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 פרטי המציע:
 
 
 

 שם המציע

 

 
 

 תעודת זהות / ח.פ.

 

 
 

 כתובת לרבות ת.ד.

 

 
 

 מספר טלפון:

 

 
 

 מספר פקסימיליה:

 

 
 

 מספר טלפון נייד:

 

 
 

 כתובת דואר אלקטרוני:

 
 

______________________@___________________________________ 
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 עיריית סח'נין
 /ג0404נוהל הזמנה להגשת הצעות מספר 

 עבודהניהול ליווי / למתן שירותי 
 

הנדסיות, תשתיות ופיתוח ה בשטח לעבודות עיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול עבוד
 כמפורט בגוף הנוהל.

 
 על המועמד למלא אחר התנאים שלהלן במצטבר:

 
 .3993 –ורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו יחיד או חברה, עוסק מ .3

 

לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .2
 .3996 –חובות מס( תשל"ו 

 

 ברשותו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .1

 

ציבור בכלל ולרשויות מקומיות בפרט  למוסדותעבודה תינתן עדיפות לבעלי ניסיון במתן שירותי ניהול   .4
והדבר יבוא לידי ביטוי במנגנון שקלול ההצעות כפי שיפורט בהמשך. יש למלא את הטבלה המצורפת 

 כנספח א'.

 
מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בהתאם להוראות חוק הנדסאי הרשום בעל המשתתף להיות  .3

מים  הבניה, התשתיות, הכבישים ד התחומים:באח) 2832 – ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג
לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  1העונה על אחת החלופות שבתקנה ו/או מנהל עבודה  (,וביוב, ניקוז

 *. 3900-בניה(, תשמ"ח
 

 www.sakhnin.muni.ilמאתר העירייה ללא עלות במחלקת עיין ולהוריד את מסמכי הנוהל ניתן ל .6
  .shadi@sakhnin.muni.il, או לפנות לדוא"ל תחת הלשונית מכרזים

 

את ההצעות בצירוף כל המסמכים והנספחים כשהם חתומים בעט יש להגיש  במעטפה סגורה לידי  .9
בצהריים או דרך הדואר האלקטרוני בכתובת  8823:בשעה  2/4/2020 חמישימנכ"ל העירייה עד ליום 

kasim@sakhnin.muni.il.  
 

משתתף שהצעתו תזכה יהיה חייב להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית בלתי מותנית  .0
. על ש"ח 3,888 -ות מלשנה שלמה אך לא פח כולל מע"מלשנה שלמה מסכום הצעתו  5%בשיעור של 

הערבות להיות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז והיא תהיה בתוקף עד חודש לאחר מועד סיום 
 עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה. התקשרותה
 

יש לצרף להצעה קורות חיים של המשתתף בהן יפרט בין היתר את השכלתו, ניסיונו, ופרטים על משרדו  .9
 כמו מספר המועסקים בו וכישוריהם. כן יהיה עליו למלא את הטבלה נספח ג'.

 
הדרישות והתנאים צריכים להתקיים במגיש ההצעה. במקרה ומדובר בתאגיד על  מובהר בזאת כי כל .38

 הדרישות להתקיים בבעלי התאגיד ולא באף גורם אחר.
 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:shadi@sakhnin.muni.il
mailto:kasim@sakhnin.muni.il
mailto:kasim@sakhnin.muni.il
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לשלוח פקס  , או8320983443, לנייד 84-6941919לבירורים ניתן להתקשר במועדים הנ"ל לטלפון  .33
  .shadi@sakhnin.muni.il, או לדוא"ל 6948994-84למספר 

 

 האמור לעיל הנו בנוסף למה שנאמר במסמכי ההזמנה. .32
 

 על המשתתף לצרף להצעתו בין היתר את המסמכים שלהלן: .31
 

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

 אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף. .ג

 במקור בתוקף.אישור ניכוי מס  .ד

 בתוקף. / פנקס ההנדסאים / תעודת מנהל עבודה תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .ה

 המלצות ואישורים בדבר ניסיון העבר ככל שיש. .ו

 קורות חיים. .ז
 

 
 בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא
 ראש העירייה

 
 8966-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 3 *תקנה 

=========================================================== 
 . כישוריו של מנהל עבודה )תיקונים: התשנ"א, התשנ"ח( 1

 )א( לא יתמנה אדם למנהל עבודה ולא ישמש מנהל עבודה אלא מי שנתקיים בו אחד מאלה:
יצוע כבישים, . בידו תעודה שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנין או לעבודות ב3 

 תשתית ופיתוח, לפי הענין, שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה;
. הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי, שצבר ניסיון של שתי שנים לפחות בבניה, 2 

עדה שמינה לאחר שהשלים את לימודיו כאמור ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בניה בפני ו
 מפקח העבודה הראשי אשר נערך לפי תכנית שאישר; 

)ב( מפקח העבודה הראשי רשאי, לפי הנסיבות, לפטור אדם ממילוי התנאים שצוינו בתקנת משנה )א( 
 (. 2או לדחות את מועד הבחינה כאמור בתקנת משנה )א()

  –)ג( על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאי להתמנות ולשמש מנהל עבודה 
-( מי שהתמנה למנהל עבודה בעבודות בניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשט"ו3)

 (; 3999ביולי  3, לפני יום ט"ו בסיון התשל"ז )3933
( 3909באפריל  3( מי שהוכיח למפקח עבודה אזורי להנחת דעתו, שלפני יום כ"ה באדר ב' התשמ"ט )2)

לעבודות בניה  -דסית והוא בעל שבע שנות נסיון בעבודות כאמור שימש מנהל עבודה בעבודות בניה הנ
 הנדסית בלבד.

=========================================================== 
    
 
 
 
 
 
 

mailto:shadi@sakhnin.muni.il
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 بلدية سخنين
 دعوه لتلقي عروض
 ג/0202لخدمات ادارة أعمال هندسيه 

 
 . مشاريع أعمال هندسيه، بنى تحتية وتطويرعمل في تنفيذ لمدير بتلقي عروض بطريقة الظرف المختوم بلدية سخنين معنية 

 على مقدم العرض أن تتوفر فيه كل الشروط التالية: 
 

 .1795 –حسب قانون ضريبة القيمة المضافة  مشغل مرخص ،فرد أو شركة .1

 

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( يدير دفاتر حسابات بموجب قانون   .2
   . 3996 –התשל"ו 

 
 بحوزته تصديق خصم في المصدر ساري المفعول. .3

 
أعمال هندسيه، بنى تحتية وتطوير لمؤسسات عامة بشكل تعطى األفضلية لذوي الخبرة بتنفيذ أعمال إدارة مشاريع  .4

 عام ولسلطات محلية بشكل خاص وسيؤخذ ذالك في الحسبان في آلية تقدير العروض.
 

