
 

 

 

 
 

 
 14/2021' מס פומבי מכרז

  –מפורט ופיקוח עליון להקמת קו מאסף ביוב לעיר נשר  לתכנון
   ב'שלב 

 
 

 

 מסמכי ההליך 

 הזמנה להציע הצעת מחיר    -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 הצהרת משתתף מקומי  - 1נספח ב'/   
 בה רקיהעדר הצהרה בדבר  -2/ נספח ב'                       

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  -3נספח ב'/                        
 ' ב שלב –נשר  לעיר  ביוב מאסף קו להקמת  עליון ופיקוח  מפורט  לתכנוןהסכם       -' גמסמך 

 נספח ביטוחי   – 1נספח ג'/                       
 יגוד ענייניםנ      -2נספח ג'/                       

 התחייבות לשמירת סודיות     -3/ח ג' נספ                       
 התחייבות לשמירת סודיות ) עובד(     -4נספח ג'/                       
 תנאים מיוחדים  -5נספח ג'/                       
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 הצעות הזמנה להציע 
 

 מבוא
 

1. 
 

  קו   להקמת  עליון  ופיקוח  מפורט  לתכנוןמזמינה בזה הצעות    ("העירייה")להלן:    נשרעיריית   1.1
( "השירותים"להלן:  )  קו הנ"להשל  לתכנון מיטבי  וכל הדרוש    '  ב  שלב   –נשר  לעיר  ביוב  מאסף

 זה. ך בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הלי

 

  יםונ ההצעות, להכניס שינויים ותיק  ד האחרון להגשתכל עת, קודם למועהעירייה רשאית, ב 2.2
ההליך.סמב וה  מכי  ויובאו,  השינויים  ההליך  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  תיקונים, 

בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על  
 ידם.

 
  העברה באמצעות שולמויש( ₪ מאות שש)  ₪ 600  בסך תשלום בעד לרכוש  ניתן ההליך  מסמכי את .2

 :וןשבלח  בנקאית

 
 נשר  עיריית

 10 לאומי בנק                               בנק
 887                              סניף

 18060003                            חשבון

 
:  במייל דרסקייח אורית' הגב  אל להעביר יש התשלום  ביצוע על האישור את

oritg@nesher.muni.il  

 
 . ואהש םע ט מכל  יוחזר לא זה תשלום

 

  עליון  ופיקוח  מפורט  לתכנון  14/2021  'מס  פומבימכרז  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " .3
ולהכנ'ב  שלב  –נשר  לעיר  ביוב  מאסף  קו  להקמת ידנית  למסור  יש  לתיבת  "  ר אש,  המכרזיםיס 
עירית    שונההראבקומה   אדרי)אצל    נשרבבניין  אתי  ברחוב  הגב'  השלום  (,  לאחר    ,נשר  20דרך 

נחתשהו בחותמת  במה  לוו  שעת  ציוןתקבל  יש  קבלתה.  ידי  ומועד  על  תחתם  המעטפה  כי  דא 
 .  תאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפהמקבלה וכן יצוינו ה

ע בלבד  ידנית  במסירה  לבצע  יש  המסירה  ליוםאת  לשעה    11.11.21  ד  אשר    .0012:עד  הצעות 
  -ד שעה זו  א, עשהי  העירייה, מכל סיבהת  רובמזכית  תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעו

 תתקבלנה. לא 
 

4.  
 

ניתן  תנאיו  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ו •
בלבד   בכתב  לפקס:  הפרויקט"  מנהל")להלן:    במיילר  הנדס העיאל מלהפנות  או    048299250  ( 

לא  avitalmo@nesher.muni.il  למייל מיום    עד  באחריות    .0012:בשעה    1.11.21יאוחר 
טלפונית  לוודא  בטלפון:    הפונה  הפקס  מנהל    048299208קבלת  ידי  על  תימסרנה  תשובות 

ף  ירוגם לשאר המשתתפים בהליך בצ  בכתב  למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל  הפרויקט
   ף הפונה.תתמשעותק ממכתבו של ה

  בפורמט( word) וורד  ובקובץ בלבד בכתב זה  מכרז בעניין והבירורים  השאלות  כל את  להפנות יש •
 : שלהלן

 
 
 
 

  

mailto:avitalmo@nesher.muni.il
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 מס"ד

או   המסמך
נספח ה

אליו  
מתייחסת  

 ההבהרה

 עמוד 
פרק 

וסעיף 
 נטיים רלב

 נוסח השאלה 

1    
 
 

 . כלל  תיעננה לא  לעיל בפורמט תתקבלנה שלא  הבהרה שאלות •

 . 16:00 שעה 7.11.21  מיום יאוחר לא  עד תישלחנה ההבהרה  תואללש תשובות •

  אפשרות תינתן  לא  זה מועד בחלוף. לעיל  הנקוב למועד עד  השאלות  כל את להגיש יש כי  מובהר •
 .נוספות  הבהרה  שאלות לשלוח

  חוברת את  רכשו אשר המשתתפים לכל  אחיד  בנוסח  ויופצו  בכתב יינתנו  השאלות לכל  בותהתשו •
  מסמכי על  לחתום יהיה מציע כל על ההצעה   הגשת בעת. העירייה  באתר ורסמ יפו וא /ו. המכרז

  תתייחס העירייה ההצעות הגשת  לאחר.  מההצעה נפרד בלתי כחלק,  להצעתו  ולצרפם  התשובות
  את קיבל לא  ההצעה מגיש אם גם,  אחד כמסמך  התשובות כימסמ לרבות  ההצעה  למסמכי
 . זה בעניין תתרסו  נהטע כל  תישמע ולא, בפועל התשובות מסמכי

  ואלו במכרז למשתתפים פה בעל שיינתנו ההסברים או/ ו הפירושים  לכל אחראית אינה העירייה •
 . העירייה את מחייבים אינם כאמור

