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הצעות לבחירת קבלן    בזאת להלן :"העירייה" או "הרשות" או "המזמין"( מזמינה  )  סח'ניןיריית  ע .1

עבור פרויקטים של מבני ציבור, מבני  ויעוץ הנדסי  אדריכלות  ן  מסגרת שיספק עבורה שירותי תכנו

ו כמפורט    ספורטחינוך  נוספים  הנדסיים  שירותים  ולמתן  שיפוטה  בתחום  להתבצע  שעתידם 

 . נוהל התקשרויותבמסמכי ה 

 

אצל רכזת  "(, ניתן לרכוש נוהל התקשרויות )להלן :"מסמכי ה  נוהל התקשרויות את מסמכי ותנאי ה  .2

זבידאת   מנאל  הגב'  והתקשרויות  טלפון:  2קומה    העירייהבבניין  פרויקטים  נייד:  046787464,   ,

בימי שני עד חמישי בין השעות  בשעות העבודה    ,manal@sakhnin.muni.il , דוא"ל:  0528979661

)אלף ₪( אשר לא    ₪  1000  -וזאת בתמורה ל  16:00: עד  08וביום שבת בין השעות    16:00עד    08:00

 חזרו בשום מקרה. יו

 
תחת    ni.ilsakhnin.mu.www טרנט של העירייה בכתובת  תר האיננוהל באניתן לעיין במסמכי ה .3

הצ.  מכרזיםהלשונית   ולהגיש  להשתתף  שמעוניין  המי  מסמכי  עבור  לשלם  עליו  יהיה  נוהל  עה 

 כאמור לעיל.  התקשרויות

 

בבניין העירייה  למסור בלשכת מנכ״ל הרשות    יש  הל התקשרויותנולתנאי האת ההצעות בהתאם   .4

סגורה  2קומה   ה  במעטפה  מספר  את  שתישא  התקשרויותבלבד  ליום  נוהל  עד  חמישי    וזאת 

והתאריך    12:00שעה  ב  24/6/2021 השעה  לאחר  הרשות  למשרדי  שתגיע  הצעה  ידנית,  במסירה 

 הנקובים לעיל לא תתקבל. 

 
בבאין   .5 זוכה  התקשרויותקביעת  חו  נוהל  הרשות  על  להטיל  זכות  בכדי  לזוכה  להעניק  בה 

 עם הרשות.   קשרותלהת

 

סך   .5 על  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  ע ₪    0,0002על    /9/202123ד  בתוקף 

 . נוהל התקשרויותה  כמפורט במסמכי

 

נוספים   .6 ניתן לפנות ללפרטים  ס העירייה מר סלימאן עותמאן  מהנדובירורים בעניינים מקצועיים 

לפני מועד הגשת    sleiman@sakhnin.muni.il או בדוא"ל    6743737-04לפון  טב ימים  עד חמישה 

 . ההצעות

 

 , בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא 

 עירייה ראש ה

mailto:manal@sakhnin.muni.il
http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:sleiman@sakhnin.muni.il
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 את המסמנים הבאים; םכוללי נוהל התקשרויותמסמכי ה

 

 הכלליים  נוהל התקשרויותהוראות למשתתפים ותנאי ה .א

 נוהל התקשרויות ה  נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפי . ב

 ביטוחים התחייבות ביטוח ואישור על קיום  .ג

 2016 -התשע״ו (, 11תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס׳  . ד

 הצהרות המשתתף  ח. 

 כתב הצעה  .ו

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .ז

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון  .ח

 תצהיר העדר הליכים משפטיים .ט

 לדרישות הדין הרה בדבר העסקת עובדים בהתאם הצ י. 

 נוהל התקשרויות תצהיר בדבר אי תיאום הצעות ב יא.  

 נוסח הסכם.  יב. 

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.  יג.  
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 .הנדסי אדריכלות , הנדסה ויעוץהזמנה לקבלת שירותי תכנון 

 

סח'נין .1 בז"(  "המזמינהאו  "הרשות"  או  "העירייה"  )להלן:  ,  עיריית  לקבל  מבקשת     הצעות את 

,  ספורטעבור פרויקטים של מבני ציבור ומבני חינוך ו  יעוץ הנדסי  כלות ו יר אדלמתן שירותי תכנון  

 על נספחיו.  נוהל התקשרויותהכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי ה

 

שים  הנדר  הנדסי    ויעוץ  אדריכלות  הזוכה ישמש כקבלן מסגרת ויספק עבור הרשות שירותי תכנון   .2

 נוהל התקשרויות כמפורט במסמכי ה יועצים  ולל צוותכ

 

כ  .3 הנדרשים  התכנון  ופרויקט:  שירותי  פרויקט  כל  לצורכי  בהתאם  הנדרשים  היועצים  את  וללים 

מיזוג אוויר, נגישות, בטיחות, , תפעול  ,  , חשמל,אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ קרקע, אינסטלציה,   

 ם.  ואחזקה וכל יועץ אחר שיידרש לצורך מתן השירותי

 

 : הנדרשים השירותים

 

לבנייה, כולל מפרטים  מכרזים  ויכין עבורה      ויעוץ הנדסי  הזוכה יספק עבור הרשות; שירותי תכנון   .4

( הנדרש  עפ״י  טפסי    המכרזיםמיוחדים,  הכנת  וכדי(;  מאומדן  הנחה  בסיס  על  כמויות,  בסיס  על 

תיק   הכנת  תכנוניות;  חלופות  הכנת  פרוגרמה;  קבלת  התקשרויותקרקע;  מפרטים  כולל    נוהל 

פקטים ההנדסיים שבכל פרויקט מול הרשויות הרלוונטיות ומול הגורמים  ; טיפול באסוהסכמים

אדריכליות וכד׳; הסדרת קבלת הרישוי; הכנת מצאים פיזיים לפי    תוכניותאישור    הממנים לרבות  

הבקשות כל  והגשת  ריכוז  בלבד  והקש  הצורך,  לתכנון  לגורמים    רות  ו/או  הממשלה  למשרדי 

 מטעמה. או ו/  מזמינהבשם ההממנים 

 

 השירותים יסופקו לפי השלבים שלהלן:  .5

 

הפרויקט:   .א הקניין;  יזום  בטפסי  הטיפול  ליווי  מים;  ואפיוני  קרקע  דוחות  מדידות,  הזמנת  ליווי 

ובדרישות הגוף הממן בתיאום עם הרשות; קבלת אישור הרשות/מהנדס ה   מזמינה טיפול בטפסי 

 .  המזמינ לשלב ההקמה; העברת עדכונים ל

 

ראש .ב אישור    וני:תכנון  קבלת  הממן;  הגוף  בדרישות  טיפול  הראשוני;  התכנון  וליווי  תיאום 

 ; הצגת התכנון בפני הגורם הממן. לתכנון הראשונימזמינה ה

 
ותכנו .ג  וקבלת האישורים הנדרשים  כל  הבניה יתרי  הן סופי  וליווי התכנון הסופי; קבלת  : תיאום 

הבנייה והיתרי  הרלוונטיים  סבב  האישורים  הכנת  הגואישור;  לפני  י  הרלוונטיים  נוהל  רמים 

ההתקשרויות אישור  קבלת  הממן;  הגוף  בדרישות  טיפול  עריכת    מזמינה;  הסופי;  התכנון  לשלב 

לת  בהתאם  כמויות  העו כתבי  האלמנטים;  לכל  כמויות  חישובי  עריכת  עדכונים  כניות;  ברת 

 . למחלקת ההנדסה
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ה .ד התקשרויותשלב  קבלת  נוהל  התקשרויות "ל   תוכניות:  מסמכנוהל  ובקרת  בדיקת  ה";  נוהל  י 

כתתוכניות)  התקשרויות טיוטת  ,  כללים,  תנאים  מפרטים,  כמויות,  התקשרויותבי  לו״ז  נוהל   ,

 . תתפות בסיור הקבלנים במידת הצורךלביצוע ואומדן תקציבי(;הש 

 
לפי התקדמות    , לרבות פרטי בניין ופתוח ועריכת פקוח עליון  לביצוע  תוכניות הכנת    שלב הביצוע: .ה

 באתר פרויקט .   יםסיור העבודה .כולל דווח 

 . אישור חשבון סופי ; נוהלי וועדת תכנון ובנייה  מסירת מבנה לפי ור איש  : ביצועגמר שלב  .ו

 

 :נוספים תנאי סף ותנאים 

 

מציע שעומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן ועליו    תקשרויותנוהל הראשי להשתתף ב  .6

 לצרף את המסמכים המאמתים את עמידתו בכל התנאים:

 

 . 1975  –מוסף, התשל"ו יחיד או חברה, עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך  .א
חשבונות ותשלום  לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול   .ב

 . 1976 –חובות מס( תשל"ו 

 ניכוי מס במקור בתוקף. ניהול פנקסי חשבונות ואישור  ברשותו אישור  .ג

התאם להוראות  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באדריכל    /מהנדס  על המשתתף להיות   .ד
   .1958 – נדסים והאדריכלים, התשי"חחוק המה

תקנות המהנדסים והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(,  בהתאם ל  להיות מהנדס רשוי )בעל רישיון(  .ה
 . 1967-התשכ"ז

בתחום השנים האחרונות    5במהלך    סיויעוץ הנדאדריכלות  מוכח בתחום  מציע בעל ניסיון מקצועי   .ב

מוסדות חינוך  פרויקטים של     2ומתוכם    פרויקטים לפחות  10בהיקף של    בניה הציבורית   תכנון

 .   שבוצעו בפועל ונמסרו למזמיןמבנה ציבור אחד נוסף ו

במהלך   .ג סיפק  הנדסי     תכנון  שירותי   האחרונות   □ השני  5המציע  ויעוץ    םגופי  לשניאדריכלות 

 ₪. 20,000,000 של מצטבר  פרויקטים היקףרשות מקומית  – ציבוריים

הפחות      ו. לכל  מעסיק  רישויהמציע  ומהנדס  רישוי  תכנון    אדריכל    בפנקסים   הרשומים      בתחום 

-עובד   יחסי  ומתקיימים   הנדרשים  העובדים  לבין  המציע  ובין  בישראל  והאדריכלים  המהנדסים

 . רו״ח  אישור יצרף המציע, מעביד

 

 :ערבות והחתימה על ההסכם 

 

של   בסך  1ורט בנספח  , בנוסח המפלתי מותניתית צמודה בעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקא .7

  . 23/9/2021  אלף ₪( שתעמוד בתוקפה עד לתאריךעשרים ₪ ) 20,000

 

  יהיה   והמציע   נוספים  □ יו  90הרשות רשאית לבקש את הארכת הערבות הבנקאית לתקופה של עד   .8

 . חשבונו על , כן לעשות  חייב

 

וניתנת לגביה לפי פנייה חד צדדית של    תהערבות חייבת להיות ע״פ תנאיה, אוטונומית, בלתי מותני .9

 זבר הרשות.ראש הרשות ו/או ג
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 ערבות כנדרש לא תידון כלל. הצעה שלא תצורף אליה  .   10

 

  חילוט.  ההצעה  תנאי  מילוי  אי  בגין  מראש  ומוסכמים  םקבועי  □פיצויי  ישמש  הערבות  □סכו .11

,  ידו  על  שיגרמו  ייםמש מה  הנזקים  בגין,  מהמציע  םגע בזכות הרשות לתבוע פיצויייפ  לא  הערבות

 . ההצעה □קיו  אי עקב

 

, הביטוחים  □קיו  אישור  ובצרוף  כחוק  □חתו  כשהוא  החזירו  ולא,  ההסכם  על  םזוכה שנדרש לחתו .12

נוהל  ב   השתתפות  לצורך  שצורפה  הערבות  תחולט,  לעיל  כאמור  הדרישה  □מיו  □ימי   7  תוך

מראש בגין אי    כםסומו קבוע  כפיצוי  הערבות □פגוע בכל סעד אחר, ישמש סכו ל ומבלי , התקשרויות

ל  הצעתו  בהגשת  המציע  עצמו  על  שנוטל  ההתחייבויות  התקשרויותקיום  תהא  נוהל  כן,  כמו   .

  שיקול   לפי  וזאת  אחר  מציע  □הרשות רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה להתקשר בהסכם ע

 . הבלעדי דעתה

 

ב .13 תתקבל  לא  שהצעתו  למציע  תוחזר  התקשרויותהערבות  לביצוע  נוהל  הסכם  שיחתם  לאחר   ,

 עם מי שיקבע ע״י הרשות כזוכה.  נוהל התקשרויות ה אנשו העבודות 

 

 :הוראות לעניין הגשת ההצעה

 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שלהלן:  .14

 

ה  ממסמכי  חלק  המהווים  המסמכים  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  התקשרויותעל  ו/או    נוהל 

ה מסמכי  עפ״י  דרושה  ו/או  נחוצה  התקשרויות שהגשתם  עמוד    נוהל  בכל  ידו  על  חתומים  כשהם 

 ועמוד. 

 דסים והאדריכלים או הוכחה על כך. בפנקס המהנ תעודת רישום .א

 תעודת מהנדס רשוי או הוכחה על כך.  .ב

 דעות הבהרה והתשובות, במידה ויהיו כאלה כשהם חתומים בידי המציע. הו/לותהעתק משא .ג

ו  " אישור על ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל .ד

-1976 ; 

 . על ניכוי מס הכנסה במקור או פטורמה אישור פקיד השו .ה

 . מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף תעודת עוסק .ו

  תעודת רישום התאגיד וכן אישור עו״ד/רו״ח בדבר זהות מנהלי התאגיד   -תאגיד    אם המציע .ז

 והמורשים לחתום בשמו ולחייבו. 

 פרופיל משרד/חברה כולל תעודות ורישיונות צוות העובדים. .ח

על   .ט בנקאות  ליום  20,000סך  ערבות  עד  בתוקף  ובתנאים    23/9/2021  ₪    ובנוסח באופן 

 נוהל התקשרויות האמורים במסמכי ה

 קת עובדים. אישור רו״ח בדבר העס .י
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 . נוהל התקשרויותקבלה בדבר רכישת מסמכי ה י. 

יא. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המציע רשימת פרויקטים שמפרטת את זהות המזמין,  

 ליץ ומספר טלפון. ם, שם ממהפרויקטימועד ביצוע, היקף כספי של  

 

 :המחיר ותנאים כלליםחיות למילוי הצעת נה

 

)שבעה אחוזים(    %   7    -עלהעומד  מאומדן המזמינה  נחה  ך, שייתן ההמציע חייב למלא את הצעתו כ . 16

ל המ הכוללת   פרויקט  העלות  מע"מקמת  תשקף    ,לפני  הנחה  לאחר  המרבי  וההצעה  התמורה 

  מילוי   אי.  לכך  המיועד  □במקו   ובמילים  בספרות  הצעתו  את  □וירשו   הפרויקט  עלות  מכלל   □באחוזי 

 .  .ההצעה לפסילת להביא עלול  כנדרש הצעה

  

 נוהל התקשרויות ב םכלולי נםשאי םשירותי

 

 : שלהלן השירותים את  □הצעת המחיר והשירותים אינם כוללי .   18

עבודו עבור  וכד׳;  מחשב  הפקות  העתקות,  עלות  ונזדקק;  במידה  נוספים  יועצים  שלא  שכר  ת 

מיות;  הד/מחשוב  עלות   תתומחר₪ + מע״מ כחוק;    200  כלולות בהסכם זה תתומחר שעת עבודה ב

 קידוחי ניסיון. 

 

השירותים   .19 בגין  להציג  ה המפורטים  התמורה  זכאי  יהיה  לא  והמציע  וסופית  כללית  דרישות  ינה 

שהוא   וסוג  מין  מכל  הוצאות  ו/או  פעולות  בגין  לרבות  כלשהן,  נוספות  תביעות  בגין  ו/או  לרבות 

 הוצאות שאינן צפויות. 

 

תנאי הסף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו ובעובדיו כנדרש על כן אין   .20

ו/או בארגון אחר הקשור    ש הצעה המשותפת למספר מציעים. קיום תנאי סף בתאגיד קשורלהגי

 ף. למציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הס

 

לחתו .21 התקשרויותה  מסמכי  כל  על   םיש    לחתימה   המיועדים  במקומות  וכן  דף  כל  בשולי  נוהל 

 . מלאה

 

 . הסלנתיפ  נוהל התקשרויותבתנאי הסף המפורטים ב הצעות שלא תעמודנה  .22

 

היא   .23 ההתקשרות  ממוע  36  למשךתקופת  החל  החוד  חודשים  ניתנת  חתימת  לרשות  כן  כמו  זה, 

 חודשים כל אחת.  12  אריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות בנותתאופציה ל

 

האופציה    ככל שיועברו פרויקטים לזוכה במסגרת תקופת ההסכם המקורית או במסגרת תקופת .24

 ביצוע העבודות. תהיה תקופת החוזה עד לגמר 
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 השלבים דלהלן :   התמורה תשולם לספק המסגרת לפי  .25

 מהתמורה .   35% – מפורט לקבלת אישור רשויות  עריכת תכנון  .א

 מהתמורה .  35% – נוהל התקשרויותהשלמת כל החומרים ל  .ב

 

שלבים א׳ ו־ ב׳ יחושבו עפ״י אומדן מאושר על ידי הרשות וככל ויהיו הפרשים לעומת הביצוע  

יושלמו לספק עם אישור החשבון הסופי  נות בשלב מאתיערך התחשב בפועל   וחר וההפרשים 

 לביצוע( 

לבצוע   .ג תוכניות  יה  25%  השלמת  המסגרת  לספק  תשלומים  כאשר  המוסכמת  יו  מהתמורה 

 . בהתאם לחשבונות החלקיים המאושרים של הקבלן

ק  אש וקבלת תי אישור כיבוי  ,  4  פסויקט וקבלת אישורים סופיים )טולאחר סיום ביצוע הפר .ד

 מהתמורה המוסכמת.  5%  -מסירה( 

 

בהתח .27 יעמוד  לא  שהזוכה  ה ככל  לפי  התקשרויות ייבויותיו  ש  נוהל  הזכות    מורה  וההסכם  לרשות 

 להפסיק את ההתקשרות. 