ההנדסאים ين بموجب قانون يهندسبموجب قانون الهندسيين والتقنيين المعتمدين في سجل المسجال هندسيا أن يكون  .3
)في احد المجاالت: البناء, البنى التحتية, الشوارع, المياه والمجاري  2832 –והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 

דה )עבודות בניה(, לתקנות הבטיחות בעבו 3أو ان يكون مدير عمل يفي بأحد الشروط حسب البند  .والتصريف(
 3900-תשמ"ח

 
 www.sakhnin.muni.ilوتنزيلهم من موقع البلدية على االنترنت بعنوان مستندات المناقصة الحصول على يمكن  .6

  shadi@sakhnin.muni.ilتحت باب المناقصات او التوجه عبر البريد االلكتروني 

 
 الخميسيجب تسليم العروض موقعه مع كل المستندات بظرف مختوم بشكل شخصي لمدير عام البلدية يوم  .9

  .kasim@sakhnin.muni.ilظهرا, أو عن طريق البريد االلكتروني  22:12حتى الساعة  2/4/2222

 
يشمل القيمة  لسنه كامله من عرضه %5ى مقدم العرض الفائز تقديم كفالة بنكية للعقد غير مشروطة بقيمة عل .8

على الكفالة أن تكون حسب النص الموجود في مستندات المناقصة، وان  شيكل جديد. 5222اإلضافية وال يقل عن 

 ب البلدية.   تكون سارية المفعول شهرا بعد مدة العقد مع مراعاة التمديد حسب طل

 
 العاملين لديه ومؤهالتهم.  يجب ارفاق سيرة ذاتية وبها تفاصيل تعليمه، خبرته وتجربته وتفاصيل عن مكتبه وعدد .7

 
للتوضيح على جميع المتطلبات والشروط ان تتوفر في مقدم العرض. إذا كان مقدم العرض شركه يجب ان تتوفر الشروط في  .12

 مالكي الشركة وليس باي شخص اخر.
 

أو  2528721445أو خليوي  6943939-24لالستفسار يمكن االتصال في المواعيد المذكورة أعاله لهاتف رقم  .11
  .shadi@sakhnin.muni.ilاو عن طريق البريد االلكتروني  6942994-24إرسال فاكس لرقم 

 
 لما هو موجود في أوراق ودفتر المناقصة. هما جاء أعاله هو باالضاف .12

 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:shadi@sakhnin.muni.il
mailto:kasim@sakhnin.muni.il
mailto:shadi@sakhnin.muni.il
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 لتالية:بما في ذلك المستندات ا , ستنداتمعلى المشترك إرفاق  .13
 

 .مشغل مرخصادة شه .أ

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

 ساري المفعول. انونقالبموجب تصديق إدارة دفاتر حسابات  .ت

 تصديق خصم في المصدر ساري المفعول. .ث

 شهادة تسجيل في سجل المهندسين. .ج

 توصيات وإثباتات بما يتعلق بتجربة الماضي إذا وجد. .ح

 .سيرة ذاتية .خ
 

 
 مع االحترام

 صفوات أبو ريا .د
 رئيس البلدية

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   נין'סח עיריית                             ـنبلـدية سخني  
  13ת.ד.    ,1803888סח'נין, מיקוד                       SAKHNIN  MUICIPALITY   13. ب.ص –  1803888 دالةسخنين  
 40-8866666. וןפטל   tel. 04-6788888              40-8866666 تلفون      

 40-8866669פקס.      fax. 04-6788889             40-8866666. فاكس       
____________________________________________________________________________________ 

 

0 
 

 נספח א'
 

 רשימת פרויקטים
 

 
 שם פרויקט 

 

 
 מס' חוזה 

 
 העלות

 
 תקופת הביצוע 

 
 עבודות שונות

תשתיות, כבישים, 
בניה, מים, ביוב, 

 ניקוז

 
 בהתאם לכל עבודה

 
בהתאם חודשית 

 הצעהל

 
תקופת לאורך 

 החוזה
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 נספח ב'

 
 ההצעה הכספית

 
 

 מע"מ.לחודש לפני  ₪אני מציע לבצע את העבודה בתמורה של                                     
 

 לחודש לפני מע"מ. ₪         במילים:
 

 העבודה כוללת בין היתר:
 

 ליווי פרויקטים לפי דרישות העירייה .3

 בעיות תיאום בשטח ופתרון .2

 תפקידי מנהל עבודה. .1

 פיקוח על עבודות שאינן מחייבות העסקת קבלן רשום .4

 שעות ביום. 0עד  6לעמוד לרשות העירייה  .3

 גרתיות.בשעות לא שלעבוד  .6

 לעבוד במספר פרויקטים במקביל. .9
 
 
 
 
 

 ההצעות תיבדקנה בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק "בחינת ההצעות ושקלולן".
 
 
 

_______________ 
 חתימה
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 /ג0404נוהל 
 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן

 
 בחינת ההצעות ושקלולן תיעשה ע"פ שלושה פרמטרים כמפורט להלן: .3

 

 שנים 1מינימום  – נקודות. 15 -הוותק   .א

 28 –התרשמות הוועדה המקצועית מחוזקו ומיכולתו של המשתתף לקדם את הפרויקט, המלצות וזמינות  .ב
 דות.נקו

 נקודות. 28 –השנים הקודמות  38ניסיון קודם של המשתתף בתכנון ב  .ג

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

 נקודות. 48 –הצעת המחיר אשר תכלול את כל היועצים כאמור לעיל  .ה

 

מנהל כ ו/או חומים המפורטים לעיל באחד התהנדסאי לעניין הותק נדרש לפחות ותק של שלוש שנים כ ותק:ה  .2
 . הניקוד יהיה כדלקמן:עבודה

 הניקוד שנות ותק  הניקוד  שנות ותק
1 3  33 9 
4 2  32 38 
3 1  31 33 
6 4  34 32 
 33 ואילך 33  3 9
0 6  
9 9  

38 0  
 

בעיקר על עבודות  התרשמות חברי הוועדה אשר יידרשו לתת ניקוד לכל אחד מן המשתתפים המתבסס :ההתרשמות .1
כל אחד מחברי הוועדה יעניק לכל אחת מן ארבע קטיגוריות. שביצע בעבר וכן הצעתו ו/או ראייתו לפרויקט. 