  למעט, בעירייה אחר  גורם כל ידי  על או/ ו  פה  בעל שתימסרנה  לתשובות  אחראית איננה העירייה •
 . יחייבוה לא  והן  הפרויקט  מנהל

  למסמכי וצירופה תידון לא  לעיל האמור  המועד אחרל שתוגש הבהרה תבקש ו א/ו  הסתייגות •
 . ההצעה  לפסילת  להביא עלול ההליך 

  מנוע ה יהי  לעיל  להוראות  בהתאם להבהרה בקשותיו או/ו  הסתייגויותיו  את יעביר שלא משתתף •
 .טענות ב"וכיו התאמות   אי או  שגיאות, בהירויות אי  או סבירות אי בדבר טענות לטעון

למעט  שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה,  תשובותית לראחא איננה  ייהירהע •
 מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה. 

למסמכי    רופהדון וצילא תי  1  ו בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"קא/ו   הסתייגות •
 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה. 

ו/או • הסתייגויותיו  את  יעביר  שלא  ס"ק  בהתאה  רהלהב  תיוקשוב  משתתף  להוראות      לעיל   1ם 
 טענות. ו"ב יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכי

 
 בהליך הצעות המחיר תנאים להשתתפות 

 

זהבהלי .5 להשתתף    ך  הרכל  רשאים  תאגיד  או  ישראל  תושב  )להלן:  יחיד  בישראל  כדין  שום 
להליך  האחרון    מועד כ   עו קבהעד  במו,  העומד  ("המשתתף" ההצעות  התנאים    בכללהגשת 

 המפורטים להלן: 
 
על פי דין לעו המשתתף  על   • על    עיר.בד העירייה ו/או לחבר מועצת הלהיות נעדר קרבה האסורה 

יה בנוסח המצורף  קירבה לעובד ואו חבר מועצת העיריהעדר  דבר  הצהרה ב  לחתום עלהמשתתף  
 ה.ז  למסמכי הליך 2ב'/כנספח 

 
וניקוז(כנן  להיות מת  ף תתשמעל ה • )מים, ביוב  בהיקף  פרויקטים לפחות    5של    למערכות רטובות 

 שנים בתחום.  5מעל  לומעלה עם ניסיון מוכח ש ₪ליון י מ 5של 
 

לא   –ר מישות משפטית אחת  ת אחת. הצעה שתוגש על שם יותהצעה תוגש על ידי ישות משפטיה .6
 לבד. שם המשתתף ב  עליך יהיו הלי ה סמכ המצורפים למכל המסמכים תידון. 

 
 
 
 צעה הה
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 . הצעת המשתתף -מסמך ב'על המשתתף ליתן הצעתו על גבי  .7

 

המ .8 של  אישור  מהווה  ההצעה  והגשת  ההליך  מסמכי  על  מסמכי החתימה  את  קרא  כי  שתתף 
 הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.ולם, על נספחיהם, לרבות ההליך כ

 
תצה .9 המשתתף  בעת  ימווגש  אשר  הלא  עותק  בעט.  או  ממולאות  תוגשנה    אשר  צעותבהדפסה 

 לא תידונה.   –בעיפרון 
 

  במסמכי  שיעשו  פת תוס  או/ ו  שינוי   כל  או /ו ,  ההליך  במסמכי  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  אי .10
  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין,  אליהם  ביחס  הסתייגות  כל  או   ההליך 
  המחיר  הצעות  ועדת   לדעת   אשר  רות עה  למעט ,  ההצעה  סילתפל  יגרום  אחרת  דרך  בכל  או   לוואי

 . אותו ומשפרות המפרט  דרישות על מוסיפות העירייה של
 

.  ותנאיה  ההצעה  מהות  לעומת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  העירייה .11
 . ליךה ב  פיםהמשתת  ידי  על  שיוגשו האחרות  ולהצעות לאומדן   ביחס תבחן  ההצעה  סבירות

 
  החתימה   מורשי  ובחתימת  בחותמתו  ההליך  מסמכי  מודיעמ  ודעמ  כל   על  לחתום  תףשתהמ  על .12

 .בשמו
 

 . חותמתו תא ויצרף המלא שמו ציון  תוך הוא יחתום   יחיד המשתתף  היה .13
 

  מסמכי  כל על התאגיד  בשם החתימה מורשי יחתמו"(  התאגיד: "להלן) תאגיד המשתתף  היה .14
 . דהתאגי חותמת   בצירוף ההליך 

  בסיומו המופיע בנוסח התאגיד בשם החתימה זכות על ח" רו או  ד"עו  של הרהצ ה יצרף שתתףמה
 . התאגיד של רישומו על הוכחה  ויצרף  המשתתף  הצעת מסמך של

 
 .שם כנדרש ופרטיו  כתובתו  את המשתתף הצעת  טופס של בסיומו  לציין  תףהמשת על .15

 

  המסמכים את  גם להצעתו רףלצ תףהמשת על  ליךהה  למסמכי המצורפים הנספחים לכל בנוסף .16
 : לןלה  םהמפורטי

 
תשל"ו   • ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף  אישור 

 . , על שם המשתתף1976
 ם המשתתף.אישור על ניכוי במקור, על ש  •
תאגיד  למש • שהינו  כדין  -תתף  בישראל  הרשום  תאגיד  היותו  על  עדכני  תדו  אישור  מרשם  פיס 

 בתאגיד. פים השותת בעלי המניות או  א  החברות המפרט
חתומות על ידי    –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה   •

 המשתתף.
חתומים    –כאלה אל המשתתף    ה במסמכי ההליך, ככל שהועברוקונים שהוכנסו על ידי העיריי ית •

 על ידי המשתתף. 
 . להליך  3נספח ב'/ -םורייק עסקאות גופים ציבולח 'ב2ת סע' הוראו בר קיום ה בדהצהר •
חתום    1נספח ב'/  –להלן    19למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף   •

