתה מועמד3ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה 

יים שבשליטת הרשות המקומית שבה את3ה מועמד3ת זיקה או קשר לתאגידים סטטוטור
 לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?

 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 
 

ו בגופים א לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו3או מכהן כדירקטור, –"בעל עניין" בגוף 
מקבילים בו ו3או עובד בו ו3או מייצג אותו ו3או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא 

, בתאגידים הנסחרים 1960 –כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 (.1בבורסה

 
______________________________________________________________ 

 
 1960-ך, תשכ"חחוק ניירות ער

 
 "בעל עניין", בתאגיד  

 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  (1)

שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן 
ור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמ

או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 
 או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו. 

 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.  (א)
 

באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים,  החזיק אדם בניירות ערך (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו  –לעניין זה, "נאמן" 

()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו 2)א()46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה.  132בסעיף 

 
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.   (2)
  

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 קרובי משפחה ילגב 2-3פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 

 יל לגבי קרובי משפחתך. לע 2-3פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
 

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד. 
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל 
)למשל, אם בן3ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך 

 חדת בדירקטוריון(. התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיו
 
 בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:  .7

 
ישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד האם את3ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במ

שאליו את3ה מועמד3ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם 
 יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 

 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם  .0
ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך 

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את3ה מועמד3ת? 
 

 מוך על שולחנך. בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שס –"קרוב" 
 

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינם של מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד  .9
 עניינם? 

 
ם, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביו האחרים, שאליהם לא האם ידוע לך על תפקידי

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 
עסקיים(. שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את3ה 

 מועמד3ת? 
 

 בים שאינם מדרגה ראשונה. נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרו
 

לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים  1-0נא להתייחס במיוחד לנושים שעליהם נשאלת בשאלות 
של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות 

 הרשות המקומית(. 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 פירוט קורות חיים ועיסוקם:  .13
 

נא צרף3י בנפרד קורות חיים מעודכנת ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים 
 בעבר ובהווה, כולל תאריכים. 

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 
 אחזקות במניות:  .11

 
ם, שלך או של פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשה

 קרוביך. 
 

 1960 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 (. 2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 
 בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב 

 
 כן/לא 

 
 אם  כן, פרט/י:

 
שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף

המחזיק אינו 
 (המועמד

תחום עיסוק  החזקות  %
 התאגיד/הגוף 

    

    

 נכסים שאחזקתם , מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  .12
 

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 
 ליו אתה מועמד>בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שא

 
 בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 1960-חוק ניירות ערך, תשכ"ח

 
 "בעל עניין", בתאגיד  

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  (2)
שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן 

גיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תא
או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 

 או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו. 
 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי  (ג)
 הקרן. 

 

בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  החזיק אדם (ד)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –האמורים, לעניין זה, "נאמן" 

()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 הכנסה. לפקודת מס  132לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 
 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  2)
  

 חבות כספים בהיקף משמעותי:  .10
 

האם את3ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או 
 להתחייבויות כלשהם? 

 
 בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב"    
 

 כן/לא
 י: אם כן, פרט/

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  .14
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לניגוד 
 עניינים בתפקיד שאליו את3ה מועמד3ת? 
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ך, )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורבי

 עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 
 

במישרין ובין לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו3או זכויות הצבעה בו, בין  –"בעל עניין" בגוף 
בעקיפין, ו3או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו3או עובד בו ו3או מייצג אותו ו3או 

 יועץ חיצוני לו.  
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

האם את3ה או קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, הייתם מועמדים ברשימה  .13
ירות האחרונות לרשויות המקומיות או מלאתם תפקיד כלשהו בבחירות אלה מטעם כלשהי בבח

 אחת הרשימות שהתמודדו.
 

 בן3ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 הצהרה: –חלק ג' 
 

______________ ת.ז. ___________________ מצהיר3ה אני החתום3ה מטה ___________
 בזאת כי: 

 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1

 ואמיתיים. 
 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית,  .2
ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם  אלא אם כן נאמר במפורש כי

 ידועים לי במלואם ו3או בחלקם ו3או אינם ידועים לי מידיעה אישית. 
 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .0
 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד. 

 

בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים  אני מתחייב3ת להימנע מלטפל .4
 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתן של היועץ של הרשות המקומית בנושא. 

 

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים  .3
תי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד או

ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי 
 הנחיותיו.   