מנים  ממים המ רו גה או מו/ת תקציביות מתאימות מהרשות  הרשאו  ם מותנת בקיוםהעברת פרויקטי .28

קבל את  יקט ופרויקט מבלי להמאושר עבור כל פרו והזוכה מתחייב שלא לחרוג מהיקף התקציב  

 הסכמת הגורמים המוסמכים ברשות לכך מרש ובכתב. 

 

ה  .29 את  ילווה  המסגרת  הממנים    רשותספק  לגורמים  בקשות  למשרדי  ו/בהגשת  לשםאו    הממשלה 

 קבלת הרשאות תקציביות, כמו כן הוא ישתתף בישיבות הרלוונטיות לצורכי כך. 

 
יערוך .30 המסגרת  בג  ספק  נדמעקב  בו  פרויקט  כל  שירותו/רשים  ין  להידרש  עשויים  )לרבות  או  יו 

 . או טרם ניתנה לגביהם הרשאה תקציבית ו/ הפרויקטים שטרם אושרו  

 

לק .31 זכאי  יהיה  המסגרת  של בספק  סך  )לא    200  לת  כלליות  בישיבות  השתתפות  בגין  מע״מ   +  ₪

 כוללניות.  תוכניותבמסגרת פרויקטים מאושרים שהועברו לטיפולו( ובגין הגשת 

 

מפורטות ויועצים למיניהם )שלא כלולים ביועצים שיועסקו    תוכניותד, עריכת  שינוי ייעו  בגין שירותי .32

ידי ספק המסגרת( תשלם ה לפי מחירון דקרשות  על  רמ״י או משרד שיכוןלספק המסגרת  ,  ל או 

 מהמחירון.  15%אחר מתן הנחה בשיעור ל, הנמוך מביניהם

 

 :זוכההאמות מידה לבחירת ההצעה 

 

תה  , בהתאם לסמכותקשרויותה הה בידי ועדת  תיעש  נוהל התקשרויותההכרזה על ההצעה הזוכה ב .33

ועדת   רשאית  החלטתה,  בגיבוש  סיוע  לצורך  החוק.  בדיקה    תקשרויות ההשלפי  ועדת  למנות 

הה תקינות  את  לבדוק  מליאת  שתפקידה  בפני  ולהעמיד  להן,  שצורפו  המסמכים  ושלמות  צעות 

לה כל  דו"ח המפרט את הליך הבדיקה ותוצאותיו, והמרכז את הניקוד שקיב  התקשרויותועדת ה

 אחת מההצעות, עפ"י הקריטריונים המפורטים להלן.  
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שמשקלו   .34 המחיר,  מרכיב  שקלול  עפ"י  ינוקדו  האיכות    20%ההצעות  ומרכיב  הכללי,  מהניקוד 

 מהניקוד הכללי.   80%לו שמשק

 

 השלבים להלן: יתבצע לפי הזוכה ההצעה בחינת ההצעות וקביעת   .35

 

 .עמידת ההצעות בתנאי הסףבחינת  -שלב א׳ מקדמי  

 הערכת איכות ההצעה.  -האיכות ׳ בשלב 

 בחינת הצעות המחיר.  -שלב ג׳ העלות 

 

לבקש מהמצלוועדה   הזכות  למרכישמורח  ההבהרות הנדרשות באשר  כל  והאיכות  ע את  יבי העלות 

 שנכללו בהצעתו. 

 

 בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף :  - ,שלב א

זה תיערך בדיקה בדבר מ ותנבשלב  עפילוי דרישות החובה  ב "אי הסף  והמפרטים  נוהל  י המסמכים 

הוגשו    ויותהתקשר המועד  אשר  לאחר  מהותיים  מסמכים  הגשת  תותר  לא  ההצעה.  הגשת  במעמד 

ה והמציע לא יעמוד בדרישות אלו, תיפסל הצעתו ולא תבחן  האחרון שנקבע לשם הגשת הצעות. במיד

 בשלבי ההערכה הבאים. 

 

 :מרכיב האיכות  הערכת - ,שלב ב

ההצעו  הערכת   תאיכות  את  שעברו  בשלת  הסף  ידי  נאי  על  תבוצע  המקדמי   . תהבודקוועדה  ה ב 

יגו  המיועד  נצו  מוותק , ניסיון , ומקצועיות המציע קבע על פי מידת ההתרשמות של חברי וועדה  יתו

 :  לניהול תכנון הפרויקט ובהתאם לפרמטרים הבאים

 

 

 נקודות   תיאור  מס'

 20 נון אדריכלי  ניסיון בשנים כמשרד תכ  - וותק  המשרד .1

נקודות  ועבור כל שנה נוספת ניסיון     5יוענקו     –שנות ניסיון     5עבור  

 סיון ( ת ני שנו  20  )למשרד( תוענק נקודה נוספת ) עד וותק מרבי של

משרד  .2 אדריכל    –  כ"א  כל  עבור   , במשרד  העובדים  אדריכלים  מספר 

נקודה   תוענק  במשרד  בקביעות  מס'    וחצי  העובד  עד  של  )    10מרבי 

 אדריכלים (  

15 

מספר  מבני ציבור אשר תוכננו ע"י    –  ניסיון בניהול תכנון מבני ציבור .3

התכנון צוות  וכמנהל  ראשי  כאדריכל  פרויקטים    5ור  עב  ,   המשרד 

) בשטח מעל    בחמש שנים אחרונות ונים שבוצעו בפועל  ציבוריים ראש

2000    ) נו  5  יוענק  מ"ר  פרויקט  כל  עבור   , שתי  נקודות  תוענק  סף 

 פרויקטים ( .  10) עד מס' מרבי של   נקודות

ספר    3  מתוכם    לפחות  • ונמסר  ושבוצע  בתי  בחמש   ובפועל 

15 
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 .  שנים  אחרונות ו מבנה עירייה/ מועצה

 מבני ציבור המלצות   .4

ה  על תכנון מקצועי  יי מועצה / עיר-עבור כל המלצה מרשות מקומית   

נק תוענק  ציבור  מבנה  של  של  ומוצלח  מרבי  מס'  עד   ( אחת    10ודה 

 המלצות (  

10 

 התרשמות כללית   .5

הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות חברי הוועדה מהפרמטרים הבאים  

 : 

ויכו גודל   , המניסיון  של  מקצועיות  מיכולות  לות  התרשמות   , שרד 

פרויקטי של  התכנון  בניהול  של  מוכחות  כללית  והערכה  ציבוריים  ם 

 עם המציעים.  הצוות , הכולל ראיונות

20 

 

 :   המחיר    מרכיב    בחינת - ג""שלב 

עד   הכל  ובסך  נקודה  למציע  יקנה  הנחה  אחוז  כל  כדלהלן   יתבצע  הכספיות  להצעות    20הניקוד 

 ( .  20%נקודות וכן הלאה ) עד הנחה מרבית של   10תקנה למציע   10%הנחה של  –לדוגמא  דות ,נקו

 אחוז ההנחה יהא מספר שלם .

ב כמובהר   , שלילי,  אם  זאת  הנחה  בשיעור  לנקוב  ניתן  לא  יראו  י   , שלילית  בהנחה  ינקוב המציע 

 אותה כאילו נקב באחוז הנחה אפס . 

הניקוד הגבוה ביותר בקטגוריות    מציעים , המציע אשר קיבל את במקרה של שוויון בין  ניקוד  ה

, ייבחר המציע הזוכה ע"י    האיכות יהיה מועמד כמציע זוכה , במקרה של שוויון  גם במקרה הנ"ל

 עות הזהות .התמחרות חוזרת בין ההצ

 

 ה:כעלות וקביעת ההצעה הזושקלול ציוני האיכות וה -סופי - "ד"שלב 

 . להצעה הכולל הציון  את יהווההמרכיבים  שניו הניקוד שקיבל   םסכו

 . הזוכה  ההצעה תהיה הסופי  השלבם ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר בתו

,  הזוכה   כהצעה  תבחר ,  זה  שלב   □ הגבוה ביותר בתוהיה יותר מהצעה אחת בעלת ציון כולל  ה ותבמיד

 , ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוהה יותר. מבניהן

 

את המציע  מאש  בהגשת  הוא  יהיה  הצעתו  והוא  לעיל  האמורים  הבחירה  להליכי  הסכמתו  את  ר 

 .מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האמור

 

 : הגשת ההצעה

 

הצעתו   .36 יגיש  להשתתף  המעוניין  העתקיםכל  כצורה    בשני  וזאת  הנדרשים  המסמכים  כל  בצירוף 

להלן  )  12:00חמישי בשעה    םוזאת עד ליו    הרשותשבבניין    המכרזיםבמעטפה סגורה בתיבת    ידנית

ת  לאחר הטבעת תאריך ושע  מכרזים"מועד ההגשה"(. במעמד המסירה, המעטפה תוכנס לתיבת ה -

אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון ולא  קבלתה. מעטפה  

 , תיפסל ולא תובא לדיון. תיפתח. כל הצעה שתוגש או תועבר בכל דרך אחרת שלא במסירה ידנית
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  עלול ,  אלה  □, וכל שינוי או סטייה מתנאינוהל התקשרויותאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ה  .37

 . להצעותיהם  לצרף □שעליה  □למסמכי המשתתפים  של ליבם תשומת .ההצעה לפסילת  םלגרו

 

מטע  .38 מוגשת  שהצעה    חל.  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ההצעה  אזי,  משפטית  ישות  □ ככל 

לעניין בחינת  הק  המשפטית   הישות.  משפטיות  ישויות  מספר  ידי  על  הצעה  הגשת  על  איסור ובעת 

 כתב ההצעה. ת החתומה על ההצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה הישות המשפטי

 

הגשת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל   .39

נוהל  , את החובה לקיים את כל תנאי הנוהל התקשרויותהדרישות ומקבל על עצמו, באם יזכה ב

 והחוזה.  התקשרויות

40.  

המש .41 נתון  וכל  ובניסיונו  המציע  בכישורי  להתחשב  רשאית  הרשות  תהיה  הזוכה  תמע  בקביעת 

 והוראותיו.  נוהל התקשרויותמפרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע״פ תנאי   ממסמך או

 

ביטול/דחייה/ביצוע ח .42   □ לקי/ביצוע בשלבי הרשות תהא רשאית, לפי שיקוליה וצרכיה להחליט על 

 . נוהל התקשרויותה של

 

 .להצעתם  בנוגע □פרטי  לברור  ־ □ הרשות בידי הרשות לזמן את המציעים ־ כולם או חלק  .43

 

  של   בקיומו  מותנית  אדריכלי ויעוץ הנדסי    תכנון  שירותי  לאספקת  המציע  □ת עכאמור ההתקשרו .44

  במימון  ףלהשתת  או  לממן  שאמורים  הגופים  מאת  תקציביות  הרשאות  בקבלת  וכן,  מאושר  תקציב

 .העבודה ביצוע

 

או להחליט על ביצוע חלק מהעבודה בהתאם לשיקול    נוהל התקשרויותהרשות רשאית לבטל את ה  .45

 חשב בתקציב שיעמוד לרשות הרשות. ו בהתדעתה הבלעדי של הרשות, א 

 

או הוקטן היקפו מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל, לא תהא למציע    נוהל התקשרויותבוטל ה .46

בגין כל זכות תביעה  ו/או  נזק או הוצאה כאמור. הרשות אינה    כל תביעה  לו  יגרם  פיצוי אף אם 

 מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא 

 , בכבוד רב

 ד"ר ספואת אבו ריא 

 ה העירייראש 
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 ב'  חלק

 נוהל התקשרויותהוראות למשתתפים, תנאים מיוחדים והליכי ה 

 

 :נוהל התקשרויות, ולתנאי הנוהל התקשרויותהת למילוי מסמכי  וארהו

 

 מטעמו.    נוהל התקשרויותיש את מסמכי ה המשתתף שבחר להג -המציע״/״המשתתף״ בחלק זה ־ ״

 .נוהל התקשרויותכפי הגדרתם במסמכי ה  -״ ״העבודות     

 מו.ו/או מי שהוא ימנה מטעהרשות ראש   - המנהל/ת״״     

.  נוהל התקשרויותעל המציע למלא בדיו בלתי מחיק את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי ה  (א)

קיבל   אשר  במסמכים  דף  כל  על  לחתום  המציע  על  כך  רכישת  כמו  בעת  ה לידיו  נוהל  מסמכי 

בראהתקשרויות מלאה,  ,  בחתימה  או  תיבות  מלא,שי  באופן  מורשי    ולחתום  ידי  החתימה    על 

ה האחרון של מסמכי  על הדף  התקשרויותמטעמו,  כדיו,    נוהל  פרטים  נדרש למלא  שבו  דף  כל  ועל 

 והצהרות המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.  נוהל התקשרויות על תנאי ה  וביניהם

,  נוהל התקשרויותר עם השתתפותו ב קשב    הרשותיבל מאת  על המשתתף לחתום על כל מסמך שק

  נוהל התקשרויותולרבות הוראות נוספות, הבהרות, סיכום ישיבת הבהרות וכד׳, ולצרפם לחוברת ה 

 שתוגש על ידו. 

הלמצ   אסור (ב) במסמכי  תוספת  או  שינוי  כל  לערוך  התקשרויותיע  המיועדים  נוהל  במקומות  למעט   ,

ש חותמת  בתוספת  בדיו,  הצעתו  על  לחתום  המציע  על  כן,  כמו  ולכך.  תאריך  המציע,  יש  ל  כתובת. 

לציין את שמו  לרשום   יש  נדרשת חתימה,  בו  בנוסף לחתימה. במקום  ברור,  את שם המציע באופן 

 .המלא של החותם, בכתב ברור

, שלא במקום המיועד  נוהל התקשרויותרישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר ה

יחייב א לא  לוואי,  בגוף המסמכים ואם במכתב  ל    הרשות ת  לכך, אם  לפסועלול  ילת מסמכי  הביא 

 של המשתתף. נוהל התקשרויותה

ההצעה.   (ג) כתב  פרטי  כל  את  למלא  חייב  והמציע  ההצעה,  כתב  טופס  על  הצעתו  להגיש  המציע  על 

 .נוהל התקשרויותינו זה המופיע כנספח למסמכי ההר כי "כתב ההצעה" לעניין זה  בהמו

ת בביצוע  שיעורי ההצעות ייקח בחשבון את כל הוצאותיו של המציע, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכו (ד)

ההצעה של המציע מגלמת      הרשותהעבודות, הזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת  

 המציע. למעשה את כל הוצאותיו של 

אינה מתחייבת לבצע פרויקט זח או אחר הכלול בעבודות        הרשותלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי   (ה)

התקשרויותנשוא ה כך,    נוהל  לגבי  וכי ההחלטה  כל חלק ממנו,  דעתה הבלעדי,    מסורהאו  לשיקול 

 , ובהתאם לצורך.ברשותת ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימו

   הרשותבזאת שהעבודה תוזמן ע״י  להסרת כל ספק, מובהר ומוסכם  מניעת כל אי הבנה עתידית, ול

זכה   שבו  המחיר  לפי  הבלעדית,  החלטתה  לפי  לעת,  מעת  ידה  על  שיוצאו  ספציפיות  הזמנות  לפי 

עבודה",  המ "הזמנת  כלשהו.  מינימאלי  בהיקף  עבודה  להזמנת  מצידה  התחייבות  כל  ללא  ציע, 

יו״משמעה:   ע״י  חתומה  עבודה  הזמנת  ורק  גזבר    הרשותר  אך  ובצירוף      הרשות,  המלווה  החשב 

 חל איסור מוחלט לבצע עבודה כלשהי ללא הזמנת עבודה כאמור. .  הרשותחותמת  
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ב (ו) לו ספ , ס נוהל התקשרויותבאם ימצא משתתף כלשהו  ק שהוא בקשר  תירות, שגיאות, או שיהיה 

משתתפים  בכתב ותשובה תישלח לכל ה  לרשות  למובן המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות  

המבקש  אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שיינתנו בעל פה.    הרשות.  נוהל התקשרויותב

בכת שאלותיו,  יגיש  הבהרות,  ללקבל  ימי  הרשותנכ"ל  מב,  חמשה  עד  ה,  המועד  לפני  אחרון ם 

 כדוא״ל/פקס:להגשת ההצעות 

קונים במסמכי  רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותי   הרשות   (ז)

התיקונים כאמור, יהיו  , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים ונוהל התקשרויותה

ה מתנאי  נפרד  בלתי  התקשרויותחלק  רו  נוהל  כל  של  לידיעתם  בכתב  הויובאו  מסמכי  נוהל  כשי 

ו/א  התקשרויות רשום  עלבדואר  שנמסרו  הכתובות  לפי  בפקסימיליה  מסמכי    -ו  רכישת  בעת  ידם 

פרטי התקשר נוהל התקשרויותה מציע שלא מסר  ה .  בעת קבלת מסמכי  יהיה    נוהל התקשרויותות 

 מנוע מלהעלות כל טענה בדבר אי קבלת אותם מסמכים לידיו. 