 שות בו.מכתאות הנדרעל האס
 

 הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.  המסמכים הערה: את
 

ו צאות מכל  ההוכל   .17 ורוסוג שהוא, הכמין  עות המחיר  בהליך הצ   תפותבהשתכות בהכנת ההצעה 
תחולנה על המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם  

 שהוא. 
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יום מהמועד    90ועד לתקופה של    צעות המחירמועד הכנסתה לתיבת הההצעה תהא בתוקף החל מ  .18
 זה.  ההצעות בהליךהאחרון להגשת 

 
 ת והודעה על הזוכה בחינת ההצעו

 
 
מהמשתתפים,  רייהעי .19 אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ה 

לדרישות ההליך כל    הליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ל 
ין היתר,  תו, בתף לצרף להצעאישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתמסמך ו/או  

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת    ך. ההלישל    ך עמידתו בתנאי הסף רלצו
 לא מעבר לכך.  המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך

 

  אחד  מכל  לדרוש   הבלעדי  דעתה   שיקול  לפי   הזכות  את  העירייה  לעצמה  שומרת  כן   כמו .20
  אישורים   או/ ו   המלצה  או /ו  חסר  דעימ  להשלים  ךלי לה  ותההצע   הגשת   חר לא  מהמשתתפים 
  בין,  וזאת  מטעמו  הצוות  חברי  או /ו  המשתתף  של  ויכולות  לניסיונו  הקשור  בכל  דקלרטיביים

  לא  אלה   מסמכים  אם   אף,  ההליך  של  הסף  איבתנ  מטעמו   הצוות  חברי  או/ו   תועמיד  לצורך,  היתר
 . ההליך במסמכי נדרשו

 
 . הוכ כז אשהי הצעה כל או  ותר יב  הזולה צעההה את לקבוע חייבתתמ  העירייה אין .21

 
  מהצעת  זולה  תהא  ביותר  הזולה  וההצעה  היה:  להלן  כמפורט  מקומי  למשתתף  תינתן  עדיפות .22

,  המקומי  המשתתף  הצעת   כי   ע בולק  רשאית  העירייה   תהא   4%  עד   לש  בשיעור   המקומי  המשתתף
  ההצעה   למחיר  עתוצה  להוזיל  םכייס  המקומי   שהמשתתף  בתנאי  וזאת  הזוכה   ההצעה  היא

  הזולה  ההצעה  תחשב ,  לעיל  כאמור  הצעתו  את   להוזיל   יסכים   לא  מיהמקו  והמשתתף   היה.  הזולה
 . בהליך הזוכה כהצעה

 
 :שלהלן התנאים  מן  אחד  בו שהתקיים מי הינו , לעיל 20 סעיף לעניין"   מקומי  משתתף" .23
 
משלם בגין  עסק פעיל ו  רנשיר  י שמנהל בעמ   או  נשרבאם אותו יחיד הינו תושב העיר    –"ביחיד"   •

ו )ככל שמועסקים עובדים( הינם  מעובדי  30%ולפחות    ארנונה לעירייה  אלה  וק עס  מקוםדירתו או  
 תושבי העיר. 

 

בגין משרד זה ארנונה לעירייה  משלם  והוא    נשרעיר  הוא ב התאגיד    שלו  באם משרד  –"  תאגיד"ב •
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

 
בהל .24 תילזוכה  הומסיך  כך  על  בפקסימר  ובמכדעה  שיליה  ידו  ישלחתב  על  שנמסרה    לכתובת 

   .אחרת שתמצא לנכון העירייה להודיע על זכייתואו בכל דרך    במסמכי ההליך
 

 בכתב.   ל יקבל על כך הודעהתו לא תתקב משתתף שהצע
 

 מחויבויות הזוכה 
 

 ייתו: ההודעה על זכ ימים ממועד    7על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  .25

 

ב  שתתף שלאמ  • , תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר  מסמכי ההליךפי    ו עלהתחייבויותי יעמוד 
 את זכייתו בהודעה בכתב.
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 מסמך ב'
 
 כבוד ל

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 ,א.ג.נ.

 הצעת המשתתף 
    

הח"מ  ___________________________________   ______ _____ __ _______   ח.צ./ח.פ./ת.ז.  ,אנו 
 בזה כדלקמן: צהירים ומסכימים מ
 
מצ .1 בזהירות,  הננו  בחנו  כי  בזאת  קבדקנהירים  כו,  את  והבנו  היטב  תנאי  ראנו    ' מס  פומבימכרז  ל 

וכל,  'ב  שלב  –נשר  לעיר  ביוב  מאסף  קו   להקמת  עליון  ופיקוח   מפורט  לתכנון   –________     ההסכם 
אתהמסמכים   והבנו  ההליך,  במסמכי  הנ  המפורטים  מכל  המאדרש  והצעתנו  שת  זה,  בהליך  זו  תתפים 

 נו. שפיע על קביעת מחיר הצעתנו ושקלנו כל דבר העשוי להניתנת לאחר שבדק

 

 ננו מצהירים, מסכימים ומתחייבים:ה .2
 

 תייגות. ו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הס ל עצמנ לקבל ע 2.1

(   ______________________________   לים:ובמי)  ₪בסך של _____________  צעתנו  הכי   2.2
ו דרישות  מלהציג כל תביעות אדלעיל ועל כן נהיה מנועים    1מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  

על כל טע  או איזה מקרב מסמכי    נה של תנאי ההליך הב  אי  ידיעה וגם/או ל אי  נות ש שתתבססנה 
 ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה. 

ברכ 2.3 הכ  ושותנ י  ו לכליים, הכישורים המקהאמצעים  הניסיון,  ביצוע השירותים  הצועיים,  לשם  ידע 
 נשוא ההליך. 