 , והניקוד הסופי לפי קריטריון זה יהיה הממוצע של הניקוד של כל חברי הוועדה.28 -ל 3ההצעות ניקוד הנע בין 
 ניקוד הקטגוריה

 3 ראשונה
 38 שניה

 33 שלישית
 28 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 
 .נקודות.)חמש נקודות כל קטגוריה( 28תקבל 

 יקודנ הקטגוריה
 4 ראשונה

 0 שניה
 32 שלישית
 36 רביעית

 28 חמישית
 

נקודות, והניקוד של יתר ההצעות יהיה בהתאם  48ההצעה הזולה תקבל את מלוא הנקודות, קרי  הצעת המחיר: .3
 לנוסחה שלהלן:

 מחיר ההצעה הזולה  X 48 =  הניקוד המגיע 
     _______________ 
 מחיר ההצעה הנבדקת     
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 'נספח ג
 רשימת פרויקטים

 
 (.2839-2838בשנים האחרונות )/ ניהלתי להלן רשימת הפרויקטים עליהם פיקחתי 

 
 

שם מזמין   שם הפרויקט
 הפרויקט

היקף 
 הפרויקט

איש הקשר 
 ומס' הטלפון

תאריך סיום 
 העבודות 
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 נספח ד'
 נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים 

 בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות 
 

 מבוא:  .3
 

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

 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 
ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי 

 בים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים. הצורך, שימנעו מצ
 

 בנוהל זה: 
 

כל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית היא על ידי פי חוזה קבלני והוא אינו  –"יועץ"  .3
 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"  .1

 

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 

 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:  .2
 
חירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת עבודתו בכל מכרז, או בכל הליך ב (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. 

 
מת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתי (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)
ינים, עוד בשלבי מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העני

 בחירת היועץ וטרם קבלת ההחלטה על בחירתו. 
 

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

 זה. 
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 יינים: מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד ענ .1
 

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 
לאיתור חשש לניגוד עניינים, המועמד יתבקש להחזיר את השאלון על היועץ המשפטי של 

 כשכל פרטיו מלאים. הרשות המקומית 
 
 –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)
זאת, אם היועץ מבצע  מסוימים, בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין, במסגרת

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

 היחידה. 
 

  ידי המועמד לתפקיד.-היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על (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 

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

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

 סות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה. נוספים, או התייח
 

בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות שנקבעו  (ג)
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.  3,3333בהנחיה מס' 

 

ינו האחר של במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עני (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. 
 

דרך של עריכת אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים ב (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 
את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי, אם נקבע בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי 
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בות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית בנסי
 בתפקיד זה. 

 

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

 

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

 
היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת 
בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ 

שפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש ביועץ המ
העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי 
את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל היועץ המשפטי, 

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

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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 שש לניגוד ענייניםשאלון לאיתור ח
 
 
 

 הרשות המקומית: עיריית סח'נין
 
 

  מנהל עבודה מועמד/ת לתפקיד :
 
 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 

 פרטים אישיים  .3
 

 שם משפחה: _________________________ _______שם פרטי: ___________
 

 __/___/ ____ ___ת.ז. ________________ שנת לידה _
 

 ___ עיר/יישוב ____________ מיקוד: ________________רח' ____________
 

 מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: ______________________ 
 

 תפקידים ועיסוקים:  .2
 

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת,  4פירוט תפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 /ת וכד'(. כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, ליועץ

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

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

 
תחומי הפעילות  שם המעסיק

 של המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים:  .1
 

 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.  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 

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 
 תפקידים אחרים 
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 קשר לפעילות הרשות המקומית:  .3

ין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עני
לפעילות הרשות המקומית שבה אתה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה 
זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת 

 לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?
 

 שנים אחורה.  4רים נוכחיים ולתקופה של נא להתייחס לזיקות ולקש
 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 
 

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

, בתאגידים הנסחרים 3960 –אגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כבעל עניין בת
 (.3בבורסה

______________________________________________________________ 
 3960-חוק ניירות ערך, תשכ"ח

 
 "בעל עניין", בתאגיד  

 
צבעה בו, מי מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח הה (3)

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

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

 

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

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

()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו 2)א()46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה.  382בסעיף 

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

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

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

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד. 
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל 
ירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך )למשל, אם בן/ת זוגך חברה בד

 התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(. 
 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:  .9

 
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד 
שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם 

 ת אחרות? יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקו
 
 

 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
רטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פו

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 
 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, "קרוב": 
  חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ. 

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

 
ת ועניינים אחרים של קרוביו האחרים, שאליהם לא האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונו

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

 מועמד/ת? 
 

 אשונה. נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ר
 

לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים  3-0נא 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:  .38
 

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

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 
 אחזקות במניות:  .33

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

 קרוביך. 
 

 3960 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 (. 2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 
 בן/ת 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.  .32
 

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

 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



  

   נין'סח עיריית                             ـنبلـدية سخني  
  13ת.ד.    ,1803888סח'נין, מיקוד                       SAKHNIN  MUICIPALITY   13. ب.ص –  1803888 دالةسخنين  
 40-8866666. וןפטל   tel. 04-6788888              40-8866666 تلفون      

 40-8866669פקס.      fax. 04-6788889             40-8866666. فاكس       
____________________________________________________________________________________ 

 

23 
 

______________________________________________________________ 
 3960-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  382לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

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

 חבות כספים בהיקף משמעותי:  .31
 

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

 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב"    
 

 כן/לא
 י: אם כן, פרט/

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  .34
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לניגוד 
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 
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. 
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 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

 
במישרין ובין לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין  –"בעל עניין" בגוף 

בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או 
 יועץ חיצוני לו.  

 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

האם את/ה או קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, הייתם מועמדים ברשימה  .33
ירות האחרונות לרשויות המקומיות או מלאתם תפקיד כלשהו בבחירות אלה מטעם כלשהי בבח

 אחת הרשימות שהתמודדו.
 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

******* 
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 הצהרה: –חלק ג' 
 

_______________________ ת.ז. ___________________ מצהיר/ה אני החתום/ה מטה __
 בזאת כי: 

 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .3

 ואמיתיים. 
 

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

 ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית. 
 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .1
 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד. 

 

מנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים אני מתחייב/ת להי .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
הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ 
ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי 

 הנחיותיו.   
 
 
______________     _______________   ________________ 

 חתימה     שם    תאריך      

***** 
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 נספח ה'
 

 עיריית סח'נין
 /ג0404 הל עבודהלהעסקת מנ חוזה

 0489___ שנת בחודש  ___שנערך ונחתם בסח'נין ביום 
 

 
 
 

 עיריית סח'נין  בין: 
  18038, סח'נין 13ת.ד.  