כ (ח) את  ויבדוק  בעיון  יקרא  ההמציע  מסמכי  התקשרויותל  האמצ נוהל  בכל  וינקוט  לו  ,  הנראים  עים 

, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים  נוהל התקשרויותר את תנאי ה כנחוצים כדי לחקו

דות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל  העלולים להתגלות בעת ביצוע העבו

ינים כאמור בס״ק )ז( ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוני   נוהל התקשרויותהנוגע ל

 בישיבת ההבהרות. לעיל, וכן 

על עבודות או הזמנות    נוספיםעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  רשאית לדרוש מהמצ  הרשות )י( 

רשאית לדרוש מהמציע במהלך   הרשותתהא   נים עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כןוהמלצות ממזמי

השיר מחיר  של  וניתוח  הסברים  בהצעתו,  את  העיון  למסור  חייב  יהיה  והמציע  ההסברים  ות, 

לו  הללו  ועדת    ו א  המכרזיםעדת  ווהניתוחים  עם  פעולה  ישתף  לא  והמציע  היה  מטעמה.  למומחה 

, הצעתו תיפסל ודינו יהיה  ההתקשרויותאליו יוזמן בפני ועדת    שלא יתייצב לראיון   ו אהתקשרויות  ה

 ר על ההצעה. תיו כדין מי שו

לט, פרטים נוספים וכל הוכחה  רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוח  הרשות )יא( 

א בדבר  לנכון,  תראה  מהסוג  שהיא  דרישות  אחר  למלא  וכושרו  והכספיות  המקצועיות  פשרויותיו 

זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות    נוהל התקשרויותל מטלות העבודה נשוא  ובהיקף ש

אינו כלול    מך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אםו/או אישורים, בין אם המס 

וכס תפעוליים  נתונים  ניתוח  או  זו,  הפרטים  ברשימה  את  לעירייה  לספק  חייב  והמציע  פיים, 

המצי אם  הנדרשים.  נתונים  וההוכחות  ניתוח  או  הסבר,  אישור,  מסמך,  פרטים,  למסור  יסרב  ע 

 י ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. להסיק מסקנות לפ   הרשות  כאמור, רשאית

כל הצעה שהיא,  תח מ  הרשותאין   )יב(  לקבל  של המציעים,    הרשותייבת  ניסיונם  גם את  לבחון  רשאית 

 ה ניסיון גרוע אתם. כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות גם באם היה ל

או לא  /ו/או לא לחתום על החוזה ו   נוהל התקשרויות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ה  הרשות )יג(  

למ תהיה  לא  שכזה,  במקרה  חלקו.  או  כולו  בלבצעו,  התקשרויותשתתפים  ו/או    נוהל  תביעה  כל 

טענה   ו/או  שהוא.  מדרישה  סוג  כל  ת  הרשוכל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  אינה 

 א. הצעה שהי

מכי  ת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמהשל   ת מחיר תאו אי־הגשת הצע-אי )טו( 

ינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין  או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי ש   נוהל התקשרויות ה

 . לפסילת ההצעה םעלול לגרול דרך אחרת, במכתב לוואי או בכ

הזכו  שותרה טז( ) את  לעצמה  בפגמיםשומרת  להתחשב  שלא  במידה    ת  שהיא,  הצעה  באיזו  פורמליים 
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 , בעקרונות השוויון. הרשותולא יפגע, לדעת    הרשות ויתור שכזה לא יגרום כל נזק וש

שי )יז(  הככל  הוגשו  נשוא  העבודות  בביצוע  יותר  רב  ניסיון  לו  יש  אשר  המציע  ייבחר  זהות,  נוהל  צעות 

לפגוע באמור לעיל,  יע, ככל שקיים. מבלי  מניסיונה בעבר עם המצ  הרשותובהתרשמות    התקשרויות

תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת      הרשות  

 ונים בהצעה. כל המרכיבים וכל הנת

נפרדת,   )יח(   בעלי אישיות משפטית  גופים מאוגדים  גופים שהינם  של  נפרדות  הצעות  תורשה הגשת  לא 

בעלות כלשהם בגוף המאוגד  האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי    כאשר הגוף המאוגד 

 האחר, הכל בין במישרין ובין בעקיפין.

בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי  מציעים, שהינם גופים מאוגדים    לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של )יט( 

על מניות ו/או שותף ו/או נושא  מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או ב

ב כמשמעותו  התשנ״ט משרה,  החברות,  בין  ,  1999-חוק  והכל  האחר,  המאוגד  בגוף  מנחל  ו/או 

 בעקיפין ובין במישרין. 

ורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו  ההורה, הורה  השמע: בן זוג וכן אח,  סעיף זה מ  קרוב לצורכי

 של כל אחד מאלה. 

רש )כ(  יהיה  הלא  להגיש  לאי  התקשרויותצעה  הס   נוהל  הסכם,  לו  יש  אשר  מציע  הבנה  זח  ו/או  דר 

, או אשר  נוהל התקשרויותבנוגע להצעתם ל  נוהל התקשרויות במישרין או בעקיפין, עם מציע אחר ב 

 .נוהל התקשרויותע אחר ב יש לו קשר עם מצי

 זה: יןי לענ

־ בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא  הסכם, הסדר ו/או הבנה""

 פי דין ובין אם לאו;-מחייב על

ותו בעל שליטה,  ט או נשלט ע״י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע״י א המציע שול  -״קשר״  

 . 1968וק ניירות ערך, התשכ״ח ־ ותה בחכמשמע ה כאשר "שליטה" הינ

 לרבות בכל אחד מאלה:  -״במישרין או בעקיפין״ 

 ביחד עימו;שאינו קשור לצד להסכם, או באמצעות אדם אחר, קשור או   . 1 

 צעות שלוח או נאמן;מאב .2

 הבנה;ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או  .3

 ר ו/או הבנה; באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסד .4

 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים. .5

הסכמה )כא(  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  ה  הגשת  תנאי  לכל  התקשרויותמראש  מסמכיו,  נוהל  על   ,

 לרבות החוזה ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

  מפרטי  □ט כלשהו או לפרטים כלשהכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפר )בכ( 

  הצעת  הגשת  לאחר  תתקבל  לא,  בהם  מופיע  שאינו  דבר  או/ו  ונספחיו  החוזה  או/ו  נוהל התקשרויותה

 . המציע

ה   רשותה )כג(  ו/או    נוהל התקשרויותרשאית לבטל את  מן העבודות בלבד  ביצוע חלק  על  להחליט  ו/או 

בודות למועד מאוחר  לבצע בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן הע

ו/או להקטינן,    נוהל התקשרויות יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח ה 

דעתה לשיקול  ה   בהתאם  של  לרשות  עירייה  הבלעדי  שיעמוד  בתקציב  בהתחשב    ,   המזמינהו/או 

נוהל  ה  ביטול על החליטה  בו  במקרה □י/חדש □ י/ נוהל התקשרויות □שומרת על זכותה לפרס  הרשות

 ל עידל כאמור התקשרויות
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ה )כה(  התקבוטל  מכל    שרויותנוהל  ו/או חלק ממנו,  ביצועו  נדחה  או  היקפו  הוגדל  או  היקפו  הוקטן  או 

  לו  יגרם  □לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אאו  סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/

  רהמובת  שינוי  כל   ייערך  ולא  וסוג  מין  מכל  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הזוכה  או/ו  והמציע,  כאמור  נזק

  המתחייבים  השינויים  למעט   החוזה   פי   על   התחייבויותיו   ביתר   או /ו   להצעתו  בהתאם,  לו  שתשולם

 . העניין בנסיבות

  שתמצא   כפי  □, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחי  הרשות  ות תיבדקנה על ידיצעהה )כו(

 .לנכון

הצ )כז(  בהגשת  מתחייבים    מי   □ע  או/ו  הרשות  □ע  מלא  ןופ בא   פעולה  ולשתף   לסייע  □תיהועהמציעים 

  לדעתה   □א   הצעה  לבחור  שלא   רשאית   תהא  הרשות .  לעיל  המצוינות  הבדיקות  את  שיבצעו   מטעמה

 תף אינו משתף פעולה באופן מלא. המשת

 

 ערבות להצעה:

עבורו .1 שהוצאה  תנאי,  ללא  במקור,  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  יצרף  לטובת    המציע 

  23/9/2021  ₪(, ואשר תוקפה יהיה עד ליוםף  אל  עשרים₪ )במילים:    20,000בסכום של  העירייה,  

ידי המוסד שהוציא אותה או ערבות    לא תתקבל כל ערבות שאינה חתומה על  ב."ולפי הנוסח המצ

הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על    שאינה מקורית )כגון העתק צילומי(.

  נוהל התקשרויות כל סטייה ולו הקלה מהנוסח שהותווה במסמכי ה   .הרשותצדדית של  -פי פניה חד

פיד הקפדה יתרה  עלולה להביא לפסולתה של ההצעה בכללותה, ובהתאם נדרשים המציעים להק 

 .נוהל התקשרויותעל עריכת הערבות בהתאם לנוסח שהותווה במסמכי ה

 

  הערבות  שטר  את     הרשות   תשחרר ,  שהיא  סיבה  מכל   לדיון  תובא  לא  או   תידחה   המציע  הצעת   □א .2

 .ההצעה דחיית על ההודעה □ע

 

ימים מהיום שהמציע יחתום על החוזה, וימציא    7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך   .3

 ר על קיום ביטוחים בהתאם למפורט בחוזה. אישו

 

  על   אישור  ימציא  לא  או/ו  החוזה  על   יחתום  לא,    הרשות  ידי   על   נתקבלה  הצעתו  אשר,  המציע  □א .4

  את   לחלט  רשאית    הרשות  תהיה,  להלן  המפורט  למועד  עד  אלה  כל  ,בחוזה  כנדרש  םביטוחי  םקיו

  התחייבויותיו  ם ו לה על ידי אי קיושייגרמ   ההפסדים   לכיסוי ,  בחירתה  לפי,  חלקה  או  כולה  הערבות 

  או /ו   □הפסדי   או/ו   □נזקי   להוכיח  צורך  כל   מבלי  וזאת,  אחר  למציע  ביצוען  ומסירת  המציע  של

  נזקיה   את   לתבוע  הרשות    של  בזכויותיה   לפגוע   או /ו  עלגרו   מבלי  זאת  וכל,  כלשהן  הוצאות 

זכויות/תרופות  אשב  לפגוע  ומבלי,  הנ״ל  הערבות  □מסכו  וגבוהים  יתירים  שיהיו  הממשיים ר 

 זה.  נוהל התקשרויותי דין ו/או "עפ הרשות 

 הוצאות:

 

ב  רשותה כלשהן של המשתתפים  בהוצאות  צורה  בשום  ולא תשתתף  לרבות  נוהל התקשרויותלא תחזיר   ,

המוקדמות,  ה  הבדיקות  מסמכי  רכישת  דמי  הערבויות,  ביון  התקשרויותהערבויות,  הוצאות  נוהל  או   ,

 ו/או בקשר להליך. הצעות ו/או הנובעות ממנה אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ה
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 הודעה על זכייה והתקשרות:

 

 .נוהל התקשרויותתקבע את ההצעה הזוכה ב    שותרשל ה המכרזיםועדת  .1

 

ב .2 הזוכה  שיינוהל התקשרויותעם קביעת  הודעה. המשתתף  כך  על  לו  ב, תימסר  כזוכה  נוהל  קבע 

 את כל המסמכים שיידרשו.   רשותמתחייב לחתום על החוזה ולהמציא ל התקשרויות

 

ה .3 כך  על  יקבל  תתקבל,  לא  שהצעתו  שהמשתתף  הכתובת  לפי  רשום  בדואר  בכתב,  ציין  ודעה  וא 

ה  התקשרויות במסמכי  אלינוהל  ב,  עם השתתפותו  ידו בקשר  על  תצורף הערבות שהוגשה  נוהל  ה 

 . התקשרויות

 

בהתחייב .4 יעמוד  לא  שזכה  ומשתתף  תהא  היה  ב הרשות  ויותיו,  זכייתו  את  לבטל  נוהל  רשאית 

לאחר    בהודעה וזאת, מועצה  ידי ה  , בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע עלהתקשרויות

לא  שניתנה והמשתתף  המעוות,  את  לתקן  נדרש  בה  הודעה  בהתאם    למשתתף  המעוות  את  תיקן 

לגרוע מזכויות הצדדי זח בכדי  בה. אין בסעיף  ותוך הזמן שנקבע  לפי  להודעה  ו/או  דין  כל  לפי  ם 

 האמור בחוזה בדבר הפרח יסודית של תנאיו. 

 
ב  .5 הזכייה  ת שבידה  רבות הבנקאילהגיש את הע  הרשות, רשאית  נוהל התקשרויותבוטלה כאמור 

ידה, והמשתתף    נוהל התקשרויותלגבייה, וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא ה  למי שייקבע על 

 על כל הפסד שנגרם לה בגין כך.  הרשותיפצה את  

 

שזכי .6 כ למשתתף  בוטלה  כלפי  יתו  טענה  כל  תהיה  לא  הוא      הרשותאמור,  הצעתו  הגשת  ובעצם 

בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות    תהרשומוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי  

 כאמור. 

 

 :םוחיטבי וםקי עלואישור  וזה חתימת הח

תוך .1 מאשר  יאוחר  לא  החוזה  על  לחתום  מתחייב  כזוכה,  שהוכרז  קבלת    7  המציע  ממועד  ימים 

]להלן    הרשות  דרישה מאת ראש   כך  על    -על  על החוזה  ו/או "ההסכם"[. עם החתימה  "החוזה" 

המסמכים ואת אישורי הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו    את כל  להמציאהמציע  

ה לבדיקת  יומצאו  הנ״ל  הפוליסות  ו/או  הביטוח  ואישורי  מהותית  תחליט    רשותהינה  אם  אשר 

הפוליסות ממלאות אחר תנאי החוזה. המציע הזוכה מתחייב לאור הערות אישורי ה ו/או    ביטוח 

 או אישור ביטוח או תיקונם על מנת לעמוד בתנאי החוזה.יסה ו/כל פול , להמציא לאלתר  הרשות

 

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום    7זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך   .2

נוהל  ת שצורפה לצורך השתתפותו בלא אחר התנאים הנ״ל, כולם או חלקם, תחולט הערבוולא ימ

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי  ערבות  סכום ה ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש    התקשרויות

  הרשות . כמו כן, תהא  נוהל התקשרויותקיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו ל

תהיה    לתת לו כל הודעה או התראה. לזוכה לא, ומבלי  נוהל התקשרויותרשאית לבטל את זכייתו ב

של   התקשרותה  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  בהרשות  כל  אחר  מציע  או  עם  מקומו 

 חדש. ותנוהל התקשרוי ב לצאת
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  נוהל התקשרויות ות להשתתפות בבתהא רשאית לחלט את הער    הרשות  למען הסר ספק, יובהר כי   .3

 מציע אחר במקום הזוכה.  ציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עםולהבטחת הצעת המ

 
 כנגד הזוכה עפ״י כל דין.  המזמינהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  .4

 

 :לביצוע  נים לוח זמ

 
שתחליט   ככל  יבוצעו,  ככל    הרשותהעבודות  ההסכם,  תקופת  במסגרת  ביצועם  על    שהרשותעל  תחליט 

)בהארכה   נוספות  לשנתיים  ההצעה  תוקף  לגבי  הארכת  גם  בתוקפן  יעמדו  ההצעות  פעם,  בכל  שנה  של 

 המוארכת(.  התקופה

 

 :תוקף ההצעה 

ב תישאר  ההצעה  לעיל,  האמור  למשך  לאור  התקופה  כל  למשך  להגשת    90תוקף  האחרון  מהמועד  ימים 

 ות. הצע

ל פעם.  הזכות, ולה בלבד, להאריך את תוקפו של ההסכם בשנתיים נוספות, בהארכה של שנח בכ    לרשות

של      הרשות  השתמשה   תנאים  אותם  הצדדים  על  לחול  ימשיכו  כאמור,  התקשרויות בזכותה  זה    נוהל 

 . במחירים כל שינוי בהתאמה לשינוי המועדים, ולא

 

 שמירת זכויות:

 

לא יהיו    נוהל התקשרויות , והמשתתפים ב  רשות  לשמורות    נוהל התקשרויותכל הזכויות במסמכי ה  .1

נוהל  ההצעה מטעמם ב  , אלא לצורך הכנת והגשתנוהל התקשרויותרשאים לעשות שימוש במסמכי ה

 זה.  התקשרויות

 

,  נוהל התקשרויותתהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו ב  הרשות   .2

 בהתאם לתנאי החוזה. 