   זה.יך שתתף אחר בהלכל מ כם עםסוללא כל קנוניה, קשר או ה גשת בתום לבזאת מו  כי הצעה 2.4

חר כל ההוראות המפורטות בתנאים הכלליים, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי ההליך  אכי מילאנו   2.5
 רים. האח

 
 מן:דלקתנו זו את כל המסמכים כננו מצרפים להצעה .3

 

 וד ועמוד בחתימתנו המחייבת. מסמכי ההליך כולם על כל נספחיהם, חתומים בכל עמ 3.1

,  1976  -גופים ציבוריים, תשל"ונות ורשומות על פי חוק עסקאות  סי חשבואישור תקף על ניהול פנק 3.2
 .מנועל ש

 . מנואישור על ניכוי במקור, על ש  3.3

תאגיד  נשהי ף  תתשמל 3.4 ע  -ו  היותאישור  הרשום  נ ל  תאגיד  מרשם    כדין  ראלבישו  עדכני  ותדפיס 
 ניות או השותפים בתאגיד. החברות המפרט את בעלי המ

 חתומות על ידנו.  –כאלה או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה /גויות וכל תשובות העירייה להסתיי  3.5

 ומים על ידנו.חת  –נו ו כאלה אלי רבשהועככל  תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך,  3.6

רשות  סמכתאות הנדחתום על הא  1נספח ב'/יהנות מהעדפת משתתף מקומי,  לקש  המבלמשתתף   3.7
 בו.

 . להליך  3נספח ב'/ -גופים ציבוריים עסקאותלחוק   'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  3.8
 

 

בתוקף ה .4 הינה  ממנה,  המשתמע  וכל  ממנה  הנובע  כל  עם  זאת,  הממו   צעתנו  לתיבת  נ כעד  הצעות  סתה 
 עד האחרון להגשת הצעות להליך. המועד שנקבע כמו מן ום  ( י90מחיר ועד תשעים )ה

 

 . יחידוהמציע הוא   ד במידההאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחי  כל .5
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 :רטי המשתתףפ
 
 ____ ______ ____ ח.פ /ח.צ:_______/ספר ת.ז.משם: _______________________________  ה
 

 _________________ ________________________שתתף: __________________ כתובת המ

 
 ___________ _______: _________________________________  פקס'  ______הטלפון ס'מ
 

 
 רו"ח/עו"ד   אישור

 

מאשר   ______ ____.ר. המשתתף, משל רו"ח /עו"ד _________________________ אני הח"מ  ________

חתימתובזה   _________ ם  /כי  _____________ _של  ת.ז.    -ו  ____________________ 

בת של  יא החתימה המחיידלעיל ה המופיעה  __ ת.ז. ___________________  ______________________

 על טופס הצעה זו בפני.   מו/חתםהנ"ל , וכי מסמכי התאגידעל פי  המשתתף

 

                         + חתימתו רוה"ח /"דהעו תמת וח              ____ ____תאריך: _____
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 1נספח ב'/

 
 

 תאריך: ________         לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20ם השלודרך 
 

 א.ג.נ.,
 2הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: 

 
עסקי אלה ארנונה  מקום מגורי או    גיןם בהל בעיר עסק פעיל ומשלאו מנ   נשרושב העיר  ת  ניהנ   –  ליחיד  □

 תושבי העיר.  מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם 30%  לעירייה ולפחות

 

  30%ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות    נשרבעיר  שרדי מצוי  מ  -לתאגיד   □
 ר. יע מעובדי הינם תושבי ה

 
 צ"ב: ם הוכחת הצהרתי זו משל

 
 ונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר. ארנ בר א. שו   –ליחיד  □

 ח זה.ב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספ    
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א.    – גידלתא □

 .נספח זהל  ו שמו ב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסי   
 

 ________ __________    ____________ ________ 
 חתימה ו חותמת                    שם המשתתף       

 
 _________________________________________________ ___________________ 

 אישור רואה חשבון 
 

 .  משתתף"("הן: ל האני משמש כרואה החשבון של _________________________________ )ל
 

 .נשרם על ידי המשתתף הינם תושבי העיר  סקימועם המהעובדי 30%הנני מאשר כי לפחות 
 

הנהלת המשתתף. אחריותי    נה באחריותביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הי  המשתתףת  לבקש
 ורתי. היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביק

 
ב  לתקני  בהתאם  ביקורתי  את  בד   קובלים.מ  ורתקיערכתי  כללה  ראהביקורת  של  התומכיקה  ם  וני בנתות  יות 

ר  בוחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני ס בטהמוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של  
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.  שביקורתי 

 
 המשתתף. הצהרת  אתות  י תלדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהו

 
 ______________ ה: תימח   ______ תאריך: ________

 
 
 ליהנות מהעדפת משתתף מקומי קש . ימולא רק על ידי משתתף המב2
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 2נספח ב'/
 
 

 ___ ____ ___: ___תאריך
 

           לכבוד 
 נשר עיריית 

 20דרך השלום 
 24100, נשר

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 ע'סהצהרה בדבר קיום הוראות הנדון: 
 

מיי  ניהנ אנוכי  אשר  התאגיד  ו/או  אני  כי  בזאת  ומצהיר  מייצג  /צג  אני  אותו  לתאגיד  זיקה  בעל  כל    -או 
ח.פ_________________   ,/______________ ביותר  ("התאגיד")להלן:    ת.ז.  הורשעו  ו/או  הורשע  לא   ,

ההתקשרות חלפה ד  ועמב ו/או כי    1976-התשל"ו  ,סקאות גופים ציבורייםעק  חולב  2משתי עבירות על פי סע'  
 .רונהשנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האח

 
בע ו/או  השליטה  בעל  אני  כי  בזאת  מצהיר  העיהנני  המניות  מוסמך  ל  והנני  התאגיד  מנהל  ו/או  קרי 