 84-6900009, פקס. 84-6900000ל. ט
 מצד אחד        )להלן: "העירייה"( 

 
 
 

  לבין:
 ת.ז. ____________ _____________  שם:

            
 רישיון מהנדס  מספר _____________

   
 ת.ד. ______, עיר ________ מיקוד _______

   
 _, נייד: ____________פקס. __________,  טל. ___________

 
 דוא"ל _______________@__________

 
  מצד שני     "(  מנהל העבודה)להלן: "הקבלן  

 
 
 

, בין השאר, בביצוע עבודות תשתית, מבצעת מכוח סמכותה וחובתה)להלן: "העירייה"(, עיריית סח'נין ו  הואיל:
 פרויקטים שונים; מבצעת ה המוניציפאלי של עיריית סח'נין במסגרתם היא פיתוח ובנייה בתחום בתחומ

 
 כמפורט בחוזה זה. בהתקשרות מנהל העבודהמעוניינת להתקשר עם  העירייהו  והואיל:

 
ומנהל העבודה מצהיר כי הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בהתאם   והואיל:

התשתיות, )באחד התחומים: הבניה,  2832 –להוראות חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 
לתקנות  1מנהל עבודה העונה על אחת החלופות שבתקנה שהוא הכבישים מים וביוב, ניקוז(, ו/או 

 . 3900-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח
 

מנהל , ו/יםאת פעולות הניהול, התיאום ופיקוח על הפרויקט מנהל העבודהמעוניינת למסור ל העירייהו  והואיל:
 , הכל כמפורט בחוזה זה להלן;העירייהפעולות אלה עבור  מעוניין לבצע העבודה

 
והצדדים החליטו לבצע העבודה שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, אלא כאשר   והואיל:

פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס קבלני ומקבל תמורת  מנהל העבודה
 מד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה; ביצוע העבודה כמתחייב ממע

 
על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן  מנהל העבודההסכימה להתקשרות עם  העירייהו  והואיל:

לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי העבודה על פי 
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זה ההולמים העסקה עפ"י התקשרות לביצוע העבודה  חוזה זה ויתר התנאים הכרוכים בביצועו לפי חוזה
 ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; 

 
 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה זה; : והואיל

 
 

 לפי כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא:  .8
 

 ספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא והנ
 

 הגדרות:  .0
 

 בחוזה זה יפורשו המונחים המופיעים מצד ימין כהגדרתם בצד שמאל. 
  

 ו/או מי מטעמו. הנדס העירייה מ   "המנהל" 
 

 כפי שתמסור לו ותטיל עליו העירייה.ביצוע העבודות נשוא חוזים   "הפרויקט" 
 

 .עלות ביצוע הפרויקט לפני מע"מ צורך חישוב שכ"ט ועלויות הואל "ערך הפרויקט"
 

 לבצע את הפרויקט, כולו או חלקו.  העירייהידי -גורם שנתמנה על  "קבלן"
 

 לבין כל אחד מן הקבלנים.  העירייהחתם בין נהחוזה ש  "החוזה"
 

עם הפרויקט בייעוץ מקצועי כלשהו בקשר  העירייהידי  -כל גורם אשר יועסק על  "היועצים"
בתחום מומחיותו, לרבות מהנדסים אדריכלים, יועצים בעלי מומחיות בתחומים של 

 הפרויקט. 
 

משולם לו מהתקציב הכולל של  ומתכנן, יועץ מומחה וכל נותן עבודה אחר אשר שכר  "מבצע עבודה"
 הפרויקט. 

 
זק, משרד ממשרדי העירייה, מינהל מקרקעי ישראל, מכבי אש, חברת חשמל, בלרבות  "הרשויות"

הממשלה, רשויות התכנון והבניה וכל גורם שסטטוטורי אחר בעל עניין, על פי דין 
 נם ו/או באישורם.וכבביצוע הפרויקט ו/או בת

 
, אשר זהותו מנהל העבודהאשר ירכז העבודות שבוצעו על ידי  מנהל העבודהנציג   "המרכז"

 . העירייהתאושר מראש ע"י 
 

 מהות ההתקשרות:  .3
 

מנהל עבודה מקבל בזאת על עצמו את התפקיד  עבודהומנהל המוסרת בזאת למנהל העבודה  ירייההע
, במטרה להבטיח איכות ביצועם בהתאם לחוזים השונים עם מבצעי ים שתמסור העירייה לידיופרויקטב

 העבודות ובמסגרת התקציב שאושר להם. 
 

 : מנהל העבודהתפקידי  .0
 

הול, פיקוח ותיאום הפרויקט, משלב תכנונו ועד ביצועו ומסירתו למזמין בני עירייהיסייע ל מנהל העבודה
ולעירייה לרבות ניהול, פיקוח ותיאום בקשר לקיום סיורים ותיקונים נדרשים בתקופת הבדק. בכלל זה,, ייתן 

 את השירותים כדלקמן: בין היתר  מנהל העבודה
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 ליווי פרויקטים לפי דרישות העירייה .3

 ן בעיותתיאום בשטח ופתרו .2

 תפקידי מנהל עבודה. .1

 פיקוח על עבודות שאינן מחייבות העסקת קבלן רשום .4

 שעות ביום. 0עד  6לעמוד לרשות העירייה  .3

 לעבוד בשעות לא שגרתיות. .6

 לעבוד במספר פרויקטים במקביל. .9
 

 תיאום ומעקב אחר ביצוע:  .א
 

על כל  עירייהווח למעקב אחר התקדמות הביצוע ע"י הקבלן/נים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם ודי .3
 סטייה מלוח הזמנים, תוך ציון סיבתה ומתן המלצות לפעולה. 

 
הפעלת מבצעי העבודות השונים ותיאום ביניהם, הן מבחינה  –פיקוח על הביצוע באתר הבניה, לרבות  .2

 . עירייהמקצועית והן מבחינת לוח זמנים ודיווח ל
 

ל כל מבצעי עבודות בקשר עם הפרויקט, להפעיל, לתאם, לשלב, ולפקח ע מנהל העבודהבאחריות 
 העירייהלרבות מבצעי עבודות אשר אינם כלולים בתכנון הפרויקט ו/או אשר אינם קשורים בהסכם עם 

בקשר לפרויקט ו/או אשר שכרם אינו משולם מתקציב הפרויקט )כדוגמת הורדת רשת חברת חשמל, 
ו/או על ידי רשות כל שהיא(. הניהול עבודות בזק, עבודות ביוב וכל עבודה אחרת שתבוצע מטעם 

 . עירייהוהפיקוח כאמור, יהיו הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוחות הזמנים ודיווח ל
 

על ביצוע הפרויקט מבחינת התקדמות העבודה ולוח הזמנים, המחירים  עירייהדיווח שוטף בכתב ל .1
 והמסגרת התקציבית. 

 

 הקפדה על קיום כללי הבטיחות באתר. .4
 

 ח באתר:פיקו .ב
 
פיקוח צמוד על כל תהליך הבנייה וטיב העבודות באתר. המפקח יהיה נוכח באתר במשך כל זמן ביצוע  .3

 עבודות אספלט, סגירת צירים ראשיים, עבודות לילה וכו' ויעביר עדכונים בכת למזמין. 
 

רים פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכנן באמצעות בדיקות חומ .2
 במעבדה )עלות הבדיקה תשולם ע"י הקבלן(. 

 
לבין  העירייהפיקוח על התקדמות הביצוע של הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוזה שבין  .1

 הקבלן. 
 