 

 ר המחאת זכויות וחובות:סואי

 

מחות, לשעבד, למשכן או להעביר לחברה תאו אדם תאו גורם אחר  הל   וכה לא יהיה רשאי למסור, להסב,הז

ממניות    25%לעניין זח יראו בהעברת    .  הרשותה מחובותיו על פי ההסכם עם  כל זכות מזכויותיו אר חוב 

ובין אם נעשו במנה אחת,    םעורייאם נעשו בש ר, כהעברה אסורה, בין  החברה או מהזכויות בשותפות לאח

ע״י בעל מניות אחד תאו שותף אחד ובין אם נעשו ע״י יותר מאחד, בין אם נעשו בתמורה ובין  בין אם נעשו  

 עשו ללא תמורה. אם נ

של   זכייתו  תאו  הצעתו  לפסילת  ותביא  היא  פסולה  לאמור  במנוגד  שתיעשה  חובות  או  זכות  המחאת  כל 

ההסכם הוא מאשר את  תהיה לממחה כל זכות לקבלת כל תמורה שהיא, ובחתימתו על  המציע, לרבות לא  

 האמור. 
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 דרישה ביטוח: 

 

ר לעיל בדרישות לקיום ביטוחים.  וחים כמתואלקיום ביט  הרשות תשומת לב המשתתפים מופנית לדרישות  

  לכך. לאחר   מועד שנקבעהתוך  כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות וב

 צעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח. הההגשת 

רוך  אלה ידרשו לעמפעל הפיס, ואו  ו/ ות שממומנות על ידי משרד ממשלתי  מובהר כי במידה ומדובר בעבוד

 ביטוח בתנאים אחרים, כי אז מתחייב הזוכה להמציא פוליסת ביטוח בהתאם לדרישת אותו גוף. 

 

 :ובהצעה הזוכה המכרזיםעיון בהחלטות ועדות 

 

ב  .1 הזוכה  בחירת  לאחר  התקשרויותרק  ועדת  נוהל  בהחלטות  לעיין  רשאי  מציע  יחיה    המכרזים , 

 אות הדין. ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לאמור בהור

 

של  במ .2 דעתה  משיקול  לגרוע  בהצעתו,      הרשותלי  לציין  מציע  כל  מתבקש  דין,  כל  פי  על  וסמכותה 

הנתונים  בצ מהם  ובולטת,  מפורשת  ידי  ה  אוו/ורה  על  בהם  עיון  אשר  בהצעה  הכלולים  מסמכים 

ל  עלול,  האחרים  מסחרי  המציעים  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  המציע  ו/ דעת  ואשר  מקצועי  סוד  או 

 .לעיון כאמורגד למסירתם מתנ

 

כי   .3 בזאת,  לנמק    הרשותמובהר  שתידרש  ומבלי  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  תחליט, 

המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי  החלטתה זו, מהם הנתונים תאו  

ו/או תביעה כל טענה  יהיה  כי בכל מקרה ההצעה הכספית  שלמציע  יובהר  של המציע,    בקשר לכך. 

 אמה חסויה.   -פס ההצעה הכספית פי שנקבע בטו כ

 

 ות:ונהוראות ש

 

ל .1 ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  התקשרויותכל  בו,  וההשת  נוהל  תפות 

 תחולנה על המשתתף בלבד. 

 

יסודי בהחלטת ועדת   .2 וכתוצאה מפגם    נוהל התקשרויותאו בהליכי ה   המכרזיםנפל פגם  האחרים 

שתתף שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור,  , יהיה זכאי המ נוהל התקשרויותזה לא זכה המשתתף ב 

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות ובגין רכישת מסמכי    מהרשותלקבל  

התקשרויותה לתנוהל  פרט  ז.  יהיה  לא  האמור  המשתתף  שלום  בגין  ה כאי  אחר,  פיצוי  לכל  נ״ל 

בהלי מהפגם  כתוצאה  לו,  נגרמו  לטענתו,  אשר,  נזק  ו/או  רוח  אבדן  ו/או  ה הפסדים  נוהל  כי 

נוהל  או בהליכי ה  המכרזיםקבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת    התקשרויות

וכתוצא  התקשרויות בהאחרים  זכה  זח  מפגם  התקשרויותנוה  אתר  המשת   הל  משתתף  ולא  תף 

  , להפסיק את עבודתו על פי החוזה הרשותמתחייב המשתתף, מידית עם הודעת  שהיה זכאי לכך,  

ה במסגרת  עמו  התקשרויותשנחתם  למשתתהרשות  .  נוהל  התמורתשלם  את  העבודה  ף  עבור  ה 

ו/או   תביעת  כל  תהיינה  לא  ולמשתתף  החוזה,  לתנאי  כפוף  העבודה,  הפסקת  למועד  עד  שביצע 

 . הרשותסוג שהוא כלפי   טענות אחרות מכל
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 ל המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. חל איסור ע  .3

 
קבע בית המשפט  )להלן: ׳יזוכה מקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן    נוהל התקשרויותנקבע זוכה ב .4

ב הזוכה  הוא  אחר  משתתף  כי  התקשרויות מוסמך  "זוכה    נוהל  הזוכה  )להלן:  מתחייב  מאוחר"(, 

ה לטובת  העבודה  שטח  את  לפנות  יהא  המקורי  לא  שכזה,  במקרה  המאוחר.  הזוכה  זוכה  זכאי 

מאת   תשלום  או  פיצוי  לשום  ובהתאם    הרשות המקורי  עבד  בה  בתקופה  עבודתו  לשכר  פרט   ,

ש כפי  בפועל  תביעה  לעבודתו  ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  המקורי  לזוכה  המנהל.  ע״י  ו/או  אושרה 

 דרישה כלפי העירייה, בגין ההליך שבוצע. 

 

  ___________________________ שם המציע 

  ___________________ שה/ח.פ סק מורמס׳ עו

  _________________________ כתובת המציע 

  _______________________ טל/מקס המציע 

  __________________ חתימה וחותמת המציע 

 ______________________________ תאריך 
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 להשתתפות בנוהל  נוסח ערבות בנקאית

 

   5/2021ע"מ מספר  בנוסח ערבות להשתתפות   -לק ב׳ ח

 בנק______________ 

  ___________ __סניף

כתובת     ________________

________________  ___________ 

 ___________  תאריך  ________________ 

 

   _____________הנדון : ערבות בנקאית מספר

 

 "המבקש/ים"(,)להלן:  _______________ ח.פ./ת.ז  ________________ על פי בקשת 

: "סכום  אלף ₪( )להלן  עשריםש״ח )במילים:    20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד סך של  

מספר      שרויותקנוהל הת  למדד, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עםת"(, בתוספת הפרשי הצמדה  הערבו

   עיריית סח'נין.אדריכלי ויעוץ הנדסי עבור לקבלת שירותי תכנון  5/2021ע"מ 

היסודי   המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  הערבות,  לסכום  דרישתכם  פי  על  התשלום  ביום  יתברר  אם 

כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש    ם הפקת הערבות אנו נשלם את סכום הערבותשפורסם ביו

דד החדש ירד לעומת המדד היסודי  לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המ

 נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות. 

אנו נשלם לכם כל   דרישתכם על ידינו,ימים מתאריך קבלת  7 -כתב, ולא יאוחר מלפי דרישתכם הראשונה ב

הצמד  הפרשי  בתוספת  הערבות  סכום  על  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה  הנקוב  לעיל,  סכום  כאמור  למדד,  ה 

התשלום  את  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  חובה  כל  עליכם  להטיל    מבלי 

 בפקסימיליה, במברק ו/או בדוא״ל.  דרישה בכתב לעניין זה, לרבות דרישה ים.קש/בתחילה מאת המ 

יום עד  בתוקף  תישאר  זו  בכלל.      2021  שנתספטמבר    בחודש   23  ערבות  תוארך ועד  זו  לתקופות    ערבות 

נוספות ככל שתידרשנה ע״פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה  

מה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה  ת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיוהודעה על הארכ

 על הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 בכבוד רב, בנק 

ע עליו חותמות  טביהבנק וי  שלוייחתם בידי מורשי החתימה   רבמקו)כתב ערבות זה שינפיק הבנק יוגש  

 ערבות שאינה עונה לכל האמור תיפסל(  -ישיות ו/או חותמת הסניףא

 לכבוד,  

 עיריית 

 א.נ,
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 .5-2021מספר ע"מ  ויותנוהל התקשרהנדון: 

          אדריכלי ויעוץ הנדסי לקבלת שירותי תכנון 

 

 לפני חתימת החוזה ולאחר לצורך קבלת החוזה הנ״ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך .1

 □ בתוקף, אישור על קיו הרשות לבין  י שנה בשנה, כל עוד החוזה ביני מד מכן

  הביטוח חברת  ידי על  □המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יהיה חתו בנוסח,  □ביטוחי

 הינן  אשר,  הנדרשות הביטוח  פוליסות כל את הכולל  אישור אותי המבטחת

 

בלבד שלא יפחת  ד שלישי בגבול אחריות לפי שיקול דעתי ועל פי דין כלפי צ  טוח אחריותפוליסה לבי ( א)

 ₪ לתובע ולמקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 2,000,000מסך 

 

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות לפי שיקול דעתי ובלבד   ( ב)

 מקרה ולתקופת ביטוח שנתית.ל₪  2,000,000סך ב

 

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  20,000,000 סךב באחריות  בגבול □בידיוח חבות מעפוליסה לביט ( ג)

 

 באישור מפורטים תנאי המינימום והיקף הכיסוי המינימלי הנדרשים בכל פוליסות הביטוח. ( ד)

 

סיכוני ( ה) כל  את  )הכוללת  הביטוח  מפוליסות  אחריות   םקבלני  םעותק  כולל  ג׳  בה  וצד    ם מעבידים( 

 ועובדיהם. קבלני משנה   ו/או   רשותו א/ו  ,״המתכנן׳  העבודה מבצעם  מבוטחי

 

אישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד מהצדדים   ( ו)

 המהווים את ״המבוטח״ ועפ״י הנוסח הרצ״ב: 

ביטול  בדבר  שהיא  כל  בתוספת  ו/או  בפוליסה  האמור  כל  למרות  כי  בזאת,  ומוצהר  "מוסכם 

תשלום   אי  עקב  הפוליסוהפוליסות  ביטול  בדבר  או  ביטול  פרמיה  סעיף  בתוקף  החברה  ידי  על  ת 

נמסרה   אם  אלא  תוקף  הביטוח  לביטול  יהיה  לא  הכלליים,  תנאים  של  הודעה לרשות  הפוליסות, 

 .יום מראש ממועד הביטול 60חות בכתב בדואר רשום לפ

 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

בתביע  .א החזרה  ו/או  השיבוב  זכות  התבוטל  כנגד  המבטח  של  לנזק  כלפ  למעט  .רשותה  משיגורם  י 

 . בזדון

 

 הספק והעירייה יכללו בשם המבוטח.  .ב

 

 התחייבות ביטוח  ־ ג'  חלק
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 סוקו של המבוטח . ילעניין ע בכל הפוליסות ייכלל סעיף אחריות צולבת. .ג 

 

, בין על פי רצון המתכנן ובין על פי רצון המבטח, יעשה   .ד ייכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה 

 .  המבוקש הביטוח  ביטול  עדמו לפני □יו   60  לרשות   □ר ג ודעה מוקדמת שתימסהב

 

  בין ,  בלבד  עלי  חלה   □הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כקבלן לכיסוי מלא של נזקי  .3

 . הנזק גובה  את או/ו זה נזק סוג מכסות אינן  □א ובין  אלה □ פוליסות הביטוח מכסות נזקי □א

 

עלי   .4 לעיל,  ביטוח בעללמרות כל האמור  וסוג העבודה  לדאוג לפוליסות  צורך  לפי  כיסוי מתאים,  ות 

 וזה. שאבצע לפי הח

 

 

 

  ____________________ המציע   חתימת _______________________ המציע  □ש

  _________________________________________________ שמות החותמים: 

  ______________________________________________ כתובת ומספר טלפון: 

 



 23 חתימת המציע/ה:
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 ________________________________________________ ____________ ______________ 

 

 

 אישור על קיום ביטוחים -׳ דחלק 

 )להגשה עם ההסכם( 

 לכבוד, 

 עיריית סח'נין  — הרשות 

 ( ,"המזמין׳ -)להלן  

 ג.נ,א.

 ( "המתכנן"  ןל)לה _____________ יום ביטוחים של על ק אישורהנדון: 

)להלן: "השירות"(   אדריכלי ויעוץ הנדסי  לקבלת שירותי תכנון    2021-5  נוהל התקשרויות מספר 

 עם המזמין מיום  הסכםבקשר לעבור המזמין 

 

 חברה לביטוח בע״מ מצהירים בזאת כדלהלן: _____________________________ אנו הח״מ 

לביט אנו ערכנו לבקשת  .1 פוליסות  "הספק"(  או  "הזוכה"  ע)להלן:  בקשר  ה  □וח  נשוא  נוהל  השירות 

 זמין כמפורט להלן:הנ״ל עבור המ התקשרויות

 ( לכיסוי  ___________________ )פוליסה מספר ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א

  לפגוע   ומבלי  לרבות  כלשהו  שלישי  צד  כלפי  לרכוש  או/ ו  לגוף  □אחריות על פי דין של הספק בגין נזקי 

  לכסות   תורחב   הפוליסה .  מהומטע   בשמה   הפועל  וכל  עובדיה,  הרשות    כלפי   לעיל  האמור  בכלליות

למעט נזק לרכוש      הרשות  של  אחר  רכוש  ולכל  בו  פועל  הספק  אשר  הרשות  לרכוש  □נזקי  בגין  אחריות

פעל   האחר   וכן,    ןבמישריבו  בפוליסה  האחריות  גבולות  משקה.  ו/או  מאכל  בגין    מסך   כסך  □יות 

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  2,000,000

אחריותה על פי דין    ח מורחב לכסות את המוסד לביטוח לאומי. הביטוהביטוח כולל כיסוי תביעות  

 ועובדיה בגין השירותים הניתנים על ידי הספק ומי מטעמו.   הרשותשל 

 העובדים  כל בגין(  _____________ מספר  פוליסה) □ביטוח חבות מעבידי .ב

ועובדיהם,   משנה  קבלני  לרכות  בפעילות,  הספק  ע״י  המבוטח  והמועסקים  כעובדי  ויחשבו  היה 

בסך  לות  בגבו ולתקופ ₪    20,000,000אחריות  שנתיתלמקרה,  ביטוח  לכסות את  ת  מורחב  הביטוח   .

 העירייה היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי הספק. 

 תו .( לכיסוי אחריו  __________ ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מספר  .ג

,    מועצה  ו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל כלפי ההי דין של הספק כלפי צד שלישי כלש על פ 

  טעות   או/ו,  מחדל  או/ו  ממעשה  כתוצאה  □ין נזקים שיגרמו להעובדיה וכל הפועל בשמה ומטעמה, בג

₪    2,000,000סך  ב   בפוליסה  האחריות  גבולות.  הספק  של  המקצועית  פעילותו  עם  בקשר  השמטה  או/ו

אחריו את  לכסות  מורחב  הביטוח  שנתית.  ביטוח  ולתקופת  שלמקרה  דין  פי  על  המקצועית  ל  תה 

 ידי הספק ומי מטעמו. ועובדיה בגין השירותים הניתנים על   הרשות

 )כולל(.  ועד  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 המועצה . הספק ו/או  -למטרות הפוליסות הנ״ל ״המבוטח״ בפוליסות יהיה  .3

 בפוליסות הנזכרות נכללים, לפי העניין, הסעיפים הבאים: .4

ו/או התחל  -בכל הפוליסות   .א ט  ועובדיה והפועלים מטעמה, למע  הרשותוף כלפי  ביטול זכות השיבוב 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
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________________________________ ________________ __________________________ 

 

בביטוח צד שלישי ובביטוח אחריות מקצועית ־ סעיף אחריות צולבת. ביטוח אחריות מקצועית אינו   .ב

 כלפי הספק.     הרשותמכסה את אחריות 

תנ  .ג לשנוי  ר/או  ביזמתנו  ו/או  הספק  ביוזמת  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  אלהביטוחים  לרעה,  א  איהם 

ו לספק  שנמסור  רשום,  דעהו  לרשותלאחר  במכתב  בכתב,  השינוי    60ה  ו/או  הביטול  מועד  לפני  יום 

 המבוקש. 

היקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  ב  צד ג' וחבות מעבדים    היקף הכיסוי בפוליסות .ד

 ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. 