 
 

______________    _______________  ________________ 

 חתימה     שם   תאריך      

***** 
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  6מסמך 

 עיריית סח'נין

 /ה0404 כנוןחוזה ת
 0404 שנתב   חודשל  ביום בסח'נין  נערך ונחתםש

 
 :בין
 

 544085443עיריית סח'נין 
 03013, סח'נין 03, ת.ד. 120שד' הגליל 

 34-6743774, פקס. 34-6740707טל. 
 ("נה "המזמי :להלן)

 מצד אחד
 
 :לבין

 
 ____________/ ח.פ. _______ ת.ז. _____שם: ______

 
 ספר _____________רישיון מהנדס  מ

 
 ת.ד. ______, עיר ________ מיקוד _______

 
 טל. ___________,  פקס. __________, נייד: _____________

 
 _____________________________@________דוא"ל __

 )להלן: "המתכנן"(
 מצד שני

 
 

בסח'נין להקמה בוריים ומרחבים צימוסדות 3 בנייני ציבור נה מבקשת להכין תכנון לוהמזמי הואיל
 בהתאם וכמפורט להלן: ולבניה במימון משרדי ממשלה הכל

 

 +.63ספרייה, אודיטוריום, ומועדון  –בניין רב תכליתי תכנון  .1
 מבנה למחלקת הרווחה.תכנון  .2

 
 הכל כמפורט להצעות שהגיש המתכנן למזמינה והמצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

 (ת""העבודה ההנדסי :להלן)
 

התכנסה ועדה מקצועית מטעם המזמינה ובחנה את ההצעות והחליטה  _________וביום  והואיל:
 בתנאים שנקבעו בהחלטה. ________ לקבל את הצעתו של המתכנן שהוגשה ביום
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מדובר בפרויקט במימון ממשלתי וההתקדמות בפרויקטים ובביצוע העבודות תלויה וכפופה ו :והואיל

 כאמור והן תבוצענה בשלבים.לזמינות תקציבית 
 

המתכנן לאחר שבדק את הנחיות המזמין מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה ההנדסית  והואיל:
 הנ"ל.

 
והמתכנן מצהיר כי יש לו את הידע, הכישורים, ההתמחויות , הניסיון והיכולת הביצועית  :    והואיל

את רצונו לבצע את העבודה נושא חוזה הארגונית והכלכלית לבצע התכנון האמור והוא הביע 
 זה.

 
מהנדס רשוי ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מספר ________, והמתכנן מצהיר כי הוא  :והואיל

וכי יש לו את כל הכישורים, הידע והמיומנויות  עוסק עצמאי ומתקשר בהסכם זה ,כקבלן עצמאי
 .הנדרשות לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותר

 
 והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את התנאים לביצוע התכנית המפורטת הנ"ל  :ילוהוא

 
 בין הצדדים כדלהלן:והותנה הוסכם אי לכך 

 

המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ממש   כאילו נכלל בגוף  .1
 ההסכם .

 

תכנן לעירייה ואשר היוו בסיס להתקשרות מהוות תוכניות סימון הפרויקטים וכן ההצעות שהגיש המ .2
 חלק בלתי נפרד ממנה.

 

מהות ההתקשרות : המזמינה מוסרת בזאת למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו  ומתחייב להוציא לפועל  .0
 את העבודה כהגדרתה להלן, בהתאם לתנאי הסכם   זה.

 

 העבודות: .0
 

 
 שם פרויקט 

 

 
 תיאור תמציתי

 
 פרטי מקרקעין

 
ולל  אומדן כ

 מע"מ 
 

 בניין רב תכליתי
 אולמות ישיבות 3 הרצאות

 משרדים
 מ"ר  633שטח המבנה 

 מ"ר כ"א 033שתי קומות 

 19271גוש 
 29חלקות 

 20631מגרש 

  ₪ 3,333,333 -כ

 
 המתכנן מתחייב בזאת לבצע העבודות כלהלן: 

 
ירה בין ההצעה כחלק בלתי נפרד מן החוזה. במקרה של סת ________מצ"ב הצעת המתכנן מיום 

 לבין גוף החוזה, הכתוב בחוזה גובר.
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 שלבי  העבודה:
 

 שלבי העבודה יהיו כמפורט להלן 0.3, 0.0, 0.1לסעיפים 
 
 

 שלב א: הכנת תוכנית פיתוח מוקדמת
 
  תכנון מקדמי.הכנת  .1

 .העירייההכנת חלופות תכנון בהתאם לתיאומים עם  .2
 

 
 הכנת תוכניות סופיות. שלב ב:

 
 מוקדמות.התוכניות הלביצוע על פי בחירת חלופה  .1

 בחירת החלופה תאושר על ידי העירייה, קרי ראש העירייה וצוות מקצועי. .2
 
 

 שלב ג': הכנת תוכניות עבודה לביצוע.
 