 ו/או המתכנן.  העירייהלא יהיה תוקף לכל שינוי בתוכנית העבודה אלא אם אושר קודם, בכתב, על ידי 
 

כנן על רמת הביצוע, ההתקדמות ובעיות המתעוררות בעת ביצוע ולמת עירייהדיווח שוטף בכתב ל .4
 הפרויקט. 

 
אין בדיווח האמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המתכנן ולפיקוח עליון ו/או מחובת הדיווח של המתכנן 

 .מנהל העבודהול עירייהל
 

 הפרויקט.  כל תפקיד אחר שיוטל עליו על ידי המנהל והקשור לעיסוקו בכל הקשור לארגון וניהול .3
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לעיל כדי לגרוע מאחריותם של מבצעי העבודות השונים בפרויקט  4אין במתן השירותים האמורים בסעיף  .3
 לטיב ביצוע עבודתם ולאיכותה, על פי חוזה עליו חתמו בקשר עם הפרויקטים ו/או על פי כל דין. 

 
 : מנהל העבודהסמכויות  .5

 
בכל הקשור לפרויקט בפני הקבלנים,  העירייהי לייצג את רשא מנהל העבודהלצורך ביצוע תפקידיו, יהא  .א

ומבצעי העבודות השונים, כמו גם בפני הרשויות, והכל תוך תיאום ובכפוף לקבלת  והמפקחים בשטח
 . העירייההנחיות מהמנהל וקבלת אישורו המוקדם לכל פעולה בשם 

 
ם הנ"ל כל חוזה, תכנית חשבונית, יהא רשאי לדרוש ולקבל לעיונו מאת כל אחד מן הגורמי מנהל העבודה .ב

קבלה וכל מסמך אחר הקשורים בביצוע הפרויקט והדרושים לו לשם ביצוע הביקורת ו/או המעקב, על פי 
 שיקול דעתו, וככל הנדרש, בתיאום עם המנהל. 

 
לזמן ו/או לכנס ישירות את כל הגורמים המעורבים בביצוע , לפי בקשת העירייה, יהא רשאי מנהל העבודה .ג

רויקט או חלקם, ככל שהדבר יידרש לצורך קיום בירור, תיאום, תכנון וכיוצ"ב עם הגורמים השונים, פ
 ולהעביר בכתב למנהל סיכום של הפגישה האמורה. 

 
בכל התחייבות משפטית ו/או כספית ו/או אחרת מכל מין  העירייהרשאי להתחייב בשם  מנהל העבודהאין  .ד

שלא על פי האמור בחוזה זה אחראי אישית ובלעדית לכל  ל העבודהמנהוסוג שהוא. התחייבות כלשהי של 
התחייבות כאמור כלפי צד ג'. לחברה תהא הזכות לקזז כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לה ו/או ייגרמו לה 

 על חוזה זה.  מנהל העבודהאת האמור בסעיף זה, מכל תשלום יגיע ל מנהל העבודהכתוצאה מאי ביצוע 
 

 עירייהרשאי לעשות כל שימוש )להדפיס, להשתמש( במסמך הנושא את הלוגו של האינו  מנהל העבודה .ה
יביא הוראה זו לידיעת עובדיו ו/או כל מי מטעמו. "לוגו"  מנהל העבודהאלא באישור מראש של המנהל. 

 סמל, סימן, המזהה את החברה. -בסעיף זה משמעותו
 

 : מנהל העבודההתחייבויות   .8
 
א בעל ידע , ניסיון ומיומנות בביצוע השירותים וכי יש לו היכולת , האמצעים, מצהיר כי הו מנהל העבודה .א

 כוח האדם והכישורים לבצעם. 
 

לעיל, במקצועיות ובמיומנות גבוהים,  4מתחייב לבצע השירותים המפורטים בסעיף  מנהל העבודה .ב
 ולשביעות רצונו של המנהל. 

 
ת חלקיים וסופיים של מבצעי העבודות, תוך חשבונו לעירייהמתחייב לבדוק ולאשר  מנהל העבודה .ג

שבועיים ממועד קבלתם, בכפוף לקבלת כל התחשיבים, המדידות ותוכניות "לאחר ביצוע" המתייחסים 
יפעל, באופן סביר ומבעוד מועד, לקבלת כל המסמכים הדרושים לאישור החשבון,  מנהל העבודהלחשבון. 

 מכל הגורמים הרלוונטיים. 
 

ייב לעשות כל הפעולות הדרושות, לפי הבנתו המקצועית, לשם ביצוע השירותים ברמה מתח מנהל העבודה .ד
 גבוהה וזאת, ככל הניתן, תוך תיאום עם המנהל. 

 
ידי המנהל בעניינים הדורשים -מהל הפרויקט מתחייב להופיע לכל הישיבות והדיונים שיקבעו על .ה

 פרויקט. התערבותו ולמלא דרישות המנהל באשר להיקף מתן השירותים ב
 
 יפעל בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות. מנהל העבודה .ו
 
מתחייב להעסיק כוח אדם מקצועי ומיומן בתחומים ובכמות, שידרשו למתן שירותיו בהיקף  מנהל העבודה .ז

 ידי אחוזות. -שיידרש על
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רבות מתכננים מתחייב להשתתף ולסייע בבירור תביעות וסכסוכים עם מבצעי העבודות )ל מנהל העבודה .ח
 –ויועצים אחרים( בקשר עם ביצוע איזה מן הפרויקט, לרבות הסברים על נסיבות התביעות/סכסוכים 

 צירוף הוכחות )במידה וישנן(, מתן ייעוץ מקצועי ומתן עדות, ככל שיידרשו על ידי אחוזות.
 

 ייעשה על ידי המרכז.  מנהל העבודהמוסכם כי ריכוז עבודתו של  .ט

 

 : דוחות וביקורת .8
 
ימסור למנהל, לפי דרישתו או לפי הצורך, דו"ח על ממצאיו באשר לכל אחד מן הפרויקט,  מנהל העבודה .א

 בהתייחס לנושאים שבאחריותו. 
 

הדו"ח יימסר על גבי נייר ו/או מדיה מגנטית ויהיה רכוש אחוזות לכל דבר ועניין. אחוזות תהיה רשאית 
 להשתמש בדו"ח לפי ראות עיניה. 

 
 כל מסמך, תוכנית או חשבון, עליהם הסתמך בכתיבת הדו"ח.  מנהל העבודהנהל, ימציא לו לדרישת המ .ב

 
 ידווח למנהל על כל ליקוי, פגם או טעות שגילה בפרויקט, מיד עם גילויו.  מנהל העבודה .ג

 
מנהל ידווח למנהל באופן שוטף ויבצע מעקב תקציבי בצמוד לכל חשבון המאושר על ידי  מנהל העבודה .ד

 לתשלום.  העבודה
 

 מעביד:-העדר יחסי עובד .6
 
 העירייהמצהיר כי הינו קבלן עצמאי ואין בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או משמשיו לבין  מנהל העבודה .א

יפעל לקיום כל זכויותיהם של עובדיו, על פי כל דין, בגין עבודתם  מנהל העבודהמעביד. -יחסי עובד
 בשירותו ובגין הפסקתה. 