 עות בחן. עצמיות הקבוהשתתפויות ה ה וליסות ולתשלום ח עבור כל הפטוהבהספק לבדו אחראי לתשלום דמי  .5

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח   .6

, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ״ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את    הרשותאחר לא יופעל כלפי  

וללא זכות תביעה ממבטחי  הרשות  תתפות בביטוחי  מגיע לפי תנאיו, ללא זכות הש במלוא השיפוי ההרשות  

ולמען חסר ספק אנו  ,  1981  -לחוק חוזה הביטוח תשמ״א    59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף      הרשות

 ומבטחיה. הרשות מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי 

השירות, ולפיכך לא    תנאי הביטוח בחם מחויב הספק בקשר עםל  בקשר  ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם .7

 ג( לעיל. )4יסות שינוי לרעה, אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף יחול בו או בפול

  

 

 ______________     _______________ 

 חתימת חברת הביטוח                 תאריך              

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 ___________ ס:פק __________________ טלפון: ____________________ שם
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 5/2021ע"מ נוהל התקשרויות מספר 
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 ________________________________________________ ____________ ______________ 

 

 

 )להלן: "החוק"( 1976 -, תשל״ו יבורייםגופים צעסקאות  פי חוק מציע להתצהיר  -חלק ה' 

האמת, וכי    לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ______ שמספרה. בעל/ת ת״ז  ________________ ני הח״מ א

הקבו לעונשים  צפוי/ה  מצהיראחיה  כן,  אעשה  לא  אס  בחוק  כ  עים  בכתב,  עבזאת  אני  זח דלקמן־  תצהירי  ושה 

 המציע(. - להלן) בשמו ולהצהיר לחתום מוסמך שאני __________ המציע  םבשמי/בש

 !ק את המיותר(ח)מ במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זח 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים; א.  .1

או   ב.  זיקה  המציע  חוק שהאליו  בעל  לפי  בעבירה אחת  מינימום  ורשעו  זרים,  כר  עובדים  חוק  לפי  או 

 אולם במועד ההתקשרות חלפה שנח אחת לפחות ממועד ההרשעה; 

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום תאו לפי חוק עובדים   .א

 רשעה האחרונה. זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד הה

לעניין תצהיר על הזה    הגדרות המונחים  ציבוריים, התשל״ו    ינן  גופים  בחוק עסקאות  שחלק ,  1976  -פי המפורט 

 מהן מובאות להלן ־ 

 ; 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א  -״שליטה"  ״אמצעי שליטה״, ״החזקה״ ו .1

 כל אחד מאלה: -״בעל זיקה״  .2

 ידי המציע;  חבר בני אדם שנשלט על

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו,    בעל השליטה בו;מאלה:    י אדם, אחדנאם המציע הוא חבר ב

המ של  כאמור  להרכב  במהותו  דומה  העניין,  בני  לפי  חבר  של  פעילותו  ותחומי  במהותם  הציע,  דומים  אדם 

 בודה;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר הע לתחומי פעילותו של המציע; 

ת ־ חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי  ה מהותי אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליט .3

 ששולט במציע; 

באוקטובר    31)"הורשע", בעבירה ־ הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ״ה בחשוון התשס״ג   .4

2002 ; ) 

 ;  1991־ תשנ״א קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, החוק עובדים זרים )איסור העס -זרים״  בדים״חוק עו .5

 ; 1987תשמ״ן ־ ה״חוק שכר מינימום״ ־ חוק שכר מינימום,  .6

התקשרות"   .7 ב  -״מועד  בעסקה  התקשרות  מכרו  לעניין  להגשת  -עקבות  האחרון  ב  המועד  נוהל  ההצעות 

 . תקשרויותה

 עבירת לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום,  -״עבירת״  .8

 בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; ר החזקה של שלושה רבעים או יות הותית" ־"שליטה מ .9

 

 יר/ה המצה                     

 אישור 

 מר  שברחוב   (, במשרדי _______ עו״ד )מ.ר.  ________ פיע/ה בפני,וה __________ הנני מאשר בזח כי ביום 

שמ  _________________________ ב׳ ג ת.ז.  אישי,  /_____________  ספרהנושא/ת  באופן  לי  המוכרע! 

שים הקבועים בחוק צפוי/צפויה לעונתהיה   /להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה  ה כי עליו/עליהלאתר שהזהרתיו/ ו

 חתמה עליו בפני. ם/דלעיל וחת הירהאת נכונות תצהירו/תצ הכן, אישר/אישר ה אם לא יעשה/תעש

 ____________________ 

וחותמת ה חתימ                          
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 ________________________________________________ ____________ ______________ 

 

 

 נוהל התקשרויותהצהרה והתחייבות המשתתף ב - ו'חלק 

 לכבוד,

 ויותההתקשרועדת 

 _____________ 

 

 נוהל התקשרויות הצהרה והתחייבות המשתתף ב

 

ה  מסמכי  כל  את  בקפדנות  שבחנתי  התקשרויות לאחר  פירוט    נוהל  ההסכם,  הוראות לפרטיהם:  העבודה, 

התקשרויותב  □למשתתפי  , התמורה  ובחיש  אופני,  העבודה  והגדרת  תיאור,  החוזה  נוסח ,  םמיוחדי  □תנאי,  נוהל 

 נוהל התקשרויותוכל המסמכים המתייחסים ל   ו/או החוזה  נוהל התקשרויותבמסמכי ה   הנזכרים  □תקני,  ערבויות

לחוז הנו/או  המסמכים  שכל  לי  והתברר  זה;  והכמויות  "ה  הפריטים  כל  את  כוללים  לביצוע ל  הדרושים  והמידע 

 העבודות בשלמותן; ולאחר שביקרתי באתר העבודה; 

בשלמות וכי באפשרותי   נוהל התקשרויות כל הדרוש לביצוע העבודה כנדרש ב  הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את

 כלשהן   כתביעות   אבוא   ולא ,  העבודה   להתחלת  הצו  קבלת  □ , מיד ענוהל התקשרויותבצע את העבודה, כמפורט בל

  ובאפשרותי,  למחירים  בקשר  מהם   איזה   □להפרשי  כלשהן  בתביעות   אבוא   ולא   העבודה   למחירי  בהקשר  □להפרשי 

 . והמקצועיים  ייםכנהט בכוחות העבודה את לבצע

שנרש כפי  שבהצעתי,  התמורה  כי  מצהיר,  העבודותהנני  ביצוע  עבור  ההצעה,  בכתב  ידי  על  ה  ם  נשוא  נוהל כולן 

וס   התקשרויות מין  מכל  הוצאותיי,  כל  את  כוללות  בין  והחוזה,  שהוא,  שכוג  וכוללת  כלליות,  ובין  ט  "מיוחדות 

אלו לרבות  העבודה,  ביצוע  במהלך  שיידרשו  היועצים  כל  ה   והוצאות  בחוברת  ו/או  בהצעה  פורטו  נוהל שלא 

 . נוהל התקשרויותה  ובמסמכי נספחיו על בהסכם ויותייייבהתח  לקיום  □, והנדרשות/י התקשרויות

ב מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומד  אני  כי  מצהיר  התקשרויותהנני  כל נוהל  על  עונה  זו  הצעתי  כי   ,

ה  לבצע את העבודות בהתאם לתנאים שבמנוהל התקשרויותהדרישות שבמסמכי  על עצמי  וכי אני מקבל  סמכי , 

 . נוהל התקשרויותה

הגישה י מבין את טיב העבודה הנדרשת, טיב הקרקע, תנאי  הנני מצהיר כי ביקרתי באתר העבודה, הכרתיו והננ 

 לכך קבעתי את הצעתי. אליו וכן כל הגורמים המשפיעים על העבודה, ובהתאם

 . אחרים משתתפים □ אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום ע 

בלתי היא  זו  נית  הצעתי  ואינה  התחוזרת,  כל  במשך  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  האחרון  נת  מהמועד  קופה 

 העירייה. מוארך שיתבקש ע״י שנקבע להגשת ההצעות לשלושה חודשים לאחר מכן ועד לכל מועד 

 והמקוריות  הכלליות   ההוצאות  וכל  □כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי הינם נומינאליים וכוללים את כל הרווחי 

 ו/או הצמדה.   מו התייקרויות ו/או ריביותל היקפה ובשלמותה; לא ישול בכ העבודה לביצוע  להידרש  העלולות

והחוזה,   נוהל התקשרויותתתפים ולמסמכי הכן אני מתחייב לבצע בשלמות את העבודה בהתאם להוראות המש

של   החתימה  מורשי  ע״י  כדין  מאושרת  עבודה  להזמנת  ההתחייבויהרשות  ובכפוף  את  עלי  המפורטים ומקבל  ות 

 . זהים  □גיש בשני העתקי את הצעתי הנני מ  ועל תנאיו נוהל התקשרויות גשת ה במסמכים לה 

 ם חוזה מחייב ביני לבינכם. אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכ

 

חלטתה הבלעדית, לפי  לפי הזמנות ספציפיות שיוצאו על ידה מעת לעת, לפי ה   הרשות  ידוע לי שהעבודה תוזמן ע״י  

מנת עבודה בהיקף מינימאלי כלשהו. ״הזמנת עבודה״, משמע: אך מצידה להזמחירי ההסכם, ללא כל התחייבות  
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________________________________ ________________ __________________________ 

 

יו״ר   ע״י  חתומה  עבודה  הזמנת  גזבר    הרשותורק  חותמת    הרשות,  ובצירוף  המלווה  איסור    .הרשות  החשב  חל 

 חלט לבצע עבודה כלשהי ללא הזמנת עבודה כאמור. מו

נשואלי    ידוע וההתחייבויות  הדרישות  את  אבצע  אם  רק  תשלום  אקבל  התקשרויות  כי  ובאורח   נוהל  כראוי  זה 

נ וההתחייבויות  הדרישות  אם  ונכון.  ה מקצועי  התקשרויותשוא  רשאית    נוהל  חלקית,  להפחית הרשות  תבוצענה 

שלא בוצעו כראוי כמפורט   נוהל התקשרויותויות נשוא ה ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייב

 וזה. ובח  התקשרויות  נוהל ב

 

 בתוקף ליום ,  ₪20,000  זאת ערבות בנקאית על סך שללהבטחת קיום התחייבויותיי לחתימה על החוזה אני מוסר ב

תוך    היה 30/9/2024 כי  מתחייב  אני  תתקבל,  ממועד  7והצעתי  היה    ימים   . החוזה  מסמכי  על  אחתום  הודעתכם 

אעמוד   לא  כלשהי  הערומסיבה  כי  מסכים  אני  שנבבהתחייבויותיי,  הבנקאית  עלות  ב-מסרה  עם ידי  קשר 

ב התקשרויותהשתתפותי  עלנוהל  תוגש  וקבוע   ידכם-,  מוסכם  כפיצוי  ידכם  על  יחולט  הערבות  וסכום  לגבייה, 

 לם מייד ולאלתר כשאדרש לכך את סכום הערבות.והיה והערבות לא תהיה עוד בתוקף, אני מתחייב לשמראש, 

 

ה בגדר  הינה  הצעתי  כי  מצהיר  אני  תאגיד,  שהוא  במציע  שמדובר  במסמכי  ככל  הקבועות  והסמכויות  מטרות 

ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם  התאגיד בשמו מוגשת 

 לחתימתי על הצעה זו. 

 

 

  ____________________________ שם המשתתף 

  _______________________________ ח.פ./ת.ז. 

  __________________________ כתובת המשתתף 

  _________________________________ טלפון: 

 ________________________ חתימת המשתתף :



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 
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 כתב הצעה  - ז'חלק 

 5/2021ע"מ  מס׳ נוהל התקשרויות -הצעת מחיר 

 . עיריית סח'ניןד בולכ

שירותי    לבחירת ספק מסגרת למתן   5/2021ספר ע"מ  מ  נוהל התקשרויותמוגשת בזאת הצעתנו הכספית במסגרת  

 .  וספורט   חינוךלהקמת מבני ציבור, מבני אדריכלי ויועץ הנדסי  תכנון 

ידנו, וכל  נקראו על ידנו, וכל האמור    נוהל התקשרויות אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי ה  האמור בהם הובן על 

ומתחייבים   נוהל התקשרויותההסדרים המובאים במסמכי ה ימים לכל התנאים, ההתניות ומקובל עלינו ואנו מסכ

 פיהם.-לפעול על

זה   נוהל התקשרויותאנו מצהירים ומתחייבים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי  

 ובמועדים שייקבעו ע״י הנציג מעת לעת. 

  הרשות  וקיבלנו מנציגי  נוהל התקשרויותמסמכי המוגשת לאחר שבחנו היטב את    את כי הצעתנו זוירים בזאנו מצה 

כלפי   טענה  כל  לנו  תהא  לא  והתחייבויותינו;  הצעתנו  בגיבוש  לנו  הנחוצים  וההנחיות  ההסברים  כל    הרשות את 

 רים לביצוע השירותים.בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשו

ע ל הצעתנו  על קבלת  הודעה  נגיש    הרשות״י  אחר  לחתימת החוזה,  קודם  הנדרשים     לרשות  ,  כל האישורים  את 

במסמכי   כנדרש  וההתחייבויות,  התנאים  בכל  התקשרויותונעמוד  בתוך    נוהל  זו  התחייבות  מילוי  אי  ימי    10זה. 

ולנקיטת צעדים   נוהל התקשרויותט ערבות ה ול להתקשרות, עלול לגרום לחי  מועצה  עבודה מיום קבלת הזמנת ה

 להתקשר עם המציע או המציעים שהצעתם דורגה אחרינו.    לרשותוכן לאפשר    הרשות״י נהלים או משפטיים עמ

______________  % הינה   ) הנחה   ( _________________(הצעתנו   במילים  שהינו     )  מזמינה       7%מאומדן 

 מעלות הקמת פרויקט  . 

 שלם . אחוז ההנחה יהא מספר

 

,    המחירהצעת   ההנחה  מתן  הש   לאחר  לכל  להקמת מ   %              ב  ום  תשל  -ירותים  הינה  הכוללת   עלות 

 הפרויקטים בפועל לפני מע״מ.

 . נוהל התקשרויותהם כפי שנקוב במסמכי ה  נוהל התקשרויותהתמורה בגין השירותים האחרים המתומחרים ב 

 אינסטלציה,    רוקטור, חשמל,ט סאדריכל, קונ)המציע יכלול את כלל היועצים הדרושים להשלמת הפרויקט כגון:  

 ( ויעוץ קרקע  , נגישות,, מיזוגבטיחות , 

 _________________________                                                     __________________ 

 מחייבת של המציע מלאה וחתימה                                                                      תאריך

 

 אישור עו״ד/רו״ח

 מאשר כי  __________ בעל מספר רישיון   _________________ ח עו״ד/רו״ אני הח״מ,

 החתימה מטעם המציע, וחתימתם דלעיל   מורשההינם   _____________________ החתומים 

 המחייבת את התאגיד. הינה החתימה המלאה 

 __________   ____________   _____________

 עו״ד/רו״ח  □ש תאריך 

 חתימה+ חותמת 



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

 

 חלק ח'  

 ן ותשלום שכר מינימוםתצהיר על העסקת עובדים זרים כדי

כי עלי לומר את    רתילאחר שהוזה _____________ ת.ז. _______________________________ אני הח״מ 

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא □א  בחוק הקבועים □האמת וכי אהיה צפוי לעונשי 

 המבקש  הגוף שהוא  ____________________________   □הנני נותן תצהיר זה בש  .1

תצהיר זה בשם  והנני מוסמך/ת לתת _________   כ אני מכהן"הגוף"(. : להלן)  סח'נין עיריית  □להתקשר ע 

 הגוף. 

 במשבצת הנכונה(  \למילוי ולסימון ) .2

והגו □ בסעיף  ף  )כהגדרתו  אליו  זיקה  ניהול  2כעל  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב)א( 

"בעל  )להלן:    1976חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל״ו־ 

רים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  רה לפי חוק עובדים זבפסק דין חלוט בעבי  לא הורשעוזיקה"((  

 . 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ״ז  1991ים הוגנים(, התשנ׳׳א־תנא

א □ זיקה  בעל  או  חוק    הורשעליו  הגוף  לפי  בלבד  עבירות  בשתי  או  אחת  בעבירה  חלוט  דין  בפסק 

או חוק שכר    1991-התשנ״א(,  הוגנים  □תנאי   והבטחת  כדין  שלא  העסקה   איסור)  □ עסקאות עובדים זרי

 . 1987 -מינימום, התשמ״ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות    הורשעובמקרה שהגוף או בעל זיקה    במשבצת הנכונה  \לסימון  וי ולמיל) .3

זרי עובדים  חוק  שכר    1991-התשנ״א(,  הוגנים  □ תנאי  והבטחת  כדין   שלא  העסקה   איסור)  □ לפי  חוק  או 

 :  1987 -מינימום, התשמ״ז 

"מועד דרתו בחוק )להלן: בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהג לא הייתהההרשעה האחרונה   

 ההתקשרות"(.

 נה שקדמה למועד ההתקשרות.כש  הייתההרשעה האחרונה  □

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ״ה בחשוון   .4

 (.2002באוקטובר  31) התשס״ג 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 אישור

 בפני  ה /הופיע  ____________  □ , עו״ד, מאשר/ת כי ביו ___________________ ח״מ,  אני ה 

  ___________ מר/גב׳    _____________ בישוב/עיר    ________________ במשרדי ברחוב  

שהזהרתיו/ה  המוכר/ת/ _______________ תה עצמו/ה על ידי ת.ז./שזיהה ואחרי  אישי,  באופן  עליו/ה   לי  כי 

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם , כן    יעשה/ת  לא □א בחוק יםהקבוע □להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי 

                    ____________                       _____________________  _______________ 

עוה"                   חתימת  דין                     עורך  רישיון  ומספר  חותמת  דתאריך                      



 30 חתימת המציע/ה

 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ נוהל התקשרויות מספר 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

 ________________________________________________ ____________ ______________ 

 

 

 ט'  חלק  

 

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון 

 

 ________ _______  תאריך :

 

 לכבוד  

 'נין עיריית סח

 ג.א.נ.  

 תצהיר העדר הרשעות פליליות   -הנדון :

 

 ״תושב ישראל״: כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.