 הכנת תוכניות מפורטות לביצוע. .1

 הכנת פרטי ביצוע בכל קנ"מ מתאים לביצוע מושלם ומדויק של הפרויקט. .2

 רטי עבודה. קביעת חומרי גמר והתייחסות למפ .0

 הכנת תיק היתר שיוגש לוועדה לתכנון ולבניה והוצאת היתר בניה. .4
 יק מכרז לרבות תוכניות ביצוע.הכנת ת .3

 
 

 שלב ד' : פיקוח עליון. 
 
 ביצוע פיקוח עליון בכל שלבי העבודה. .1

 מסירת דו"ח פיקוח עליון תקופתי למזמין. .2
 

, קווי היסוד, הפרוגראמה, ההנחיות המתכנן יבסס את העבודה ההנדסית3האדריכלית על הנתונים
והדרישות של המזמינה והוא חייב להקפיד עליהם , אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב ומראש 

 מאת המזמינה על שינויים בהם. 
 

בחתימתו על חוזה זה מאשר המתכנן את קבלת הנתונים, קווי היסוד, הפרוגראמה, ההנחיות והדרישות  
 עבודה. שעל פיהם יבצע את ה

 
המתכנן יבצע את העבודה האדריכלית בהתאם לשלבים ולשירותים המפורטים בחוזה זה להלן ועפ"י 

 הנחיות שיינתנו לו ע"י המזמינה.
 

באחריות המתכנן לקבל אישורים לתכנון שהוא מבצע עבור המזמינה, מהרשויות הרלוונטיות לביצוע 
 העבודה.  
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 הצהרות :  .5
 

 :  המתכנן מצהיר כי       
 

ידע ומיומנות המאפשרים לו לבצע את העבודה  כי הנו אדריכל  רשוי רשום ,בעל רקע מקצועי, .א
בעצמו והוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של המזמינה במומחיות 

 המקובל כיום לביצוע עבודה . ובמקצועות הדרושים ,תוך שימוש בידע החדיש ביותר,
 

אמצעי מחשוב ואמצעים אחרים המאפשרים לו לבצע את  כספיים ,כוח אדם,כי הוא בעל אמצעים  .ב
העבודה עפ"י הסכם זה, וימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של כל דרישות המזמינה בהתאם 

 להסכם זה .
 

כי במועד החתימה על הסכם זה ,הוא בעל אישור תקף של ניהול פנקסי חשבונות ורשימות עפ"י חוק  .ג
וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו  1976-ציבוריים,תשל"ועסקאות גופים 

 של הסכם זה ,אשר יוצג מפעם לפעם בפני המזמינה ,לפי דרישת נציג המזמינה .
 
כי יש בידו הסכם תקף לעוסק  מורשה  ,וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו  .ד

 עם בפני המזמינה לפי דרישת נציג המזמינה . של הסכם זה, אשר יוצג מפעם בפ
 

 איסור הסבה:  .8
 

המתכנן אינו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר  .א
 כל זכות לפי ההסכם אלא בהסכמת המזמינה  בכתב .

 

המתכנן נתנה המזמינה את  הסכמתה בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את  .ב
מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם והמתכנן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של 

 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
 

 נציג המזמינה:  .8
 

המזמינה ממנה בזאת את מהנדס המזמינה  כנציגה בכל הקשור לביצוע של הסכם זה .לנציגי 
 עה כראוי עפ"י תנאי ההסכם אם לאו . המזמינה סמכות מכרעת לקבוע אם העבודה בוצ

 
 על המתכנן למנות נציג מטעמו.

 
 תקופת ההסכם : .6

 
תקופת ההסכם היא מיום חתימת ההסכם ,עד לסיום ביצוע הפרויקטים בפועל לשביעות רצונה של 

ככל שהפרויקט  המזמינה )להלן: "תקופת ההסכם"( . ולא יאוחר מארבע שנים מיום חתימת הסכם זה.
ם בפרק זמן של ארבע שנים, תשלם המזמינה שכ"ט נוסף כפי שיסוכם בזמנו וזאת במידה לא יסתיי

 ויתווספו עבודות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה. 
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 לוח זמנים :   .6
 

 המתכנן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים כדלקמן:        

 בע"מ.ימים לאחר מסירת מדידות ע"י המתכנן בשיר עבד אלראזק  03תכנון מקדמי:  .א
 ימים מיום אישור התכנון המקדמי ע"ח המזמינה.  43תכנון מפורט וסופי: תוך  .ב

ימים לאחר התכנון  03הכנת תיק להגשה לוועדת התכנון והבניה להוצאת היתר: תוך  .ג
 המפורט.

 43הכנת תיק מכרז הכולל כל הפרטים וכתב כמויות וכן תוכניות ברמת תוכניות ביצוע: תוך  .ד
 כנון המפורט והסופי.ימים מיום אישור הת

 
כל אישור כאמור לעיל, וכל שינוי בלוח הזמנים מחייב הסכמת מהנדס המזמינה אשר תינתן בכתב 

 ומראש.