 אגיד. ליתן הצהרה זו בשם הת
 

 כונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. נם ינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל 
 

 
 __________________ : תקשרהמשם 

  
 ______________ ____*שם נותן התצהיר: 

 
 _______ _________ : מספר ת.ז. / ח.פ

 

  
 מס' תעודת זהות: __________________ *
 

 
 : ________________ תקשרחתימת המ

 

  
 ___ _____ _*חתימת נותן התצהיר: ______ 

 
 

------------------------------------------------ 
 

 אישור עו"ד 
 

 (. "נןמתכ"ה)להלן: ___________ , ת.ז. ____________ ____ אני משמש כעורך הדין של  .1
במשרדי   מאשר  הנני   .2 עו"ד,   ______________________ בפני,  הופיע   _____________ ביום  כי  בזה 

____ , ולאחר  ___נושא ת.ז. ________  ____________  _, מר_________ __ _ברח' _____________
, אישר את  לא יעשה כןהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם  כי יהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ושהז

 ונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. נכ
      
     
        _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד        
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 3'/בנספח 
 
 

 תאריך: _________         לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 32ן  צמיו
 

 א.ג.נ.,
 

 הרשות ו/או לחבר המועצה  ובד לע ה העדר קרבהצהרה בדבר  הנדון:  
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: רנשת  כי עירייהנני מצהיר בזאת  1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
רים חלק העולה על עשרה  אמוד הצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחועמר  ב"ח

או  בהונו  אברווח   אחוזים  מהם יו  שאחד  צד   ו  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  או    מנהל  לחוזה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -זה, "קרוב"   ןלעניי סקה עם העירייה; לע

בדבר  12כלל   1.2 ההודעה  של  ברשויו  ים ללכ)א(  הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  ת   למניעת 
 ומיות הקובע:  המק

ה"  זה, "חבר מועצ   ןלעניי עם הרשות המקומית;    לעסקה או    "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה  
או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  צה או קרובו או תאגיד שהוא  חבר מוע  -

 (.")ב((1)2-()ב( ו 1)1ו"קרוב" בסעיף 
 י: ע כ קוב)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ה174סעיף  1.3

  ניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על מעו  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או
בן  המבוצעת  זוגו  -ידי  עבודה  ובשום  העירייה  עם  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או 

 למענה." 
 
 הצהיר כי:  לו  יעדבהתאם לכך הנני מבקש להו  2

  מי   או  שותף  ואף לא  אח או אחות  הורה, בן או בת,    וג,ן זבין חברי מועצת העירייה אין לי: ב 2.1
 סוכן.  שאני לו

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  שותפו, שיש    אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או 2.2
 עובד אחראי בו.  וא  הלנ ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מ או

 העובד ברשות.  סוכנו,  אנימי ש זוג, שותף או אין לי בן  2.3
 

תהיה   3 העירייה  כי  לי  ה רשאיידוע  את  לפסול  עמית  כאמור    התקשרות  קרבה  לי  יש  אם  אם  או  לעיל, 
 מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 
 ת.מ א נוי אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו ה 4
 

,  ( לפקודת העיריות3א')  122ובפרט מהוראות סעיף  לל  בכ  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין 5
ברוב לפ העירייה  מועצת  ובאישור   2/3  של  יהן  רש  מחבריה  הפנים  סעיף  שר  לפי  להתיר התקשרות  אית 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122
 
 
 
 

    ___________      חתימה: __________________ ______שם: __
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 מסמך ג'

 
 הסכם 

 ' ב שלב –נשר   לעיר ביוב מאסף  קו להקמת  עליון ופיקוח מפורט לתכנון
 

 ביום ___________  נשר שנערך ונחתם ב
 
 

   נשר עירית    בין:
 3665119 נשר, 20דרך השלום רחוב                                     

 ( "העירייה"הלן: )שתקרא ל                                       
 אחד מצד            

 
    __ __. _________________, ת.ז_________    לבין:

 _________________________ מ    
 _____________ , פקס: ___________ טלפון:     
 ( "המתכנן")שיקרא להלן :     
 מצד שני            

 
 

 מאסף   קו  להקמת  עליון  ופיקוח  מפורט  לתכנוןור למתכנן עבודות  וניינת למסעירייה מעוה :ילהוא
 והכל כמפורט בגוף ההסכם;'  ב שלב –נשר  לעיר ביוב

 
 14/2021  'מס פומבי מכרז המתכנן זכה בביצוע העבודות במסגרת ו         :ילוהוא 

 
כם זה וזאת לאחר שבדק הס  איתנ והמתכנן קיבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם ל והואיל: 

 ודרישות העירייה;  את הנחיות
 

וכי  ייה  ח הזמנים כפי שייקבע ע"י העיר דות בלוצע העבול לבמסוגכי הוא    מצהירוהמתכנן   : לוהואי
כל   ההתקשרות  תקופת  כל  לרשותו  ויעמדו  ועומדים  ביצוע  האמצעים  לשם  האדם  כוח 

 העבודות;
 

בקי והואיל:   הוא  כי  מצהיר  לת  צוי ומא  והמתכנן  ומסוגל  הפרויקט  תקצוב  הפרויקט  באופן  כנן 
התקצי  לכלבמסגרת  ובהתאם  חריגות  ללא  הב,  הע תקצולי  של  וב  הגורמים    שלירייה 

 לה;ם כאהמממנים, ככל שישנ
 

 בהסכם זה;  והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם והואיל: 
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:
 
 

 ת נומבוא ופרש .א
 
 ימנו. ו מהווים חלק בלתי נפרד ההמבוא להסכם זה וכל הנספחים ל 1.1 .1

סתי 1.2 קיימת  בו  אבמקרה  אירה  ה   ביןהתאמה    ו  לבין  להסכם  כלשהו  שבנספח    וראההוראה 
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח. 