כסעיף   כמשמעו   : שליטה״  התשנ״ט    268״בעל  החברות,  החברו)להלן:    1999  -לחוק  עניין״: ת"(.  "חוק  ״בעל 

 כמשמעותו בחוק החברות. 

 . 1968  -תשכ״ח בחוק ניירות ערך, הכמשמעותה  ״שליטה״:

 לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את  _________ נושא ת.ז.  __________________ י הח״מ אנ

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

   משתתף״( ה״  )להלן:   __ אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת   ________________________________ .1

תכ סח'נין    -- של עיריית  5/2021ע"מ  פומבי מס נוהל התקשרויות ב שירותי  ויעוץ  אדריכלי    נון למתן 

 . הרשות הנדסי עבור  

הינו  ת _______________________________________________ .2 במשתתף  פקידי 

 אני מוסמך לתת תצהיר זה __________________ ו

 כשמו של המשתתף. 

הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה   .3

 חרונות. ם האהשני 10יש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך פלילית בעבירה ש

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. . 4 

 

 ___________________                                            ________________ 

 מצהיר  חתימת  ה                                        תאריך                                          

 

 עו״דור איש

 מאשר/ת בזאת כי ביום   ________ עו״ד, מ.ר.    _______________________ אני הח״מ,  

ולאחר    ______________ נושא ת.ז.  ___________________ הופיע בפני מר  _______________ 

על   בפני  חתם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  כן  יעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו 

 תצהירו זה.

                 ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד  

 



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

 חלק י'  

 

 היר העדר הליכים משפטיים צת

 תאריך : ____________ 

 לכבוד  

   עיריית סח'נין

 

 ג.א.נ  

 תצהיר העדר הליכים משפטיים  -הנדון :

 

 בתצהיר זה: 

 ״תושב ישראל״: כמשמעותו בפקודת טס הכנסה )נוסח חדש(.

: שליטה״  בסעיף  ״בעל  התשני׳ט    268  כמשמעו  החברות,  : החברות"(.    וק"ח)להלן:    1999  -לחוק  עניין״  ״בעל 

 החברות. כמשמעותו בחוק 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח  ״שליטה״:

 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  __________ נושא ת.ז.  __________________ אני הח״מ 

 :כדלקמן בזאת מצהיר, וקבח הקבועים □לעונשי   צפוי אהיה  כן אעשה  לא  □האמת, וכי א

  ״המשתתף״(  )להלן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת  ______________________________ .1

 .  עבור רשות אדריכלי ויעוץ הנדסי      למתן שירותי תכנוןסח'נין   ל עירייתש 5/2021מס' ע"מ  נוהל התקשרויותב  )

 ואני מוסמך לתת תצהיר זה  ______________________ פקידי במשתתף הינו ת .2

 בשמו של המשתתף. 

מי ממנהלי המשתתף,  גד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או  הנני להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נ .3

ו/אות משפטיות    או/ו  □נכסי   כינוס  או/ ו  רגל  פשיטת  או/ ו  לפירוק  הנוגעים  □משפטיי   □הליכי  ביעות 

 כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף. כהן שיש חוב לתביעות

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

                                                  ______________                       _____________________ 

 תאריך                                                                       חתימת   המצהיר                             

 אישור עו״ד

 □ ת כי ביו שר/ת בזאמא  _________ .ר.  עו״ד, מ  _______________________ אני הח״מ,  

ולאחר    _______________ נושא ת.ז.  ____________________ הופיע בפני מר  _____________ 

וכי אשהזהר להצהיר את האמת,  עליו  כי  על    בפני  □חת ,  בחוק  הקבועים  □לעונשי  צפוי  יהיה  כן  יעשה  לא  □תיו, 

 תצהירו זה.

 

 __________________ 

 ה"ד חתימה וחותמת עו

 

 

 



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

 

 

 יא'  חלק 

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין 

 

 תאריך : ____________ 

 

 לכבוד  

 סח'נין עיריית 

 

 א.ג.נ.

 

 ןהדי לדרישות בהתאם םהצהרה בדבר העסקת עובדיהנדון: 

אני   .1 אותו  לתאגיד  זיקה  בעל  כל  ו/או  מייצג  אנוכי  אשר  התאגיד  ו/או  אני  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

זה, לא הורשע ו/או לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן לצורך    נוהל התקשרויות מייצג, המשתתף ב

גופי2סעיף   עסקאות  לחוק  אחת    1976  ־  התשל״ו,  םציבוריי  □כ׳  שנה  חלפה  ההתקשרות  במועד  כי  ו/או 

 ממועד ההרשעה האחרונה. לפחות 

מייצג,   .2 אני  אותו  לתאגיד  זיקה  בעל  כל  ו/או  מייצג  אנוכי  אשר  התאגיד  ו/או  אני  כי  בזאת  מצהיר  הנני 

זה, מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים    נוהל התקשרויות המשתתף ב

 המפורטים להלן: ״חוקי העבודה״( ן: חוקי העבודה )להל  ולפי 

 . 1945ונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, פקודת תא  *

 . 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  *

 . 1949 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש״ט   *

 .1951 -חוק החופשה שנתית, תשי״א  *

 .1953  -חוק החניכות, תשי״ג  *

 . 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי״ג  *

 . 1954 -נשים, תשי״ד  חוק עבודת  *

 .1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד   *

 . 1958 -חוק הגנת השכר, תשי״ח  *

 .1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי״ט *

 . 1967 -חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ״ז  *

 . 1995 -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשני׳ה   *

 . 1957 -חוק הסכמים קיבוציים תשי״ז  *

 .1987־ ינימום, התשמי׳ז חוק שכר מ  *

 .1988 -חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ׳יח  *

 . 1991 - התשנ״א (.  כדין שלא העסקה) □זרי  □חוק עובדי  *

 . 1996  -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו  *

 . 1998 -פרק ד׳ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  *

 . 1998 -ה מינית, התשנ״ח  לחוק למניעת הטרד   8סעיף  *



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

 . 1963־ חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג  *

 . 2001  ־  התשסי׳א, ולהתפטרות □חוק הודעה מוקדמת לפיטורי *

 . 2000  -לחוק מידע גנטי, התשס׳יא  29סעיף  *

 .2002  -נאי עבודה(, התשס״ב חוק הודעה לעובד )ת *

 . 2006 -  התשס״ו, חירום  בשעת □חוק הגנה על עובדי  *

עובדיא  5סעיף   * על  הגנה  (,  התקין  במנהל  או  המידות  בטוהר   ופגיעה  עבירות  חשיפת)  □לחוק 

 .1997 - התשנ״ז

חברות   .3 ו/או  בו  השליטה  בעלי  ו/או  מייצג  אנוכי  אשר  התאגיד  ו/או  אני  כי  בזאת  מצהיר  אחרות  הנני 

 : (  X -ב  יש לסמן את ההצהרה המתאימהכבעלות מי מבעלי השליטה בו )

להגשת הצעה זו    ילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות א הורשענו בדין פל ל ________  

חוקי   של  הפרה  בגין  קנסות  משני  ביותר  התמ״ת  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מנהל  ידי  על  נקנסנו  ולא 

 הקודמת להגשת הצעה זו. העבודה בשנה  

השנים  _______ בשלוש  העבודה  חוקי  הפרת  בגין  פלילי  בדין  להגשתהורשענו  ו/או  הצע  הקודמות  זו  ה 

נקנסנו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ״ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה  

 בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 

    _____________________________________________________   הרשעות:

   __________________________________________  ___________    קנסות:

 __________________  __________________________________________  

ו  הנני מצהיר .4 ו/או מנהל התאגיד  ו/או בעל המניות העיקרי  כי אני בעל השליטה  הנני מוסמך לתת  בזאת 

 הרה זו בשם התאגיד. הצ

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.   .5

 

 אישור עו״ד

 )להלן:  __________ ת.ז./ח.פ.  _____________________אני משמש כעורך הדין של   .א

 "המשתתף"(.

 הינו בעל השליטה ו/או  ת.ז. הנני מאשר כזאת כי  .ב

עיריית   פומבי  נוהל התקשרויותבהל התאגיד המשתתף על המניות העיקרי ו/או מנ ב והינו  סח'נין  של 

 ח.פ.   ___________________________ מוסמך לתת הצהרה זו בשם התאגיד  

  _____________________ הופיע בפני,   _______________ הנני מאשר בזה כי ביום  .ג

 , ___________ , מר/גב׳   ______________________________ -עו״ד, במשרדי ב

לא יעשה כן    ת וכי אם מ את האולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר   ____________________ נושא ת.ז. 

 וחתם עליה. ל  "נכונות ההצהרה הנ  ה כן, אישר אתיעש  יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

 __________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

  ______________ :המשתתףשם 

  _____________ מספר ת.ז./ח.פ. 

  ___________ חתימת המשתתף:

  _______________ : נותן התצהיר שם

  _______________ מס׳ תעודת זהות: 

  ____________ חתימת נותן התצהיר:
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 נספח  יב'  

 תצהיר בדבר אי תיאום מברז

על ______________ ת.ז. _____________________________ אני הח״מ   לחתום  כדין  זה    מוסמך  תצהיר 

התקשרויותב  "המשתתף"(,)להלן:   __________________________ בקשר עם הצעת    5/2021ע"מ    מס׳  נוהל 

התק ________________________ סח'נין  יריית על ש תכנון  שרויותנוהל  שירותי  הנ  אדריכלי  למתן    דסי  ויעוץ 

 מצהיר בזאת כדלקמן: ״(, נוהל התקשרויות״ה)להלן:  הרשות עבור 

 .ומנהליו   המשתתף בשם זה תצהיר על םאני מוסמך לחתו .1

 . נוהל התקשרויותל  המשתתף  □אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטע .2

ל  .3 המשתתף  בהצעת  המופיעים  התקשרויות המחירים  לל  נוהל  עצמאי,  באופן  המשתתף  ידי  על  א  הוחלטו 

 . אחר פוטנציאלי משתתף  □עם משתתף אחר או עאו קשר   התייעצות, הסדר 

  נוהל התקשרויות ל  הצעות  מציע  אשר  □לא הוצגו בפני כל גור  נוהל התקשרויותהמחירים בהצעת המשתתף ל .4

 . נוהל התקשרויותל  הצעות להציע הפוטנציאל  את לו  יש אשר תאגיד או

 . נוהל התקשרויותלא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה ל .5

נוהל  חר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף ל למשתתף אב בניסיון לגרום  לא הייתי מעור .6

 . התקשרויות

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

ל .8 בתו  נוהל התקשרויותהצעת המשתתף    □ ע  כלשהו  □ודברי  דין  או   הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  □מוגשת 

 . נוהל התקשרויותב  ראח פוטנציאלי מתחרה או מתחרה

)יש לסמן בעיגול את    נכון / לא נכון  -  נוהל התקשרויותלא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום  המשתתף   .9

 התשובה(.

 

 אם לא נכון, נא לפרט :  

 ________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ________________ _____________

 ________________________________________________________ 

 

של   .  10 עבירות  לרבות  העסקיים,  ההגבלים  חוק  על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  המשתתף 

 אס לא נכון, נא פרט:)יש לסמן בעיגול את התשובה(.   נכון לא/   נכון - נוהל התקשרויותתיאומי 

 יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  נוהל התקשרויות ע לכך כי העונש על תיאום אני מוד . 11

 

 _________________   ________________   ________________ 

 

חתימה    שם ותפקיד     תאריך 
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 אישור 

   פני ב  ב התייצ __________ □ מאשר, כי ביו __________________________ ד "אני החתום מטה, עו

שמספרה  __________ ת.ז  ולאחר    והמוסמך  ____________ הנושא  המשתתף  בשם  כי    להתחייב  שהזהרתיו 

 את   באוזניי  אישר   בחוק   הקבועים  □לעונשי   צפוי   יהיה   כן  יעשה   לא   □ אעליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי  

 . בפני  עליה  □וחתנות הצהרתו  נכו

 

 

 

 וחותמת   חתימה, מלא □ש
 תאריך 
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 הסכם 

 2021 _________ לחודש  _______ ביום  _______ -שנערך ונחתם ב

 עיריית סחנין־ :ביו 

 באמצעות מורשי חתימה              

 " ( ) להלן : "הרשות" או "הרשות מקומית" או "המזמין            

 מצד אחד, 

  ..................................................... לבין:  

           .....................................................   

           .....................................................  

 באמצעות  מורשי החתימה             

 שירותים" או "הקבלן"( מצד שגי; הלן: "נותן ה ל)    

 

במסגרת  הואיל הצעות  קיבלה  והרשות  התקשרויות  :  ע"מ    נוהל  שי  5/2021מספר  תכנון  למתן  אדריכלי   רותי 

 "(. נוהל התקשרויותלהלן: "ה ויעוץ הנדסי  

 

 והקבלן ערך לפני הגשת הצעתו את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה;  : והואיל

 

 ; נוהל התקשרויותוהקבלן נקבע כזוכה ב :והואיל 

 

פיים, מתאים ואמצעים כס : והקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסח, בעל יכולת, ידע, ציוד  והואיל

תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת  והסכם זח,    נוהל התקשרויות המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי ה

 , -המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם

 

 והרשות מומה למסור לנותן השירותים את ביצוע השירותים כמפורט בהסכם זח ובנספחיו;  והואיל:

 

 ם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלןאשר על כן מוסכ

 מבוא ונספחים

 סכם זח מחווה חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא לה 1

המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו כולם לשם   

 הקיצור ״מסמכי ההסכם״: 

  

צעת  המכים אשר צורפו ל וכל המס  ות נוהל התקשרוי ת המסמכי/חובר)לרבות  נוהל התקשרויותכל מסמכי ה

 הקבלן ולרבות הודעות שנשלחו למציעים. 

 

מסמכי ההסכם יהיו תנאי ההסכם עדיפים, אלא  תגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הסכם זה ותנאי מתנאי  נ 2

 אם נאמר במפורש אחרת. 

 נוסח ההסכם  -נספח יב׳ 
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 רות נותן השירותים והתחייבויותיוההצ

 

בהתאם  3 השירותים  את  הרשות  עבור  לבצע  מתחייב  השירותים  ה   נותן  בתנאי  התקשרויות למפורט    נוהל 

 על הוראות כל דין.  הד קפהבחסכם זה ובמסמכיו וזאת תוך  ובהצעתו 

 

בדק   4 כי  מצהיר  השירותים  ה נותן  מסמכי  התקשרויות את  וידועי  נוהל  ברורים  וכי    יעדי  לו ם  וההסכם 

 . השירותים מתן לעניין כניותיה וות  הרשות

 

מעולה ובאופן שנקבע  באופן יסודי ו   נוהל התקשרויותנותן השירותים מתחייב לבצע את כל עבודות נשוא ה 5

 במסמכי ההסכם. 

 

לפי הסכם זה וכי עומד  דו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע השירותים  נותן השירותים מצהיר כי בי  6

כ  לרבות  והאמצעים  הצוות  יישא  ולרשותו  הוא  וכי  וכמסמכיו  בהסכם  כמפורט  ביצועם  לעניין  אדם  ח 

 באחריות הבלעדית לביצוע ולטיב השירותים.

 

נותן הש לשם ב 7 ירותים ולמסור לו נתונים  יצוע השירותים כאמור בהסכם, מתחייבת הרשות להנחות את 

 ה הקשור עם ביצוע השירותים.ומידע וכל חומר אחר שברשות

 

הרשות תהיה רשאית לפנות מעת לעת לנותן השירותים ולבקש כי יבוצעו שינויים. לעניין שינויים שאינם   8

 .זכאי לתוספת תמורה מהותיים, לא יהא נותן השירותים 

 

התנ 9 בכל  עומד  הוא  כי  מצהיר  השירותים  נשוא  נותן  השירותים  אספקת  לשם  בדין  הקבועים  נוהל  ה אים 

 . התקשרויות

 

 קבלן עצמאי  -נותן השירותים 

 

נקבע בזאת ומוצהר במפורש שהתמורה שהרשות משלמת לקבלן אינה מהווה משכורת ולא שכר עבודה,   .10

עות על ידי נותן השירותים בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי  אלא תמורה עבור שירותים. עבודות אלו מבוצ

עובדיו או מי מטעמו, יחסים בין עובד למעביד. יובהר    היות היחסים בין הרשות לבין נותן השירותים,   ובאי 

והן   עצמאי  עסק  כבעל  עבודתו  את  מבצע  מהיותו  וזאת  עצמאי  כקבלן  ידו  על  ניתנים  הקבלן,  שירותי  כי 

של  המפורשת    לא .  ומיתמק  הרשות  של   בעבודתה  משולבים  הקבלן  שירותי  יהיו  שלא  □הצדדי  מהכוונה 

ו/או  קבלן   לבין  הרשות  בין  ומעביד  עובד  של  יחסים  ייווצרו תשלום  לכל  זכאי  אינו  כי  מצהיר  והקבלן   ,

 תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על פי כל דין ו/או נוהג. 
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בכ .11 לקיים  מתחייב  השירותים  את נותן  לבצע  מנת  על  ידיו  על  שיועסקו  העובדים  לגבי  ההסכם  תקופת    ל 

בחוקי העבודה המפורטים להלן וכן את האמור בהוראות ההסכמים    השירותים לפי הסכם זה, את האמור

הסכם   כל  ו/או  ההסתדרות  לבין  הכלכליים  הארגונים  של  התיאום  לשכת  שבין  הכלכליים,  הקיבוציים 

קבל כל  בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יוארכו. הרשות תחיה זכאית לקיבוצי שנערך והוא בר תוקף  

מ בחם  העבודה  תנאי  על  זה  פרט  סעיף  של  ביצועו  את  לוודא  כדי  וזאת  השירותים,  נותן  עובדי  ועסקים 

 לרבות תשלום שכר מינימום.