 
 התחייבות המתכנן: .14

 

לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר, תוך שימוש בידע החדיש ביותר  .א
ישא באחריות הבלעדית לטיב העבודה , איכותה המקובל לביצוע עבודות נשוא הסכם זה, והוא י

 ומהימנותה.
 

להשתמש, על חשבונו, בציוד עזר , כלי עבודה, שירותי מחשוב  וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה  .ב
 לרבות יועצים ולמעט העתקות.

 

למסור לעירייה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לעבודה במועד , במתכונת  .ג
פן שיידרש לכך ע"י נציג המזמינה לרבות השתתפות בישיבות עבודה בנושאי העבודה אצל נציגי ובאו

 המזמינה.
 להיות אחראי אישית ובלעדית על ביצוע העבודה. .ד

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , מתחייב המתכנן אף לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה היה  .ה
 ה.עושה לשם ביצוע  העבודה עפ"י הסכם ז

 

 לפעול בביצוע העבודה עפ"י הנהלים המקובלים במשרדי השיכון והתחבורה. .ו
 

המתכנן מתחייב לתאם בין כל הגורמים הרלוונטיים המעורבים בתכנית, כולל כל היועצים בהתאם  .ז
לרשימה המופיעה באישור התקציב של משרד השיכון. המתכנן יהיה אחראי לריכוז התכנון והתיאום בין 

 כל היועצים.
 

 נתנו על ידי המזמין.יי היסוד וההנחיות שיועל הנתונים, קוהאדריכלית מתכנן יבסס את העבודה ה .ח
 

 .חוזה ובהצעתובהתאם לשלבים ולשירותים המפורטים בהאדריכלית המתכנן יבצע את העבודה  .ט
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של בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם הנציג האדריכלית מתכנן מתחייב לבצע את העבודה ה .י
 .יןהמזמ

 

המתכנן ימסור את כל התכניות לאישור המזמין. התכניות לא תחשבנה כמושלמות עד לקבלת האישור  .יא
העביר המזמין את הערותיו למתכנן, יתקן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם  האמור.

 בינו לבין המזמין.
 

וש  מבחינה מקצועית ובמשך זמן , כל אימת שיהיה דרהאדריכליתהמתכנן יבצע כל שלב הכלול בעבודה    .יב
שירותים או שלבים אחרים הקשורים בשירות או  או סביר אשר יבטיח את ביצוע כל העבודה ההנדסית

 בשלב זה.
 

 התחייבויות המזמינה:  .11
 

לביצוע העבודה ואשר  להמציא למתכנן את כל הנתונים והאישורים הדרושים תמתחייב נההמזמי    .א
 המוטלים על המתכנן, עפ"י הסכם זה, ולעשות את כל הסידורים יםהשגתם איננה שירות מהשירות

 העבודה. הדרושים כדי לאפשר למתכנן גישה חופשית נוחה ובטוחה לאתר 
 

יתן למתכנן את כל הנתונים וההנחיות הדרושים לתכנון מוקדם ונתונים נוספים שיידרשו המזמינה ת .ב
 במשך זמן התכנון.

 

ימים מיום הגשת התוכניות ע"י המתכנן.  03תוך  ר את הערותיו למתכנןיתן את אישרו או יעבינה תמזמיה .ג
לא ולאחר מסירת התכניות ע"י המתכנן למזמין לאישור כאמור ימים  03מובהר בזאת כי במידה וחלפו 

שנמסרו  התכניותלא יהווה הדבר אישור של  נתן המזמין את אישורו ולא העביר את הערותיו למתכנן
 אלא לאחר קבלת אישור המזמין. רשאי להמשיך בביצוע העבודה ההנדסיתכנן ולא יהיה המתכאמור 

 

עצות עם המתכנן יועצים מכל מקצוע שהוסכם עליו בין הצדדים, יזמין במידת הצורך בהתינה תמזמיה .ד
 לא יעכבו את ביצוע העבודה ההנדסית של המתכנן.שהזמנת היועצים על ידי המזמין תיעשה במועדים 

 

של המזמין יהיה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות ביצוע העבודה . הנציג  נהמזמימתכנן ימסור לה .ה
במשרד המתכנן או במקומות העבודה האחרים ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע בכל עת רשאי לבקר 

 העבודה והמתכנן ימסור לנציג כל הסבר שיידרש עד אז בקשר עם העבודה או הסכם זה.
 

 זכויות:שמירת סודיות ושמירת  .10
 

המתכנן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר , להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם,  כל ידיעה שתגיע  .א
אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת הביצוע, 

 לפניה או לאחר מכן.
 

על ידו , אם יש כאלה , על הצהרת סודיות המתכנן מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים  .ב
לפיה יתחייבו לא להעביר , לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם , כל ידיעה שתגיע אליהם 
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בקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת מתן השירות, לפני 
 תחילתו או לאחר מכן.