 י לפרשנותו. המשתמש בלבד ולא ישמשו כל כותרות הסכם זה הנן לנוחות 1.3

בין הצדדים אשר קדמו  , מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות  כ"דז  ה, הסכם זה מבטל כל הסכם, חוז 1.4
 צדדים. ה מות ביןכל ההסכשל  וחלטוהוא מהווה סיכום סופי ומלו, 
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 בהסכם זה:  .2
 שוערת של ערך הפרויקט כמפורט בתנאים המיוחדים. עלותו המ   -ן" "האומד 

לק  חו כל  ה א ז  כםמהנדס העירייה לרבות מי שהוסמך על ידו בכתב לעניין הס   -המהנדס" "
 ממנו; 

 ון על ביצוע הפרויקט; פיקוח העליודות התכנון והעב -"העבודות"  
מורשי  נשרעיריית   -" הי ירי"הע י  יבאמצעות  לא  שלה.  תהחתימה  הסכמה,  הא  לכל  וקף 

חתמו על ידי מורשי החתימה  שם העירייה, אלא אם נ מסמך ו/או התחייבות ב
העיר  וראש  העירייה  גזבר  שהם  העירייה  בהם  למ  ה,יישל  עניינים  באותם  עט 

 מכות בהסכם זה  למהנדס. מוקנית הס
הבנייה -הפרויקט"  " הפ ו/א  עבודות  התוכניו ר  אשיתוח  ו  פי  על  התכנון  בשטח  ת  תבוצענה 

 ר יכין המתכנן עבור העירייה מכוח הסכם זה.  אש
הצמ   -  "הפרשי הצמדה" ע"י  הפרשי  החשבון  קבלת  בעת  הידוע  למדד  עד  הבסיס  ממדד  דה 

 ס. נדמהה
 ספח התנאים המיוחדים.  וע העבודות יהא כמפורט בנשכר המתכנן בגין ביצ -"התמורה" 

 רויקט.ע הפות בדרך אחרת עם קבלן לביצואו התקשר  מכרז   -" ות שרתק"ה
המתפרסם   -"מדד"  למגורים  לבניה  התשומות  מחירי  המרכזית     מדד  הלשכה  ע"י 

 לסטטיסטיקה. 
 הסכם זה.   ימתחתד  המדד הידוע במוע   –"מדד הבסיס" 

 ון. התכנירייה בכל הנוגע לעבודות ו לע פעולות יעוץ למתכנן א מי שמבצע    -"מומחה" 
כנן  ייה לצורך ביצוע תאום תכנון בשיתוף פעולה עם המתהעירמי שימונה  ע"י                     -  "מפקח" 

  צמוד יל מתאום תוכניות שיבוצע ע"י המתכנן והיועצים( ולצורך פיקוח  )להבד
 ויקט בהתאם לחוזה.   וע הפר ביצ לע

   .ת זושרוהתק עירייה תמנה כנציגה לצורךמי שה        -ירייה" ג הע"נצי
ששמו מפורט בתנאים המיוחדים. ייה כנציג העירייה הראשון ישמש עובד העיר  

תהא   נציהעירייה  לשנות  אל  רשאית  שתשלח  בכתב  בהודעה  לעת  מעת  גה 
 המתכנן. 

קבלת    רבות: הכנת תוכניות לצורךלכנון ותכנון מפורט של הפרויקט  ת תלועופ     -"עבודות התכנון" 
ת ביצוע  בניה;  ביןתוכנאום  היתר  ובין  ת  תוכניו  יות  עצמם  לבין  המומחים 

 . והכנת אמדן ומסמכי התקשרותהמומחים לבין תוכניותיו הוא;   ניותתוכ
המתכנ   -"ערך הפרויקט"  שכר  חישוב  לצרכי  הפרויקט  של  הקמתו  כמפורט  חושמ  ן,עלות  ב 

 לן. לה 33  -ו  7.10פים בסעי
בהתאביקו -"פיקוח עליון"  הפרויקט  ביצוע  על  לתרת  העבודכניו ם  והמפרת  יעוץ  טיה  ם; 

בהתאם לצורך  ספת או שינוי של פרטים ומפרטים  ; תו והדרכה בשטח התכנון
ויתגלה והחומרים; מתן תשובות  )במידה  ביצוע הפרויקט  טיב   על  ביקורת   ;)

ות; השתתפות בקבלת  קבלן בנוגע לפרטי המפרט והתוכני ול  קחמפ והבהרות ל
בי  העבודה  תכניות  אישור  שיוכנלמעשצוע  מהקבלן;  הה  ע"י  רקע  קב ו  על  לן 

המקוריות תוהתכניות  הביצ,  בזמן  השינויים שחלו  ציון  ואישור  ך  בדיקה  וע; 
פרויקט לאחר ביצוע החתומות והמאושרות ע"י הקבלן/המפקח לפי  תכניות ה 

בניה ע   אוו/ הענין   היתר  הוצאת  מוסמך;  מודד  )כולל    "י  הסופי  למצב 
בתקנות התכנון והבניה ור  לות כאמ פעו   יצוע, כולל בדרשיים( במידה וי השינוי

 .1992-הבנייה(, תשנ"ב ן על)פיקוח עליו
 ביצוע הפרויקט כולו או חלקו.   מי שייבחרו ל      -"קבלן" או "ספק" 

 שיפורט בתנאים המיוחדים. פי  כ  ט,מקום ביצוע הפרויק -"שטח התכנון" 
מיוח   -חדים"ם המיו"התנאי ביצוע  תנאים  לעניין  שנקבעו    5ג'/ בנספח  ים  והמפורטדות  העבודים 

 להסכם זה. 
הפרויקעלו   -תקציב" ה" הקמת  עת  הנלוות  ההוצאות  וכל  המבנה  ערך  את  הכוללת  בור  ט 