 :ודהחוקי העב

 1959  -חוק שירות התעסוקה, התשי״ט 

 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א 

 1976 -, התשל״ו החוק דמי מחל 

 1993 -ל מחלת ילד(, התשנ״ג)היעדרות בש החוק דמי מחל 

 1993חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, חתשנ״ד־ 

 1998  -חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ״ח

 1951חוק חופשה שנתית, התשי״א 

 1954  -חוק עבודת נשים, התשי״ד 

 1996ווה לעובדת ולעובד, התשנ״ו־ חוק שכר ש

 1953ר, התשי״ג ־  חוק עבודת הנוע

 1953 -חוק החניכות, התשי״ג  

 1949חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט ־ 

 1958  -חוק הגנת השכר, התשי״ח 

 1963 -חוק פיצויי פיטורין, התשכ״ג 

 1995  -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ״ה

 1987 –ינימום, התשמ״ז חוק שכר מ 

 

יהיה   .12 בלבד  לכל תשנותן השירותים  לכל תשלום אחר המגיע  אחראי  או  לפיצויים  או  לנזק  שיפוי  או  לום 

והכרוך בביצוע הסכם זח במישרין או בעקיפין ולא תהיה   ובכל הקשור  לעובדיו או למי המועסק מטעמו 

 שות. לנותן השירותים כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי הר

 

י  .13 עובדיו אשר  נציגי  פקח על מתן הנותן השירותים ימנה עובד מבין  שירותים ואשר יהיה בקשר הדוק עם 

 . הרשות

 

במתן השירותים מתחייב נותן השירותים לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת הרשות.   .14

כיוצרות  הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או להורות    מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי

עובד מע עובד מדינה או  יחסי  זכויות של  ידו  על  ולכל המועסקים  לנותן השירותים  ולכן לא תהיינה  ביד, 

 עובד המועסק על ידי הממשלה, או הפסקת ביצוע העבודה על פי הסכם זה מכל סיבות שהן. 
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 השירותים : 

 

 השלבים דלהלן:השירותים הנדרשים יסופקו לפי  

 

ליווי  יזום הפרויקט .15 מים;    :  ואפיתי  ובדרישות  דוחות קרקע  בטפסי  טיפול  בטפסי הקניין;  ליווי הטיפול 

 . לשלב ההקמה; העברת עדכונים המזמינה ; קבלת אישור המזמינהעם   הגוף הממן בתיאום

 

לתכנון    מזמינהישור ה: תיאום וליווי התכנון הראשוני; טיפול בדרישות הנוף הממן; קבלת אתכנון ראשוני .16

 ; הצגת התכנון בפני חגורם הממן. יהראשונ 

 

תיאום וליווי התכנון הסופי; קבלת כל האישורים   תכנון סופי וקבלת האישורים הנדרשים והיתרי הבניה: .17

לפני   הרלוונטיים  הגורמים  אישורי  סבב  הכנת  הבנייה;  והיתרי  התקשרויותהרלוונטיים  טיפול  נוהל   ;

א קבלת  הממן;  הגוף  ה בדרישות  בהתאם    מזמינה  ישור  כמויות  כתבי  עריכת  הסופי;  התכנון  לשלב 

 כונים למחלקת ההנדסה; עריכת חישובי כמויות לכל האלמנטים; העברת עדתוכניותל

 
  נוהל התקשרויות ״; בדיקת ובקרת מסמכי הנוהל התקשרויות ״ל   תוכניותקבלת    :נוהל התקשרויותשלב ה .18

,  תקציבי(  ואודמן, לו״ז לביצוע  נוהל התקשרויות, כתבי כמויות, מפרטים, תנאים כללים, טיוטת  תוכניות)

 השתתפות בסיור הקבלנים במידת הצורך. 

 

פקוח עליון לפי התקדמות העבודה    , לרבות פרטי בניין ופתוח ועריכת  לביצוע  תוכניות כנת  ה  שלב הביצוע: .19

 באתר פרויקט .  ים.כולל דווח סיור 

 

 .אישור חשבון סופי ; לפי נוהלי וועדת תכנון ובנייה  אישורי מסירה : שלב גמר ביצוע .20

 

 ההתמור

 

של    הכספי  מההיקף  ___________  הינו אדריכלי ויעוץ הנדסי   התמורה בגין שירותי תכנון  .21

 לפי השלבים כדלקמן: + מע״מ כחוק. התמורה תשולם    לפני מע"מ  הפרויקט

 

 מהתמורה.  35% - ת אישור רשויות   מפורט לקבלעריכת תכנון  .א

 מהתמורה.  35%  - נוהל התקשרויותהשלמת כל החומרים ל  .ב

ל ידי הרשות וככל ויהיו הפרשים לעומת הביצוע בפועל  שלבים א׳ ו־ ב׳ יחושבו עפ״י אומדן מאושר ע   

 אישור החשבון הסופי לביצוע( בנות בשלב מאוחר וההפרשים יושלמו לספק עם תיערך התחש

יהיו בהתאם     מהתמורה המוסכמת כאשר תשלומים לספק המסגרת    25%  השלמת תוכניות לבצוע    .ג

 לחשבונות החלקיים המאושרים של הקבלן. 



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

40 
 

לת תיק מסירה(  אישור כיבוי אש וקב, 4ופס רויקט וקבלת אישורים סופיים )ט וע הפלאחר סיום ביצ  . ד

 מהתמורה המוסכמת.  5% -

  

הגשת חשבון בשלב הביצוע רק לאחר הגשתו של כל חשבון וחשבון על ידי הקבלן/ים שיבצעו את העבודות   .22

השיר נותן  יגיש  השירותים  נותן  ידי  על  יאושר  חשבון  שאותו  ולאחר  שכר  בפרויקטים  חשבון  את  ותים 

לזוכ  לעיל. התמורה תשלום  לאמור  ותוך  טרחתו בהתאם  בו  ים מתום    45ה לאחר הגשת חשבונו  החודש 

 הוגשו החשבונות לרשות. 

 

ע״מ ועל כן בגין כל תשלום לו זכאי נותן השירותים יתווסף מע״מ כדין למועד בו  מ התמורה אינה כוללת   .23

 צריך התשלום להיות מבוצע.

 

  והזוכה  ניםהממ  םמיר והרשאות תקציביות מתאימות מהרשות או מהגמותנת בקיום    העברת פרויקטים .24

  הגורמים   הסכמת  את  לקבל  מבלי  ופרויקט  פרויקט  כל  עבור  המאושר  תקציבה  מהיקף  לחרוג  שלא  מתחייב

 . ברשות המוסמכים

 

את   .25 ילווה  השירותים  הממנים  הרשות  נותן  לגורמים  בקשות  קבלת  בהגשת  לשם  הממשלה  למשרדי  ו 

 ך. שאות תקציביות, כמו כן הוא ישתתף בישיבות הרלוונטיות לצורכי כהר

 

נותן השירותים יערוך מעקב בגין כל פרויקט בו נדרשים תאו עשויים להידרש שירותיו )לרבות הפרויקטים   .26

 שטרם אושרו תאו טרם ניתנה לגביהם הרשאה תקציבית 

 

השתתפות בישיבות כלליות )לא במסגרת  ₪ + מע״מ בגין    200לת סך של  בנותן השירותים יחיה זכאי לק .27

 כוללניות.  תוכניותפולו( ובגין הגשת לטי פרויקטים מאושרים שהועברו 

 

ייעוד, עריכת   .28 על    תוכניותבגין שירותי שינוי  ביועצים שיועסקו  כלולים  )שלא  ויועצים למיניהם  מפורטות 

י או משרד שיכון לאחר מתן  "מן השירותים לפי מחירון דקל או ר ידי נותן השירותים( תשלם העירייה לנות

 מהמחירון.  15%הנחת בשיעור 

 

קטים הוא בגורם חיצוני / משרד ממשלתי / גוף מממן, היה ומקור המימון של הפרוילעיל  על אף האמור   .29

תוך   יבוצע  השירותים  לנותן  מהגורם    10התשלום  הכספים  קבלת  מיום  המשרד  ימים   / המממן 

הממשלתי / הגוף החיצוני, וכל עוד לא נתקבלו הכספים אצל העירייה, לא יהיה נותן השירותים זכאי  

ב  עיכוב  בפועל.  להפסקת  לתשלום  או  לעיכוב  עילה  אינה  שהיא  סיבה  מכל  לעירייה  הכספים  העברת 

 העבודות ע" נותן השירותים ו/או מטעמו. 
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 :הכלולים בהסכם ז ינםשא שירותים

 

שכר ונזדקק;  במידה  נוספים  יועצים  שלא    עלות  שכר  עבודות  עבור  וכד׳;  מחשב  הפקות  העתקות, 

ב   עבודה  שעת  תתומחר  זח  בהסכם  +    200כלולות  קידוחי  ₪  מחשוב/הדמיות;  עלות  כחוק;  מע״מ 

 ניסיון. 

 

 ם סכההפת תקו

 

 ידי כל מורשי החתימה. מיום חתימתו על   םניש)שלוש(  3ך  למשתקופת ההסכם הינה  .30

 

)להלן תקופת האופציה(    םת שנתייבכמו כן בידי הרשות האופציה להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת   .31

לזוכה/לקבל כך  על  הודעה  שליחת  באמצעות  ועל  וזאת  ההתקשרות  תקופת  סיום  בטרם  זוכה/הקבלן  הן 

לעשות כן את הוראות ההסכם    להארכה אחרת הוא יפר בסירובו ענות בחיוב לדרישת הרשות ולהסכים  להי

 בהפרה יסודית. 

 

או במסגרת   .32 ההסכם המקורית  לנותן השירותים במסגרת תקופת  שירותים  ו/או  פרויקטים  שיועברו  ככל 

 תקופת האופציה תחיה תקופת החוזה עד לגמר ביצוע העבודות. 

 

ינה מטלה  כם זה נעשית מתוקף תפקידם וא מה מורשה החתימה מטעם הרשות על הסמוסכם בזאת כי חתי  .33

 עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

 

על אף האמור לעיל לעירייה הזכות הבלעדית להביא התקשרות זו לסיומה בכל עת, וזאת לפי שיקול דעתה   .34

פסקת ההתקשרות. במקרה זה יהיה  הבלעדי מבלי שיהיה עליה לנמק זאת או להצביע על סיבה כלשהי לה

 אך ורק לתמורה בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות. נותן השירותים זכאי 

 

במידה ותשתמש העירייה בזכותה לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל היא לא תהיה חייבת לשלם לנותר   .35

מוותר  השירותים  ונותן  שהוא  סוג  מכל  פיצוי  כל  בדבר    השירותים  דרישה  או  טענה  כל  על  מראש  בזה 

 פיצויים בגין כל נזק או הפסד שהוא העלולים שייגרמו לו כתוצאה ועקב ביטול ההתקשרות.

 

בוטלה ההתקשרות ימסור נותן השירותים לעירייה לאלתר וללא כל דיחוי את כל הנתונים ו/או התוכניות   .36

ע ביצע  מועד,  ו/או התכנונים שהוא  אותה  יוצרים  ד  זכות  או  רוחני  קניין  בדבר  טענה  כל  על  מוותר  והוא 

 שיים כלשהם. יכלפי העירייה ו/או צדדים של



 עיריית סח'נין 

 5/2021ע"מ מספר נוהל התקשרויות 

 ויעוץ הנדסי  אדריכלות למתן שירותי תכנון 

 וספורט להקמת מבני ציבור, מבני חינוך 

________________________________ ________________ __________________________ 

 

42 
 

 

 חובת ביטוח

 

פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך במשך כל תקופת   .37 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זח ו/או על 

אחריות עובדיו  המתאימים לכיסוי אחריותו ו/או  פי שיקול דעתו את הביטוחים  -ההסכם, על חשבונו, על 

 ׳ וחבות מעבידים. לרבות ביטוח צד ג

 

את טופס האישור על קיום הבטוחים כשהוא חתום ע״י המבטח    לרשות  הקבלן מתחייב להמציא   .א

על   טופס אישור  פעילותו,  זמן  כל  ביטוח, במשך  תום תקופת  מידי  וימציא,  ישוב  מטעמו. הקבלן 

ביטוחים תקין, כל  קיום  צורך בקבלת דרישה  ללא  עוזאת  ל  שהי מהרשות. המצאת טופס אישור 

 קיום ביטוחים תקין כאמור * מחווה תנאי יסודי בהסכם זה.

כל  ה .ב את  ולקיים  לשמור  מתחייב  בכלליות  הקבלן  לפגוע  ומבלי  כלשונן,  הביטוח  פוליסות  וראות 

 הביטוח. האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

זכויות הפר הקבלן את   .ג פי הפוליסות,    הוראות הפוליסות באופן המפקיע את  הרשות מקומית על 

יהיה הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי הרשות על כל  

 נזק כספי תאו אחר שיגרם לו עקב זאת. 

אשר   .ד מבוטחים  בלתי  לנזקים  במלואם  אחראי  יהיה  עהקבלן  מוטלת  עליהם  מכוח  האחריות  ליו 

 ם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שה

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות תאו סעד תאו תרופה המוקנים לעירייה   .ה

דין כל  פי  ועל  פי ההסכם  על  כדי לשחרר את הקבלן מכנגד הקבלן  ואין בהם    תחייבויותיו לפיה, 

 הסכם זה. 

 

 מיםליקויים ופג

 

   מידי בהתקיים  הלן, רשאית הרשות לבטל את ההסכם באופןמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ול  .38

 כל אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 

 נותן השירותים הפר את ההסכם בהפרה יסודית.  .א

 

כים, או שמונה  במקרה שניתן נגד נותן השירותים צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הלי  .ב

מפרק על נותן השירותים או    רק זמני או קדם־ כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפ

והכל במקרה שמינוי ו/או צו כאמור    -אם נותן השירותים הינו תאו עתיד להיות נשוא להסדר נושים  

 ימים מיום הינתנו.  30לא בוטל כליל תוך  
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ות מקומית רשאית להתקשר עם גורם אחר למתן  שהיא, תהיה הרשהובא ההסכם לידי גמר, מכל סיבה   .39

 תים נשוא ההסכם. השירו

 

 אחריות לנזקים 

 

הקבלן יחיה אחראי כלפי הרשות מקומית לכל נזק ו/או תקלח תאו אבדן ו/או קלקול אשר יגרמו לרכוש   .40

הקבלן של  מחדל  תאו  מעשה  עקב  כלשהו  ג׳  צד  תאו  עובדיה  תאו  מקומית  הרשות  של  ציוד  ו/או    תאו 

 או בקשר אליהן. או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע השירותים עובדיו ת

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק תאו קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו בקשר   .41

עם ביצוע השירותים, והוא פוטר את הרשות ו/או עובדיה תאו כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות  

 ש כאמור. ן תאו נזק לרכולכל אבד

 

בות עובדי הרשות מקומית לכל אבדן תאו נזק לגוף תאו לרכוש  הקבלן יהיה אחראי כלפי צד ג׳ כלשהו לר .42

 או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם כתוצאה תאו בקשר לביצוע השירותים. 

 
לגוף תאו לרכוש שיגרמו לעובדיו, ל .43 נזק מכל סוג,  יהיה אחראי לכל אבדן תאו  קבלני משנה של  הקבלן 

מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר  ל בשמו תאו  הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפוע

 עם ביצוע השירותים, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או את יורשיהם.

 

 הבטחת סודיות

 

ר ולא להביא לידיעת כל אדם,  נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסו  .44

בקשר או  אגב  אליו,  שתגיע  ידיעה  תוך    כל  ביצועו,  אגב  או  במהלך  או  בתוקף  או  השירותים  מתן  עם 

תחייבות על  תקופת ההסכם, לפניה או לאחריה. נותן השירותים מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אי מילוי הה

 .1977  -העונשין תשל״ז   לחוק   119  -ו   118פי סעיף זה, מהווה עבירה לפי סעיפים  

 

צמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומר כלשהם שהגיעו  נותן השירותים אינו רשאי לפרסם בין בע .45

 הרשות. לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח 

 
 

 כללי  חלק 

 

לא יתפרשו כ ויתור    הוש זכויותיה על פי הסכם זשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של הרשות במימ .46

 נעשו בכתב.  או מניעה אלא אם
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חויבה הרשות לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם בו חב נותן השירותים, בין אם הוא נובע מתביעה   .47

מטעמו או של צד שלישי או של מבטח או כל מקור אחר, תהא הרשות זכאית  של נותן השירותים, עובד  

שירותים ישפה את הרשות  מלא מאת נותן השירותים, לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות. נותן הלשיפוי  

 כאמור מיד לאחר שתוגש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לרשות כאמור. 