 

בודה על כל חלקיה , וכל התוצרים, התפוקות, הנתונים והדוחות, לרבות עבודות מוצהר ומותנה כי הע .ג
ההכנה והעבודות הגמורות וכל חלק מהם, פרוטוקולים, ניירות עבודה והוראות בכתב וכד', לפי הסכם 
זה, הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  והמתכנן אינו רשאי למסור לאדם או גוף משפטי, פרט לעובדי 

כל חומר או מידע הנובע מביצוע העבודה האמורה בהסכם זה, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו הממשלה, 
העתקים או כל חומר אחר הקשור הנובע מהסכם זה אלא לפי אישור בכתב מאת המזמינה. מובהר בזה 

. האמור לעיל 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  117-110שעל הוראות הסכם זה  חלות הוראות סעיפים 
חל על מסמכים שהם בגדר רשומות ביקורת כמשמעותם בתקנות רואי החשבון )דרך פעולתו של אינו 

 .1970 –רואה החשבון(, תשל"ג 
 

 המתכנן מתחייב : .ד
שלא למסור, להעביר או לפרסם, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו , מידע ,  .1

זה, או אגב ביצוע, ולא לעשות בהם שימוש מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם 
 אחר שלא למטרות ביצוע העבודה אלא כפוף לאישור בכתב של נציג המזמינה.

 

לא לעשות שימוש כלשהו ולא למסור , להעביר או לפרסם את תוצאות העבודה אלא בכפוף לאישור  .2
עבודה הוזמנה נציג המזמינה. בכל מקרה , בכל העברה או פרסום כאמור, תצוין העובדה כי ה

 ומומנה ע"י המזמינה.
 

המתכנן מתחייב בכל מקרה כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל, לנקוט בצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה  .ה
 של המזמינה ובכלל זה הבטחת זכויות המזמינה לגבי צד ג'.

 

 איסור ניגוד עניינים: .13
 

ינה וכן ימנע מכל תפקיד או עיסוק המתכנן מתחייב כי לא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים עם המזמ .א
 אחר היוצר או עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם עיסוקו עפ"י הסכם זה.

 

במקביל לחתימה על הסכם זה וכתנאי לתוקפו מתחייב המתכנן למלא ולחתום על נוהל לבדיקת  .ב
עדכן את ולמניעת חשש ניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, והוא מתחייב ל

 היועץ המשפטי של המזמינה כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה. 
 

המתכנן מצהיר בזה כי הוא הוזהר ע"י היועץ המשפטי כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים  .ג
פנות אל היועץ מוטלת בראש ובראשונה עליו וכי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא ל

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

כן מוטלת על המתכנן החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר,  .ד
יו. כן או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיות

 יזהיר היועץ המשפטי את המועמד.     
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 התמורה: .10
 

מעלות כל  %____תמורת העבודה וביצוע התחייבויות המתכנן בהסכם זה תשלם המזמינה למתכנן  .א
 תווסף מע"מ כחוק.לשכ"ט יהפרויקט לתכנון לפני מע"מ. 

 
 אומדן הפרויקטים לפני מע"מ הנו כדלקמן

 

 
 שם פרויקט 

 

 
 תיאור תמציתי

 
כולל  לא דן אומ

 מע"מ 

 
 תב"ר

 
  התמורה

 
 בניין רב תכליתי

 אולמות ישיבות 3 הרצאות
 משרדים

 מ"ר  633שטח המבנה 
 מ"ר כ"א 033שתי קומות 

    ₪ 4,233,333 -כ
 

     
 

 השכ"ט כמפורט לעיל אינו כולל מע"מ והוא ישולם כנגד הוצאת חשבונית מס כדין. .ב
 

דן התחלתי בלבד וכי התשלום יהיה בהתאם לערך ביצוע מובהר בזאת כי הסכומים הנ"ל הנם אומ .ג
 העבודות בפועל לפני מע"מ והתקדמות העבודות בשטח.

 
התמורה בגין העבודה וביצוע התחייבויות המתכנן בהסכם זה במלואן ובמועדיהן בהתאם  למפורט  .ד

 בהצעתו המצורפת להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו.
 

הרשויות המוסמכות על כך שהיועץ מנהל ספרים כדין תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מ .ה
 ורשום במשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה וימציא אישור ניכוי מס במקור.

 

המתכנן לא יהא זכאי לתשלום כספים נוספים כל שהם למעט התמורה כאמור לעיל. התמורה היא  .ו
ציאליים למיניהם, ביטוח, סופית וכוללת עלויות העבודה, עלויות ציוד מכל סוג שהוא, תשלומים סו

מיסים, נסיעות וכל ההוצאות הישירות והעקיפות של המתכנן, לרבות רווח קבלני של המתכנן, וכל 
 הוצאה מכל מין וסוג שהיא הקשורה בביצוע העבודה. 