 
זכאי לפיצוי וכי הוא ו/או שאיריו  מנהל העבודהבזאת כי, עם סיום החוזה, לא יהיה למניעת ספק מובהר  .ב

לא יצברו בגין חוזה זה זכויות לגמלאות, הטבות סוציאליות או הפרשות מקופות פנסיה המשולמות ע"י 
 מעביד לעובד. 

 
עובדיו ו/או מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של  מנהל העבודה .ג

מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או מלווה ו/או כל 
תשלום סוציאלי אחר, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה ו/או למנהל, לרבות לפקח, 

 מנהל העבודהמי מטעם , ו/או למנהל העבודה, ו/או לעובדים מטעם מנהל העבודהלהדריך או להורות ל
ו/או לעובדים  מנהל העבודהאלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא תהיינה ל

והם לא העירייה מטעמו ו/או לכל מי מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי 
 לפי מעבדיו מטעם החברה. יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כ

 
, או כל מי מנהל העבודההיה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של  .ד

ובין בנפרד, כי אז מתחייב  מנהל העבודההנם עובדים של החברה, בין ביחד עם  מנהל העבודהמטעם 
על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל,  לפצות את החברה, מייד לפי דרישתה הראשונה, מנהל העבודה

תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות העירייה ש
 המשפטיות הקשורות לנ"ל.         

 
 החוזה:  תקופת .9

 
 24 למשך חתימתו ממועד החל בתוקפו זה חוזה יעמוד ,חתימתו מועד אף על כי הצדדים בין מוסכם

 תורה העירייהש ככל כי, מובהר, כן כמו .השניים מבין המאוחר לפי ,השירותים מתן סיום עד או חודשים
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 ככל החוזה תקופת את להאריך רשאית תהא היא ,הביצוע על פקוח שירותי מתן על מנהל העבודהל
 .שיידרש

 
 יהיולעיר לעירייה חלקיו, כל על ,הפרויקט כל מסירת מועד פירושו זה סעיף לצורך ",השירותים מתן סיום"

 .מושלם כשהוא
 

חודשים כל תקופה,  32תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, תהיה רשאית להאריך את העירייה 
זה ימשיכו מקרה ב ד החוזה ואו ההארכה.ימים לפני תום מוע 18ל העבודה ובלבד שתודיע על כך מנה

 .לחול תנאי החוזה
 

 החוזה: סיום .84
 

 בהודעה ,החוזה תקופת תום טרם גמר לידי, מקצתו או כולו ,זה חוזה להביא רשאי הצדדים מן אחד כל .א
 יבצע מנהל העבודה ,העירייה דרישת פי ועל לסיומו, יבוא החוזה שבו במקרה  .מראש יום 18 בכתב

 .מטעמה מי או העירייה עם נדרשות והשלמות מסודרת חפיפה
 

 מן אחד כל בהתקיים ,מיידי ופןבא  ,החוזה את לבטל רשאית העירייה תהא,  לעיל האמור מן לגרוע מבלי .ב
 :להלן המנויים המקרים

 
 מיום יום 9תוך  ההפרה תקן ולא זה חוזה פי על מהתחייבויותיו יותר או אחת הפר מנהל העבודה .3

 .כך על בכתב התראה קבלת
 
 לפעולה כשיר בלתי נעשה או נאמן או מפרק או נכסים כונס לו מונה או רגל פשט מנהל העבודה .2

 .משפטית
 
 ) .משפטית לפעולה כשיר בלתי נעשה או נפטר זהמרכ .1
 
בכתב  התראה, חרף כן עשותלמ נמנע המרכז או/ו אישי באופן השירותים מתן לרכז מהמרכז נבצר .4

 .מראש יום 9
 
 או מ"מע חוקאו /ו הכנסה מס פקודת על בעבירה או קלון עמה שיש בעבירה הורשע מנהל העבודה .3

 .בניה או פיקוח תכנון לעבודת סביח בפלילים או בנזיקין אחראי שנמצא
 

 העירייהתהיה  ,לעיל )ב(  או  )א ( ק"בס המנויות הסיבות מן אחת בשל לרבות ,גמר לידי החוזה הובא .ג
 תהא לא מנהל העבודהול ,החוזה נשוא הפרויקט בגין השירותים למתן אחר גורם עם להתקשר רשאית

 אותו עד זכאי הוא לו הטרחה שכר בגין תשלום למעט ,העירייה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל
 .לחוזה בהתאם ,מועד

 
 סודיות:  .88

 
 מתן במסגרת אליו שהגיע מידע ,אדם כל לידיעת להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב מנהל העבודה .א

 .עימם ובקשר זה חוזה פי על שירותיו
 

 הצהרות על יםהשירות במתן העוסקים משמשיו או/ו עובדיו את להחתים מתחייב מנהל העבודה .ב
 .לעיל כאמור סודיות

 
 הפרויקט- מנהל ידי על שייאסף אחר תכנוני חומר וכל הדוחות ,התוכניות ,הפרוגראמות ,הסקרים כל .ג

 .העירייה של הבלעדית בבעלותה ויהיו מגנטי חומר גבי על ישמרו, זה חוזה שלפי שירותיו ביצוע לשם
 פי על לעירייה, יימסרו ,בשליטתו או הל העבודהמנ של ברשותו יהיו אשר אחר מסמך וכל אלו מסמכים
 לעשות או/ו למחקם או/ו להעתיקם רשאי יהיה לא מנהל העבודה .ולאחריה החוזה בתקופת, דרישתה

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו קיום לצרכיי אלא, כלשהו שימוש בהם
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 זכויות:  הסבת איסור .80

 
 בין הנובעות ,התחייבויותיו או/ו זכויותיו םע בקשר עסקה כל לבצע רשאי יהיה לא מנהל העבודה .א

 או ,מזכויותיו זכות כל לשעבד או להמחות, להעביר, לרבות, זה מחוזה במפורשות ובין במשתמע
 הסכימה .החברה של ובכתב מראש אישורה ללא וזאת אליו בקשר או, זה חוזה פי על מהתחייבויותיו

 מאחריות, מהתחייבות מנהל העבודה את לשחרר בכך יהיה לא, כאמור מנהל העבודה לבקשתהעירייה 
 .דין כל פי על או זה חוזה פי על כלשהי מחובה או

 
 בלתי או, מאוגד משפטי גוף כל או, אחר אדם עם לשותפות כניסה גם כהעברה תחשב ,זה סעיף לצורך
 .זה חוזה פי על מנהל העבודה של התחייבויותיו ביצוע לצורך חברה הקמת או, מאוגד

 
, פיו על או זכויותיה/ו התחייבויותיה את או/ו החוזה את להמחות או/ו להעביר רשאית תהא יההעירי .ב