 

 ת אלא בכתב ובחתימת הרשות. אין ויתור או הנחה או הארכה מטעם הרשו .48

 
הקניין הרוחני על העבודות שיבצע נותן השירותים עבור העירייה  זכויות היוצרים ו/או  מוסכם בזאת כי   .49

ע"פ הסכם זה ו/או מכוחו שייכות באופן בלעדי לעירייה ויש לה את הזכות והסמכות להשתמש בהן לפי  

ו/או   ל תכנוןשיקול דעתה הבלעדי, ועל כן מתחייב נותן השירותים למסור לעירייה בכל עת ולפי בקשתה כ

 נתון ו/או עבודה שהוא ביצע עבורה, והא חייב לעשות כן לאלתר עם סיום ההתקשרות.

 
ד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום בהתאם  מוסכם בזח כי כל תודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צ .50

הצדדים   כך  לכתובות  ומשנמסרה  זה,  בהסכם  מיום    -הנקובים  ימים  ארבעה  לאחר  שנתקבלה  תחשב 

המסירה. תודעה שנשלחה    המסירה לבית הדואר, קבלת הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך

 ם עם קבלת אישור שליחת פקס. בפקס למספר הנקוב בהסכם זה תחשב כי התקבלה על הצדדי

 
קטים הוא בגורם חיצוני /  לנותן השירותים ידוע כי על אף האמור בחוזה זה היה ומקור המימון של הפרוי .51

תוך   יבוצע  השירותים  לנותן  התשלום  מממן,  גוף   / ממשלתי  הכספים   10משרד  קבלת  מיום  ימים 

המממן / המשרד הממשלתי / הגוף החיצוני, וכל עוד לא נתקבלו הכספים אצל העירייה, לא  מהגורם  

עיכוב ב זכאי לתשלום בפועל.  נותן השירותים  אינה  יהיה  העברת הכספים לעירייה מכל סיבה שהיא 

 עילה לעיכוב או להפסקת העבודות ע" נותן השירותים ו/או מטעמו.

 

הפנים   .52 מלווה מטעם משרד  חשב  מונה  לו שלעירייה  ידוע  כי  בזה  השירותים מצהיר  לו  נותן  הוענקו  אשר 

לסעיף   בהתאם  הסמכויות  הע 142מלוא  לפקודת  והוראות  ו יריג  חוזים  על  לחתום  הסמכות  לרבות  ת 

ידי   תשלום וכי לחוזה זה אין כל תוקף והוא לא יהיה זכאי לתשלום מכוחו אלא אם כן הוא נחתם על 

 תימה כלהלן. שלושת מורשי הח

 

 על החתום:  ו הצדדיםולראייה בא

 

 _____________________    ____________________  ראש העירייה 

 נותן השירותים          

 ____________________  עירייה גזבר ה

 

 ____________________  החשב המלווה 
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 לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים   נוהל
 ברשויות המקומיות בהעסקת יועצים חיצוניים 

 מבוא:   .1
 

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

 ת לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.  המקומי
 

שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של יועצים ברשויות  והל זה הוא לקבוע את ההליך  מטרת נ 
הצורך,   לפי  מנע,  צעדי  ויינקטו  לתפקיד  המועמד  לגבי  העניינים  ניגוד  סוגיית  תיבחן  המקומיות 

 גוד עניינים. שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לני
 

 בנוהל זה:  
פי חוזה קבלני והוא    ן הרשות המקומית היא על ידיכל מי שההתקשרות בינו לבי  –"יועץ"   .1

 אינו במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכל סמלי:  
 

 המקומית.   היועץ המשפטי לרשות  –"היועץ המשפט"  .2
 

 לניגוד עניינים.   שאלון לאיתור חשש –"שאלון"  .3
 

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

 
 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:   .2
 
ומית, התנאי לתחילת  ל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המק, או בכנוהל התקשרויותבכל   (א)

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

 
ה (ב) ובמידת  העניינים,  ניגוד  סוגיית  למניעתבדיקת  מתאים  הסדר  על  המועמד  חתימת  ניגוד    צורך 

 ת המקומית וכתנאי לחתימתו.  עשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשוהעניינים, יי 
 

במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא מסוים,   (ג)
גוד העניינים, עוד בשלבי בחירת היועץ  על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ני 

 חירתו.  רם קבלת ההחלטה על בוט
 

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

 
 ניגוד עניינים:  מילוי שאלון לאיתור חשש ל  .3

 
הבחיר  (א) הליכי  סיום  ברשותלאחר  יועץ  לתפקיד  הליכי    ה  במהלך  עוד  שנדרש  ככל  או  המקומית, 

שאלון  ב למלא  בבקשה  המועמד  אל  בכתב  היחידה  מנהל  יפנה  מקומית,  ברשות  יועץ  של  חירתו 
לאיתור חשש לניגוד עניינים, המועמד יתבקש להחזיר את השאלון על היועץ המשפטי של הרשות  

 המקומית כשכל פרטיו מלאים. 
 
עבור    –וד עניינים  ורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניג ה כדוגמת השאלון המצהשאלון יהי (ב)

 רשויות מקומיות.  
 

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

הלקוחות שהיועץ, עובדיו או  גורמים נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את רשימת הגופים ו/או  
 ים בעבורם, במידת הצורך ייוועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל היחידה.  משרדו עובד 
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 לתפקיד.   ידי המועמד -היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על  (ד)
 

 פתרונה.  בחינת שאלת ניגוד העניינים ו .4
 

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

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

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

 על פה. או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בנוספים, 
 

היוע (ג) יפעל  פתרונה  וגיבוש  העניינים  ניגוד  שאלת  שנקבעו  בבחינת  לעקרונות  בהתאם  המשפטי  ץ 
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.   1,1555ה מס'  בהנחי

 
העניינים (ד) ניגוד  את  לנטרל  ניתן  המשפטי,  היועץ  לדעת  שבהם,  של    במקרים  האחר  עניינו  בין 

תפקידו לבין  יע  המועמד   , עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  עריכת  של  בדרך  המקומית  רוך   ברשות 
ה לפי  כאמור,  הסדר,  המשפטי  לממשלה  היועץ  המשפטי  היועץ  בהנחיית  המותווים  עקרונות 

 שהוזכרה לעיל.  
 

ניינים בדרך של עריכת  אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד הע (ה)
ניגוד למניעת  יעב   הסדר  הוא  בתפקיד,  מנוס מלפסול את המועמד מלשמש  ואין  יר את  העניינים, 

קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה את דעתו, יעביר את  מסקנתו להתייחסות המועמד ולאחר  
המשפטי היועץ  של  דעתו  בחוות  נקבע  אם  ולאחראי,  המקומית  הרשות  לראש  דעתו  כי    חוות 

ני ניתן לנטרל את  גוד העניינים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית  בנסיבות העניין לא 
 ה.  בתפקיד ז

 
עץ המשפטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד עניינים  יש לציין כי במקרים שבהם סבר היו  (ו)

 למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו.  
 

ש .5 אימת  כל  המשפטי  היועץ  את  לעדכן  מילוי  החובה  במהלך  עניינים  לניגוד  חשש  להיווצר  עלול 
 המשרה.  

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

בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ  
יישו בדבר  של ספק  בכל מקרה  נצפו מראש  ביועץ המשפטי  בסוגיות שלא  או  הוראות ההסדר,  ם 

צב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי  ידו במהעשויות להעמ
המשפטי,   היועץ  אל  לפנות  היא  חובתו  בשאלון,  הצהרותיו  בתוכן  שינוי  חל  אם  כי  המועמד  את 

 י הנחיותיו.      בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פלמסור לו 
 

העס .6 בחוזה  זה  נוהל  הוראות  לעגן  של  החובה  מהותי  קה  תנאי  הוא  הנוהל  מילוי  כי  ולקבוע  יועץ 
 להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך.  

 
 
   

*************** 
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 אלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ש
 
 
 

 ניןעיריית סח'הרשות המקומית: 
 
 

 . )להלן: "היועץ"(ות מנהל צוות חדשנ מועמד/ת לתפקיד : 
 
 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 

 פרטים אישיים   .1
 

 שם פרטי: _____________ שם משפחה: _______________ 
 

 ____   /ז. ________________ תאריך לידה ___/___ מספר ת.
 

 ____ מיקוד: _____________ רח' ___________ מספר: _____ עיר/יישוב ____________
 

 ____________  ____ מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: _______________
 

 ____________ ___________________________________@___________  דוא"ל: 
 

 תפקידים ועיסוקים:  .2
 

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

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

 
 בהתנדבות(.   ו בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידיםנא להתייחס לתפקידים בשכר א

 
תחומי הפעילות של   שם המעסיק 

 המעסיק
מי  התפקיד ותחו
 האחריות 

 תאריכי העסקה 

    

    

    

    

    

  
 

 תפקידים ציבוריים:   .3
 

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

 שנים אחורה.   4של קידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה נא להתייחס לתפ 
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 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:   .4

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

 נם ציבוריים.  ציבוריים ובין אם שאי
 

 שנים אחורה.   4יות ולכהונות קודמות לתקופה של נא להתייחס לכהונות נוכח 
 

ת/גוף  שם התאגיד/רשו
 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  

 סיומה

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני או 
מטעם בעלי מניות  

ככל שמדובר  
בדירקטור מהסוג 

 נא לפרט גם   –השני 

פעילות מיוחדת  
רקטוריון, כגון  בדי

חברות בוועדות או 
 ם אחרים  תפקידי

    

    

    

    

    

    

 

 המקומית: קשר לפעילות הרשות   .5

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

סטטוטו  לתאגידים  קשר  או  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה  שבה  המקומית  הרשות  שבשליטת  ריים 
 ם אחרים שהוא קשור אליהם(? לגופי

 

 שנים אחורה.   4לקשרים נוכחיים ולתקופה של  נא להתייחס לזיקות ו
 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  
 

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

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968 –בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 
 

_____________________________________ _________________________ 
 

 1968-ערך, תשכ"חחוק ניירות 
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 "בעל עניין", בתאגיד   

 
אח (1) בחמישה  שמחזיק  ממי  או  התאגיד  של  המונפק  המניות  מהון  יותר  או  מי  וזים  בו,  ההצבעה  כוח 

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

ה אחוזים או יותר  לו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמיש יותר מהון המניות המונפק ש
 מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו.  

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

 
ים,  רך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורהחזיק אדם בניירות ע (ב)

"נאמן"   זה,  תפקידו    –לעניין  מכוח  רק  ערך  בניירות  שמחזיק  מי  ולמעט  רישומים  חברת  למעט 
סעיף   לפי  כמשמעותו  להסדר  לעובדים,  2)א() 46כנאמן  מניות  להקצאת  כנאמן,  או  בהגדרתו  ()ו( 

 פקודת מס הכנסה. ל  102בסעיף 
 

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

 כן/לא 
 

 פרט/י: אם כן, 
 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ ___ 

 
 משפחה  בו קרובילג 2-5פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.    2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  
 

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.  
 

המשפחתית   הקרבה  סוג  הקרוב,  שם  את  לפרט  לעיל  נא  בשאלות  שנדרשו  הרלבנטיים  והפרטים 
ם עיסוקו, תאריך התחלת  למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחו)

 הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  
 

(  3) זוגם של כל אחד מאלה;  -זוג ובני-צאצאי בן  הורה, צאצא,-( הורה, הורי2זוג; )-( בן1)  -"קרוב"  
 ומי שסמוך על שולחנך.     –וא בשליטתו;( איגוד שה4זוגם; )-אח או אחות ובני

 
______________________ ____________________________________________________

___________________________________________________________________ _______

 _________________________________ ______________________________________ ___

 ________________________________________________________ __________________

 ___________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:   .7

 
א )במישרהאם  עליך  ממונים  להיות  שאמורים  ומי  בתפקיד  ת/ה  לך  כפופים  או  בעקיפין(,  או  ין 

האם  שא אחרים?  בארגונים  משותפת  בכהונה  מכהנים  מועמד/ת,  את/ה  ביניכם  ליו  מתקיימים 
 יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 
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 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
_____________________________________________ _____________________________

_________ ___________________________________________________________ ______

 __________________________________________________________________________

 _______________________________________ ___________________________________

_____ _____________________________________________ _________ 

להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע   תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים .8
תך במצב של  לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד או 

 יו את/ה מועמד/ת?  חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאל
 

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

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

 
_____________________________________________________________ _____________

_________________________ _________________________________________________

__________ ________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________ ______ ___________ 

 
להעמי .9 שעלולים  מקורביך  של  ועניינם  כהונות  עיסוקים,  לניגוד  תפקידים,  חשש  של  במצב  דך 

 עניינם?  
 

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביו האחרים, שאליהם לא  
ם עסקיים(.  בכלל זה חברים קרובים ושותפי התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ו

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

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  
 

ל  לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים ש  1-8נא להתייחס במיוחד לנושים שעליהם נשאלת בשאלות  
בדירק חברויות  אלה,  אוקרובים  הרשות    טוריונים  לפעילות  להם  שיש  וקשר  מקבילים,  בגופים 

 המקומית(.  
 אכן/ל

 
 אם כן, פרט/י: 

 
 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ ________

 ______________________________ ____________________________________________
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_______________ ___________________________________________________________

 ____________________________________ _______________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקם:  .10
 

בנפ צרף/י  השאלונא  מילוי  ליום  מעודכנת  חיים  קורות  עיסוקים  רד  ופירוט  השכלה  הכוללות  ן, 
 בעבר ובהווה, כולל תאריכים. 

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 
 אחזקות במניות:   .11

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

 קרוביך.  
 

בתאגידים    1968  –ניירות ערך, התשכ"ח  זקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק  צורך לפרט אח)אין  
 (. 2הנסחרים בבורסה

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

 
 כן/לא 

 אם  כן, פרט/י:
 

שם המחזיק )אם   שם התאגיד/הגוף 
המחזיק אינו  

 המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות  
 הגוף  /התאגיד

    

    

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

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

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

 
 כן/לא

 
 כן, פרט/י: אם 

 
 ______________________________________________ ____________________________

 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________ _________________

_____________________ _____________________________________________________ 

 1968-ערך, תשכ"חחוק ניירות 
 

 בתאגיד   "בעל עניין", 
יו (2) או  אחוזים  בחמישה  שמחזיק  מי  מי  בו,  ההצבעה  מכוח  או  התאגיד  של  המונפק  המניות  מהון  תר 

שמכהן    שרשאי מי  הכללי,  מנהלו  את  או  התאגיד  של  מהדירקטורים  יותר  או  אחד  דירקטור  למנות 
או  מור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים  כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כא
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ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר    יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח
 טורים שלו, לעניין פסקה זו.  מהדירק

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

 הקרן.  
 

ער (ד) בניירות  אדם  הנאהחזיק  את  גם  יראו  נאמן,  באמצעות  הערך  ך  בניירות  כמחזיק  מן 
רק מכוח    למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך  –זה, "נאמן"    האמורים, לעניין 

סעיף   לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  לעובדים,  2)א()46תפקידו  מניות  להקצאת  כנאמן,  או  ()ו( 
 לפקודת מס הכנסה.    102בהגדרתו בסעיף  

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

  חבות כספים בהיקף משמעותי: .13
 

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

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

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

 
____ ________________________________ ______________________________________

 ___________________________________________________________ _______________

 __________________________________________________________________________

______________________________________ ________________________ 

 ד עניינים.  חרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגונכסים א .14
 

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

 
זה   )ובכלל  מקורביך,  של  קרוביך,  של  שלך,  לנכסים  להתייחס  ושותפים  נא  קרובים  חברים 

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

 לבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  נא להתייחס גם לאחים ו
 

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

 חיצוני לו.   
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

 ___ _______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

____________________________________________________ ______________________

 _____________________________________ ___________ ______________ 

האם את/ה או קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, הייתם מועמדים ברשימה כלשהי   .15
מילאת או  המקומיות  לרשויות  האחרונות  כל  םבבחירות  אחת  תפקיד  מטעם  אלה  בבחירות  שהו 

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

 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י: 
 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________ __________

 ____________________________ ______________________________________________

 __________________________________________________________ ____ 

 

 

********* 

 
 

 הצהרה:  –חלק ג' 
 

 ________________ ת.ז.   _________________________ מטה  החתום/ה  בזאת  אני  מצהיר/ה   ___
 כי: 

 
והפרטי .1 המידע  נכל  מלאים,  הם  ולמקורבי,  לקרוב  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  כונים  ם 

 .  םואמיתיי
 

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

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

שמסר .3 לפרטים  ידוע  מעבר  לא  בשאלון  של תי  במצב  להיות  לי  לגרום  שעלול  אחר  עניין  כל  על  לי 
 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.  

 
במצב  .4 להיות  לי  לגרום  שעלול  עניין  בכל  מלטפל  להימנע  מתחייב/ת  עניינים    אני  לניגוד  חשש  של 

 עד לקבלת הנחייתן של היועץ של הרשות המקומית בנושא.  במילוי התפקיד, 
 

יחאני מתח  .5 בו  כי במקרה  יתעוררו, במהלך הדברים  ייב  ולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או 
איווע עניינים,  לניגוד  חשש  של  במצב  אותי  להעמיד  שעשויות  מראש,  נצפו  שלא  סוגיות  ץ  הרגיל, 

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

_______ _______      _______________            ________________ 

 חתימה      שם    תאריך       

 
 
 

***** 