 
חודשים ראשונים של העבודה המתכנן לא יהיה זכאי להפרשי  06מובהר  ומוסכם בזאת כי במשך  .ז

 שכ"ט של המתכנן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. 07 -שהוא. החל מהחודש ה התייקרות מכל סוג
 

שום  תשלום אחר או נוסף, פרט לאמור לעיל , לא ישולם ע"י המזמינה לא במהלך העבודה ולא לאחר  .ח
פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור העבודה ולא בקשר אתה ו3או כל הנובע ממנה לא למתכנן ולא 

 ף אחר.לכל אדם או גו
 

למען הסר ספק, ידוע למתכנן כי בכל מקרה של חריגה מהביצוע בהסכם זה, אם תהיה, לרבות עניין  .ט
תקופת ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מלבד התמורה המפורטת בהסכם זה לעיל זו ו3או 

 לכל פיצוי אחר.
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ינה בהתאם את התשלומים היה והעבודה הופסקה בגלל אירוע שנחשב ככוח עליון, תפסיק גם המזמ .י
 למתכנן.

 
 33%ללא מכרז, ועד  23%מובהר בזאת כי המזמינה רשאית להגדיל את היקף העבודות ע"פ חוזה זה עד  .יא

 . 1907באישור מועצת המזמינה הכל בהתאם ובכפוף לתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח 
 

תקבל, התשלום למתכנן מובהר בזאת כי פרויקטים שאין להם תקציב ו3או שהתקציב שלהם טרם ה .יב
 יהיה בהתאם לביצוע בפועל וע"פ התקדמות העבודה, וכחלק יחסי מן החשבון שיאושר לקבלן המבצע.

 
 הסכום הסופי של ההתקשרות יהיה בהתאם לתקציב המאושר של הפרויקט. .יג

 
 לתמורה יתווסף מע"מ כדין. .יד

 
 :התמורה כוללת כל היועצים הנדרשים לרבות ובין היתר בתחומים שלהלן .טו

 
 קונסטרוקציה. -

 חשמל. -

 מים ואינסטלציה. -

 נוף. -

 בטיחות. -

 נגישות. -

 אקוסטיקה. -

 כיבוי אש. -

 תקשורת -

 וכל תחום אחר שנדרש לצורך השלמת התכנון, הוצאת היתר בניה, וביצוע הפרויקט. -
 
 

בכפוף לאמור לעיל התמורה תשולם בהתאם להתקדמות העבודה והעברת התקציבים ע"י המדינה הכל  .טז
 כמפורט להלן:

 
 

אחוז התשלום  פירוט השירותים ההנדסיים השלב
 השכ"ט

 אפס תחילת העבודה 1

 23% העברת תכנון מוקדם 2

 23% והגשת תיק היתר העברת תכנון סופי 0

 03% הכנת מכרז וליווי המכרז עד לבחירת זוכההוצאת היתר ו 4

 23% תוכניות עבודה, ליווי ביצוע ופיקוח עליון וגמר הפרויקט 3
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 המתכנן: מעמד .15
 

מוצהר ומותנה כי המתכנן הינו קבלן עצמאי, הוא ועובדיו אינם עובד מדינה ואין על המזמינה שום  .א
אחריות לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם ליועץ ו3או למועסקים על ידו או לצד ג' 

ו בגין זכויות כלשהו עקב, תוך כדי או כתוצאה מביצוע העבודה. המזמינה לא חייבת בתשלום כלשה
סוציאליות עבור המתכנן ו3או עובדיו ו3או מי מהמועסקים על ידו. במידה  והמזמינה תחויב 
בתשלומים אלה  לכל אדם או מוסד שיתבעו אותה בגין נזק כלשהו שנגרם להם ע"י המתכנן או 

 המועסקים על ידיו מתחייב המתכנן לשפותה.
 

ים המגיעים להם על פי כל דין וידאג לבטח את עובדיו המתכנן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומ .ב
 על חשבונו בביטוח מעבידים.

 

לא יראו את המתכנן כסוכן, כשליח או נציג המזמינה , אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני,  .ג
 עפ"י אישור בכתב מראש של נציג המזמינה.