 להלן.  7.10תכנון, פיקוח וכל המפורט בסעיף 

 

 מטרת ההסכם  .ב
 



 

 
   14/2021' מס פומבי מכרז

 ' ב שלב –נשר  לעיר  ביוב מאסף קו להקמת עליון ופיקוח מפורט לתכנון
 

 13 

ח העליון על בצוע הפרויקט  ע עבודות התכנון והפיקושירותי המתכנן לביצורת בזאת את שוכה ייהעיר .3
 העבודות.  צוע עצמו ביקבל על  נן מהמתכו

 
  מתכנןעל ידי הבני אדם מוסכם בזאת כי העבודות תבוצענה  ינו תאגיד או חבר נן ה במקרה בו המתכ .4

 ששמו מפורט בתנאים המיוחדים או בפיקוחו האישי.  
 מראש ובכתב של העירייה. חר בלי הסכמתה האמור במבצע א מתכנןנן את ההמתכליף ח י לא

 
אתיימתח   המתכנן  5.1 .5 לבצע  התכנון  העבודות    ב  שרותי  לתקנון  ההנדסה  במקצבהתאם  ועות 

קוניהם, יחוק ותקנות התכנון והבניה על כל ת  ריכלים,והאדריכלות של אגודת האינג'ינרים והאד
תק  הרלוונטים,  ב  חיותוהנ  ת נוהתקנים  הקשורים  והמשרדים  משרד הגופים  כגון:  הנדרש  אישור 

ובהתאם  כו'  עזר עירוניים, תקני הג"א וכבוי אש ו   ית, חוק טיחוד לבד העבודה, המוסהחינוך, משר
 לדרישות העירייה.  

 יא הקובעת.   ין כל ההנחיות, בנושא בטיחות, ה למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מב 

תוכניו 5.2 המהנדס  מסאת  אישר  הוכנ  מכים ו  אשר  בעבודות,  בהתאם  הקשורים  המתכנן  ידי  על  ו 
דס  לא ישחרר אישור המהנ  -תאם להסכם זה  ה בהכינם  נן ל המתכשהמהנדס דרש מ  להסכם זה, או

 כל חלק ממנו. נון הפרויקט או ו דרישתו את המתכנן מאחריותו המקצועית לתכא
 
להוראו .6 ובכפוף  יבצע העבודות בהתאם  כי    ות הקיימות או נמצאות בשלביוכניל הת כת  המתכנן מצהיר 

לכך, המוסמכות  הרשויות  ידי  על  התכנ  הכנה  שטח  על    ,הנהליםוכן  ון,  לגבי  החלים  והתקנות  התקנים 
גוון,  נושאי התכנ עתיקות, שטחים  בדבר שטחי  בדיבליםלרבות ההכרזות  מ, ממצאי    דידות קות קרקע, 

 עירייה. ו במלואן, הוא יקבלן מידי ה ות לידוע הןוכל דבר העשוי להשפיע על העבודות ועד כמה שאין 
לעיון לתקופת   לרשות המתכנן  אהתכנהעירייה תעמיד  רלוונ ות, הסקת התכני ון  חומר  וכל  טי אחר  רים 

 ככל הנמצא בידה. לשטח התכנון,  ייחסהמת
 
 פירוט העבודות .ג
 

 שלב זה כולל, בין היתר:   - הכנת פרוגרמה ותכניות מוקדמות -שלב א'  .7

ביקו   רייה העי  םע  בירורים  7.1 הפרויקט,  דרישות  מוקדמות,  בדבר  חקירות  התכנון,  בשטח  רים 
כנן עצמו באישור  המת  ים שימונו על ידי העירייה או על ידירחעיים אמקצוחים  תייעצות עם מומה

 העירייה.  
 ם.  עירייה מפורטת בתנאים המיוחדישימת מומחים מאושרים על ידי הר

בגור  7.2 או  המוסמכות  ברשויות  באחר   םמיבירור  החים  לתנאים  ו/או  לדרישות  ו/או  קשר  וקיים 
 ים המשתתפים במימון הפרויקט.  מריות גו הנח  ו/אולרבות דרישות   התכנונים לביצוע העבודות

   .דטיות באתר עד כמה ובהיקף שהדבר יידרשדות גיאו מדי יצועב 7.3
    דרש.ר ייבהדע לצורך תכנון מבוסס, של מערכות ומתקנים עד כמה ובהיקף שיקות קרקביצוע בד  7.4

ימים, ם קיתקנימיקום ועומקים של מערכות ומ   לדרישות המתכנן, כגון:מתן הנחיות למודד בנוגע   7.5
  . ם חדשיםתקניטעויות ומחדלים בתכנון ממנוע מנת ל-לע

 דרשנה.  ישתככל  –הכנת חלופות תכנוניות  7.6
ניים  תכנונות  וקר כולל תאור מילולי של ע  ,הנבחרתהתכנונית  וקדמות של החלופה  כניות מהכנת תו  7.7

חישובים   :כגון למיםי דראוליה   יציבות,  חשמל  ,ים  הספקי  וניקוז,    ערכת מ  וכל ר  אוי  מיזוג   ,ביוב 
 ידרש.   ת ת במידה ואחר

ת 7.8 והכנת  קונסכניותיאום  אדריכליות,  לרבות  והיועצים,  המומחים  תכניות  תכניות  טרוקציה,  ת 
 ם.  ועציי ו המתקנים למיניהם וכיו"ב, שהוכנו על ידו, או ע"י  מומחים

  יות, הרשו ולאישור של כל   ם להגשה  התיאורים והחישובים הדרושיכנת כל התכניות, המסמכים,  ה 7.9
והגורהמוסדו  והגורמים    –ות  ישורים של הרשוילת א וקב  טיפול  ;ים הנוגעים בדברמת  המוסדות 