 תל או לאוניברסיטת אביב תל לעיריית לרבות, אחר גורם לכל, דעתה שיקול פי על, חלקן או כולן
 הסכמתו את, מראש, נותן בזאת מנהל העבודה .מנהל העבודה מאת נוספת בהסכמה צורך ללא, אביב

 כל על מנהל העבודה יחתוםהעירייה, לבקשת  .לעיל כאמור העירייה התחייבויות או/ו זכויות עברתלה
 .לעיל כאמור העירייה או התחייבויות/ו זכויות העברת לצורך הדרושים המסמכים

 בלעדיות:  העדר .83
 

 תל רהעי בתחום אחרים לגורמים שירותים ליתן מנהל העבודה של מזכותו לגרוע כדי זה בחוזה אין  .א
 שירותיו מתן בין עניינים ניגוד של מצב לגרום כדי בדבר שאין ככל , ידם על מועסק להיות או יפו אביב

 לקבלת לעירייה מנהל העבודה יפנה, ספק של מקרה בכל .האחרת העבודה לבין זה חוזה פי על
 .אישורה

 
 בהתקשרויות או/ו םאחרי בחוזים קשור אינו זה חוזה חתימת למועד נכון כי מצהיר מנהל העבודה .ב

 וביןהעירייה  עבור זה חוזה פי על השירותים ביצוע בין עניינים לניגוד לגרום כדי בהם יש אשר אחרות
 בכל כי ומתחייב, אחרים או/ו דומים או/ו זהים שירותים מנהל העבודה מבצע עבורם אחרים גורמים
 כדי בהם יהיה אשר שירותים עיבצ לא או/ו אחרת התקשרות או/ו בחוזה יתקשר לא זה חוזה תקופת
 ביצוע או/ו התקשרות או/ו חוזה כל בדבר לחברה יודיע מנהל העבודה. כאמור עניינים לניגוד לגרום

 .כאמור עניינים לניגוד לגרום כדי בהם יהיה או/ו יש אשר שירותים
 

 כל ,מטעמם למי או הקבלנים, המתכננים לרבות, שלישי צד לכל להגיש לא מתחייב מנהל העבודה .ג
, חשבונות בדיקת או עריכת, כמויות חישוב, יעוץ, למכרזים וההצעות התכנון להכנת בקשר שירות
 בעקיפין או במישרין הנוגע בכל אחרת פעולה לכל בקשר אחר שירות כל או עליון פיקוח או פיקוח

 רותיםלשי פרט-  בתמורה שלא ובין בתמורה מוגש כאמור שהשירות בין, לפרויקטים או/ו לשירותים
 .בזמן מוגבלת אינה זו התחייבות .זה חוזה בתוקף במפורש עליו החליםהעירייה  מטעם

 
 אחרים גורמים עם להתקשר העירייהמ למנוע דנן בהסכם בהתקשרות אין כי מובהר, ספק הסר למען .ד

 בלעדיות מנהל העבודהל ליתן או/ו אחרים גורמים של לניהולם פרויקט למסור או/ו דומים בהסכמים
 להחיל העירייה את לחייב כדי זה בהסכם אין ,כן כמו .ידה על המבוצעים בפרויקט וסוג מין למכ

 עימו להתקשר מזכותה לגרוע או/ו מנהל העבודה ידי על עבורה שינוהל פרויקט כל על הוראותיו
 .כן לעשות לנכון שתמצא ככל ,אחר בהסכם

 
 תמורה:  .80

 
 לשביעות ,זה חוזה להוראות בהתאם מנהל העבודה של התחייבויותיו ויתר השירותים כל ביצוע תמורת .א

 בסכום שלוקבוע  סופי טרחה לשכר זכאיעבודה ה  מנהל העירייה, יהא של המלאה רצונה
סכום ההתקשרות השנתי הנו עד   .לחודש לפני מע"מ_________________ ₪ 

 לפני מע"מ.________________ ₪ 
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 תוספת הפרשי ללא מנהל העבודהל ישולמו זה הסכםל הראשונה בשנה לעירייה שיוגשו חשבונות .ב
 בתוספת מנהל העבודהל ישולמו זה להסכם השנייה מהשנה החל לעירייה שיוגשו חשבונות .הצמדה
 .הצמדה הפרשי

 
מנהל ל ובכתב מראש בהודעה לקבוע, דעתו שיקול פי על, רשאי יהא המנהל ,לעיל האמור אף על .ג

 שעות שתושקענה פי על לתשלום בתמורה מנהל העבודה ידי על יבוצעו מסוימים שירותים , כיהעבודה
 מעת שיעודכנו כפי, "מתמשכות עבודות" בגין הממשלה במשרדי עבודה שעות תעריפי בסיס בפועל, על

 .שותף/בכיר יועץ לדרוג בהתייחס לעת
 

 .דין פי לע הקבוע במועד , כדין מס חשבונית כנגד התמורה בגין מוסף ערך מס בתשלום תישא העירייה .ד
 

 למפורט בהצעת ובהתאם לחודש אחת מפעם יותר לא, לתשלום הדרך לאבני בהתאם יוגשו חשבונות .ה
 .העירייה ידי על שאושרה כפי ,זה חוזה פי על השירותים לביצוע מנהל העבודה של המחיר

 
 מיום אישור יום  80 + שוטף תוך, לאישורם בכפוף, מנהל העבודה של חשבונותיו תשלם העירייה .ו

 .ספרים ניהול ואישור כחוק מס חשבונית מסר מנהל העבודהש ולאחר המנהל
 

 והיא מנהל העבודה של התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופי מלא תשלום מהווה התמורה כי מוסכם .ז
 הוצאות משרדיות וכל הדפסות ,ל"אש ,נסיעה הוצאות, עבודה שכר עבור תשלום, היתר בין, כוללת

, נעזר הוא אחרים בהם ויועצים שירותים נותני או/ו מעובדיו מי או/ו העבודהמנהל  של אחרות או/ו
 מנהל העבודה, הסר ספק למען. ב"וכיוצ שכפולים ,אור העתקות בגין ההוצאות כוללת היא אין ואולם

 הנעשית פעולה כל בגין או/בישיבות ו השתתפות או/ו שוטף ייעוץ בגין נוסף טרחה לשכר זכאי יהיה לא
 . ולפיקוח לניהול לו נמסרו אשר הפרויקט עם בקשר ידו על

 
 עבור , לרבות רווחמנהל העבודהל והוגנת נאותה תמורה וכוללת ומוחלטת קבועה ,סופית הנה התמורה  .ח

 פי על מנהל העבודהשל  התחייבויותיו יתר וכן הנדרשים מהשירותים והנובעות הכרוכות ההוצאות כל
 או העלאותהעירייה לתבוע מ רשאית יהיה ולא יתבע לא בודהמנהל העו דין כל פי על או זה חוזה