 אחריות לנזקים: .18
 

ו לעירייה כתוצאה מאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי הסכם המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמ  .א
זה, במיומנות ובמקצועיות הראויה , היועץ מתחייב לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת נגד נזק אשר 
עלול להיגרם לעירייה , בגין בקשה לביצוע העבודה מכל סיבה שהיא לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

 .האמור, מחמת רשלנות מקצועית
 

המתכנן מתחייב בעת הצורך לבצע פעולותיו הנובעות מהסכם זה באמצעות עובדים מנוסים אחראים   .ב
ובעלי רמת מקצועיות מעולה. מוצהר ומוסכם בזה כי המתכנן מקבל על עצמו לשאת באופן בלעדי בכל 

י מעובדיו נזק שיגרם לעירייה ו3או לצד ג' איזה שהוא כתוצאה ועקב מעשיו ו3או מחדליו שלו או של מ
 או מי מטעמו במסגרת הפעולות על פי ההסכם.

 
ימים מיום  14המתכנן מתחייב בזה להמציא למזמינה העתקים מפוליסות הביטוח כאמור לעיל תוך  .ג

 החתימה על חוזה זה.
 

 הפסקת ההתקשרות: .18
 

מוצהר ומותנה כי המזמינה רשאית להפסיק את ההסכם ע"י משלוח הודעה למתכנן, עם משלוח   .א
 עה כאמור על הפסקת ההסכם, יחולו הוראות סעיף זה.ההוד

 

מבלי לפגוע באמור לעיל הרי שבכל אחד מהמקרים דלהלן תהיה המזמינה רשאית לאחר מתן הודעה   .ב
יום לתיקון המעוות, להודיע למתכנן על הפסקת  14מראש בכתב שבה תינתן למתכנן ארכה של 

 העבודה:
 

ו המתכנן החל בהליכים לקראת פירוקו או להכרזת כפושט ינתן נגד המתכנן צו קבלת נכסים ו3איש .1
 רגל.
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כשהמתכנן מסר, מעביר או משעבד את הסכם זה כולל או מקצתו , או זכות מזכויותיו עפ"י הסכם  .2
 זה לאחר בניגוד להוראות הסכם זה.

 

כשהמזמינה נוכחת באי ביצוע חלק כלשהו של העבודה ע"י המתכנן לשביעות רצונה המלא של  .0
 ינה.המזמ

 
 שהמתכנן מסתלק מביצוע ההסכם. .4

 

כשאין המתכנן מתחיל בביצוע העבודה ו3או שלב כלשהו  עפ"י תכנית העבודה או כשהוא מפסיק  .3
 את מהלך ביצועה מכל סיבה שהיא, בניגוד להוראות ההסכם.

 

אם תהא המזמינה סבורה שאין המתכנן מתקדם בעבודה במידה המבטיחה את סיום ביצועה או  .6
תו של המתכנן בלוח הזמנים או את שלבי הביניים במועד הקבוע, הכל בניגוד להוראות את עמידו

 ההסכם.
 

 כשיש בידי המזמינה הוכחות להנחת דעתה שהמתכנן מתרשל ו3או מתעכב בביצוע ההסכם. .7
 

 אם זכויות המתכנן עפ"י ההסכם יהיו נתונות להליכי הוצאה לפועל. .0
 

 אישום פלילי משמעו עוון או פשע בלבד. -לעניין סעיף זה אם הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי .9
 

עם תום תקופת ההסכם ו3או עפ"י דרישה מוקדמת יותר של המזמינה, מתחייב המתכנן למסור  .ג
לעירייה את כל המסמכים , דוחות, נהלים וכיוצ"ב הנמצאים ברשותו, בגין ביצוע העבודה בין שהוכנו 

 ינה והן ע"י גורמים אחרים.על ידו ובין שנמסרו לו הן ע"י המזמ
 

 שימוש בתוכנות מקוריות: .16
 

המתכנן מצהיר כי כל התוכנות בהן הוא יעשה שימוש לצורך הסכם זה הן בבעלותו ו3או יש ברשותו  .א
הסכם חוקי ותקף המתיר לו להשתמש בהן לצורך ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה. כמו כן מצהיר 

ס העבודה הוא חוקי ומהימן, יש לו את כל ההרשאות , המתכנן כי המקור לכל הנתונים עליהם תתבס
עפ"י כל דין , להשתמש בנתונים אלה, ובעת ביצוע העבודה על כל מרכיביה, לא הפר ו3או יפר זכויות 

 יוצרים  ו3או פטנט ו3או סוד מסחרי כלשהו ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.
 

ה לפיה מפירה אחת התוכנות בהן ישתמש בעת ובגין המתכנן, על חשבונו, יגן על המזמינה מפני כל תביע  .ב
ביצוע העבודה, פטנט ו3או זכות קניינית ו3או כל זכות אחרת, וכן ישלם סכומי ההוצאות פיצויים 
ושכ"ט עו"ד שיפסקו בתביעות אלה לחובת המזמינה. המתכנן יעשה, כמיטב יכולתו, להחליף על 

פירה זכויות יוצרים ו3או פטנטים ו3או זכות חשבונו את התוכנה המפרה בתוכנה אחרת שאינה מ
 המזמינה בסכום ששולם עבור התוכנה המפרה.
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 קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות: .16
 

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו  וקביעותיו והנובע מהן בתום 
 לב ובנאמנות, תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם והדין.

 יות, קיזוז ועיכבון:ערבו .04
 

להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ימציא המתכנן לעירייה, עם חתימת ההסכם,  .א
. הערבות תהיה בתוקף ₪ _________ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 

. ובמקרה וביצוע העבודות יימשך מעבר למועד שייקבע ע"י הצדדים, מתחייב 013032321
 ן להאריך את תקופת הערבות מעת לעת בהתאם לדרישת המזמינה.המתכנ

 

מוצהר ומוסכם כי למזמינה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי המתכנן עפ"י הסכם זה,   .ב
 כל חוב, הוצאה ו3או תשלום שנעשו ע"י המזמינה בקשר עם הסכם זה. 

 

מוותר בזאת באופן מלא  על אף האמור בכל דין , בהתחשב במהות העבודה וייחודה, המתכנן .ג
 סופי ומוחלט שלא ניתן לחזרה או לביטול על זכות העיכבון העומדת לזכותו.

 

 הוראות כלליות: .01
 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או חלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון  .א
 בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.

 
כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים למתכנן ע"י המזמינה לפי הסכם זה ימציא  ם:המצאת אישורי .ב

 המתכנן לעירייה את האישורים הבאים:
 

 .1973 –תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1
 

אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת  .2
 ם זה.קיומו של הסכ

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה: .ג
 

 03013מיקוד  -, סח'נין 03, ת.ד.  120ליל 'גרח' אל –עיריית סח'נין  .1
 _____________________________________ המתכנן: .2
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 חשב מלווה: .00
 

המתכנן מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו מלוא 
ג לפקודת העיריות, לרבות הסמכות המחייבת חתימה על חוזים, וכי 142ויות מכוח הוראות סעיף הסמכ

כל חוזה או התחייבות כספית שאינם חתומים גם ע"י החשב המלווה בטלים ואינם מחייבים את 
 המזמינה כלל ועיקר.

 
כי התמורה  ,קיים כיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה בתב"ר מספר ______________. מובהר בזאת

רק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו3או משרד מתכנן אך ו, תועבר לחוזה זהעבור מתן השירותים נשוא 
הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר תשלומים. התמורה תשולם אך ורק בעת שחרור כספים 

הגוף מהגוף הממן ו3או מהמשרד הממשלתי בלבד ואיחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מ
שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או  החוזהע"פ הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום 

 ביטול מתן השירות ע"י הזכיין.
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 

 __________________    ________________ ראש העירייה:
 המפקח           

 ________________ גזבר העירייה:
 

 ________________ המלווה:החשב 
 
 

 
 לעירייה אישור היועץ המשפטי

 
לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ  8ל ידי, ובהתאם לסמכותי ע"פ סעיף חוזה זה הוכן ונבדק ע
 .אני מאשר בזה כי אין מניעה חוקית להתקשר ע"פ חוזה זה 1685 –משפטי(, תשל"ו 

 
 

_______________________ 
 שאדי גנטוס, עו"ד

 ועץ המשפטי לעירייההי
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  6מסמך 
 ערבות לביצוע החוזה:

 תאריך:          
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
  03013, סח'נין 03ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

בלבד( להלן:  ₪)במילים: ______  ₪אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ____________ 
הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט להלן, וזאת להבטחת קיום כל  "סכום קרן

3ה לתכנון בניין 2323התחייבויותיו של ______________ )להלן: "החייב"( ומתן השירותים ע"פ חוזה מספר 
 .רב תכליתי

  
 אופן חישוב ההצמדה: 

 
 : בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצדם

 
"המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין 
אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר 

 יבוא כדין במקומו. 
 

לחודש שלאחריו )או  13 -שפורסם ב 2323שנת פברואר "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  
 סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(.

 
 המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.  -"המדד הקובע" משמעו:

ד הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי, יוגדל בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המד
 בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק. 

 
למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחושב הצמדה ואנו 

 רשו. נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתד
 

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן הדרישה"(,  )א( 
ימים מיום קבלת דרישתכם, מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס  7לעיל, בתוך  1כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף 

 את דרישתכם ו3או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. 
 

לום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין הדרישה לתש
 בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 

 
דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת  )ב( 

 זו ולא נשלם על פיה. לצורך ערבות 
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הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם ביחד והתשלום  )ג( 
 על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד. 

 
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ____________ ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל דרישה 

לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה  -ל פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור לתשלום ע
 לא תיענה.     -ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 

 
 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו3או להסבה.  

 
 בנק

 
 

 *** סוף ***
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
   
 
 
 
 
 
  

 
 