 שינויים ,עבודה עלויות שכר מחמת בין ,להלן וכאמור זה חוזה לתנאי בהתאם ,בתמורה שינויים
 בין ,וסוג מין מכל חובה אחרים תשלומי או היטלים ,מסים של העלאתם או הטלתם ,מטבעות בשערי

 .אחר נוסף גורם כל מחמת או עקיפים ובין ישירים
 

 או מס במקור מניכוי פטור שיעור על השומה פקיד מאת תקף אישור לעירייה ימסור מנהל העבודה .ט
 לעירייה יומצא לא. הינו בתוקף עוד כל ,כאמור אישור פי על תפעל העירייהו ,מופחת מס לניכוי אישור
 את זה חוזה פי על מנהל העבודהל מהתשלומים המגיעים העירייה תנכה, כאמור שומה מפקיד אישור
 .דין פי על הכנסה מס סכומי

 
 : וערבות עיכבון, קיזוז .85

 
 חוק או חוזה בכל הכלול עיכוב או/ו ניכוי, לקיזוז המתייחס סעיף בכל אחרת האמור אף ועל ,מקרה בשום
 או/ו העירייה כלפי כלשהו סכום לעכב או/ו לנכות, לקזז זכות כל מנהל העבודהל תעמוד לא ,שהוא

 .העירייה
 
 או/ו מסמכים על כבוןיע לרבות, שהיא סיבה ומכל ,כלשהי כבוןיע זכות תהא ולא אין מנהל העבודהל

 .העירייה או/ו העירייה כלפי, אחר חומר כל או/ו תוכניות
 

 פי  -על בין מנהל העבודהל יגיע אשר סכום מכל לקזז או/ו לעכב או/ו לחלט או/ו לנכות רשאיתהעירייה 
 כל ,קצוב שאינו ובין קצוב שהוא בין ,כלשהי אחרת בדרך ובין הצדדים בין אחר וזהח פי על בין זה חוזה
 שהוא , ביןכלשהי אחרת בדרך ובין זה חוזה פי על בין ,החברה מאת מנהל העבודהל שיגיע או המגיע סכום
 . הקיזוז או/ו החילוט, הניכוי ביצוע בגין מוקדמת הודעה במתן צורך ללא, קצוב שאינו ובין קצוב
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להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית בלתי מותנית על המנהל מבלי לגרוע מן האמור לעיל 
. על הערבות להיות ₪ 3888 -ולא פחות מ כולל מע"מ לשנה שלמה מסכום הצעתו 12%בשיעור של 

בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז והיא תהיה בתוקף עד חודש לאחר מועד סיום העבודות עם 
 פשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.א
 

 הזכויות: שמירת .88
 
 הבלעדית בבעלותה יהיו הפרויקט מניהול הנובעות יוצרים וזכות מקורית יצירה, העבודה תפוקת כל .א

 .לעירייה שנראית אחרת מטרה לכל, לאחר להעבירם או/ו לפרסמם רשאית תהיה והיא העירייה של
 .יוצרים וזכות מקורית יצירה כל עבור נוסף תשלום לכל כאיםז יהיו לא, מטעמו מי או מנהל העבודה

מנהל  של הסכמתו טעונה אינה, לאחר, לעיל)א(  ק"בס האמורות והזכויות השירותים העברת .ב
 .העבודה

 
 מחלוקות:  .88

 
 .זה חוזה פי על התחייבויותיהם ביצוע לעיכוב עילה יהווה לא הצדדים בין מחלוקות של קיומן .א
מחוז חיפה בערים חיפה, ב המוסמכים המשפט בבתי ורק אך יהיה זה לחוזה הנוגע ככל השיפוט מקום .ב

 . עכו, ובקריות
 

 ויתור:  .86
 

 י"ע ונחתמו בכתב נעשו אם אלא תקפים יהיו לא הצדדים אחד מטעם הנחה או ארכה ,ויתור כל .א
 .צד אותו

כל  על וויתורכ הויתור ייחשב לא, זה חוזה מהוראות הוראה הפרת על למשנהו הצדדים אחד ויתר .ב
 .הוראה אותה של מכן שלאחר הפרה

 
 . מסירה:  08

 
 בדואר שתישלח, החוזה מענייני לעניין בקשר, התראה או הודעה שכל בזאת מסכימים זה לחוזה הצדדים

 תום עם לתעודתה נמסרה כאילו תחשב, למשנהו צד ידי על הצדדים כתובות פי על כיאות וממוענת רשום
 ידי על הודעה למסור ניתן לעיל האמור אף על. הדואר ממשרד רשום בדואר משלוחה משעת שעות 92

 או המסירה ומועד פקסימיליה במכשיר או/ו במשרדם או הצדדים בכתובת במסירה או/ו ביד מסירה
 .שיקבע זה הוא העניין, לפי, הפקסימיליה שיגור מועד

 
 חשב מלווה: .89

 
ה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו מלוא מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונ מנהל העבודה

ג לפקודת העיריות, לרבות זכות חתימה מחייבת על מסמכים שיש בהם התחייבות 342הסמכויות ע"פ סעיף 
מורשי החתימה של  כלכספית של העירייה לרבות חוזים, וכי לחוזה זה אין תוקף כל עוד לא נחתם ע"י 

 ר העירייה, והחשב המלווה.העירייה, קרי ראש העירייה, גזב
 

מובהר לעיל על אף האמור קיים כיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה בתב"ר מספר ______________. 
רק לאחר קבלת אך ומנהל העבודה , תועבר לחוזה זהבזאת, כי התמורה עבור מתן השירותים נשוא 

כן מובהר בזאת כי ומים. בדבר תשל הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו
מן ו/או מהמשרד הממשלתי בלבד ואיחור מהתמורה תשולם אך ורק בעת שחרור כספים מהגוף המ

החוזה שלעיל ואינה ע"פ בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום 
 מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין.

 
 :החתום על הצדדים באו ולראיה

  
***** 
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 נספח ו'
 ערבות לביצוע החוזה:

 תאריך:                   
 לכבוד 

 עיריית סח'נין 
  18038'נין , סח13ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

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

 ./ג כמנהל עבודה2828____ )להלן: "החייב"( ומתן השירותים ע"פ חוזה מספר __________
  

 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 
 ין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו. פורסם כל ידה וב

 
שלאחריו )או סמוך מרץ לחודש  33 -שפורסם ב 2828שנת  פברואר"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש 

 (.למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה
 

 המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.  -"המדד הקובע" משמעו:
בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם 

 חישובי הבנק.  סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי
 

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחושב הצמדה ואנו נשלם 
 לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן הדרישה"(, כשהוא  )א( 

ימים מיום קבלת דרישתכם, מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את  9לעיל, בתוך  3י האמור בסעיף צמוד לפ
 דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. 

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

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

 ערבות זו ולא נשלם על פיה. 
 

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

 
ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה  13/4/2822תישאר בתוקף עד ליום ערבות זו 

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

 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  
 

 בנק