לרבו בדבר,  חברהנוגעים  בזק,  מחברת  אישורים  כולל  דין,  כל  עפ"י  נדרש  שאישורו  גוף  כל  ת  ת 
וב, רשחשמל  , ועדת תכנון  וכל המוסדות שלא צוינו  ות העתיקות  ,  רך לקבל אישורםויש צו נייה 

 .   ויידרש דה ו גורמים המשתתפים במימון הפרויקט במימאישורים  לל כו
תקציב המאושר ע"י  הלרבות    -  העירייה   תקציב העומד לרשותיתכנן הפרויקט בהתאם להמתכנן   7.10

   מון.במי תפוהרשויות המוסמכות ו/או המשתת
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מצ המתכנן  ספק  למנוע  לו  בכדי  שידוע  בזאת  לר  שהתקציבהיר  לשיועמד  העירייה    רבות שות 
לעת    ו נתכשי ויים  שינ מעת  הכ  –בתקציב  בתוכו   ניהול  ת  מע"מ, שכר מתכ וצאוולל  ויועצים,  נן  

חשמל,  ,  10%  בשיעורבנ"מ     ,ופיקוח וכל  חיבורי  והעתקות  שיכפול  הוצאות  לתשתיות,  חיבור 
 ובא לידיעתו.  ת שתאחר הצאהו

מצהי  ו המתכנן  ברור  כי  כי  ר  לו  זה  מתוך  ידוע  בס"ק  כנקוברויהפ  ךערנגזר  האמור  תנאים  ב  קט 
   . המיוחדים

       
 שלב זה כולל, בין היתר:  -ופיות נת תוכניות סהכ -שלב ב '  .8

התו 8.1 כל  המסמהכנת  בפ כניות,  הפרויקט  הצגת  לשם  הדרושים  והחישובים  התיאורים    ני כים, 
והמהנ העדס  אישור  לקבלת  אחר  גורם  גור כל  לרבות  אחר  גורם  כל  ואישור  המשתתף  ירייה  ם 

 ן.  במימו 

רישת  דאו לפי  ו/ לעיל, לפי  הצורך,     וריםבתכניות ויתר המסמכים האמ ם ושינויים  הכנת תיקוני 8.2
 המהנדס.  

אומדן   8.3 המהנדסמקורב, מעודהכנת  ע"י  ואושרו  ולמסמכים שהוכנו  לתוכניות  מור  אכ  כן בהתאם 
 .  לעיל 7.10כמפורט בסעיף מד לרשות העירייה  במסגרת התקציב העו לעיל,  2 בס"ק

כ 8.4 התהגשת  והמס וכ ל  לשם  המתוקנים  מכים  ניות  המוסמכות  האישורים    קבלתלרשויות  כל 
הדר היתוההיתרים  לרבות  הפרויקט,  לביצוע  קבלת  ושים  לשם  הדרוש  כל  ועשיית  בנייה  רי 

 האישורים והיתרים.  

    

ג .9 וכל ניות, מפרטים, תיאורים טכנית תכהכנ  -'  שלב  המסמכים הדרושים לביצוע    ים, רשימת כמויות 
 תר:  לל בין הישלב זה כו - יקטהפרו

ה  9.1 העבודה  תוכניות  הכוהנדסהכנת  ומוסברות,  מפורטות  וחלק  ית,  פרט  כל  על  מלא  מידע  ללות 
 פרויקט. ב

הנדר 9.2 וחישובים  הנדסיים  מסמכים  כמויות,  כתבי  מפרטים,  תקשרות  הת  הכנ   לשם  םשיהכנת 
 . 31 יףובמספר העתקים  כמפורט בסעופן שייקבע ע"י העירייה לקבלנים בהתאם לא

ורטות המאפשרות תחילת עבודה  ה מפ מויות יתבססו על תכניות עבודוכתבי הכהמפרטים   9.2.1
 מות. מיידית ללא צורך בהשל

 כמויות יהיו מדויקים והתיאורים ברורים ומושלמים. וביחיש 9.2.2

העבו 9.2.3 הכוכתב  דהתכניות  תכניי  עם  מתואמים  יהיו  לרבות  מויות  והיועצים  המומחים  ות 
 ות במלואם. י נו בתוכ וטמע יו יץ הבטיחות שפרטדו"ח יוע 

" המעודכן למועד הכנת האומדן בניכוי  וצע על בסיס מחירון "דקלביקט הכנת אומדן לביצוע הפרוי 9.3
 .  10%הנחה של 

לעירייההמלצמתן   9.4 ו/או    אודות  ות  מקדימים  לרבות         בשיידרשו    סף  איתנתנאים        התקשרות 
 ים. יות מיוחד ו/או מומחקודם  דרישות לניסיון 

הנ"לתיקונים  וע  ביצ 9.5 הע  בכל  נציגי  ודרישות  הצורך  התקציבית  יריילפי  למסגרת  והתאמה  ה 
ו/או    ם המוסמכיםע"י הגורמי, לרבות  אם יקבעו  ,קיצוצים תקציבייםהמאושרת מעת לעת כולל ל 

 .המממנים
בתשלום  כו  שעות עבודה יער  50  -כרוכים בלמעלה מ השנדרשו על ידי העירייה,  שינויים  ות ומאתה
 דים.ין הצדוסכם בי פי שסף כנו

וצאה מחריגת עלות הפרויקט,  נויים ו/או התאמות הנדרשים כת ו שי למען הסר ספק תיקונים ו/א
כפ מהתקציב,  המתכנן,  ידי  על  שתוכנן  הכפי  של  ביצועו  במהלך  שנתברר  כתוצאה    קט, ויפר י  או 

בת חוסרים  ו/או  ביצו מכשלים  במהלך  התגלו  ואשר  המקורי,  הפרויקט,  כנון  ע וצעב יע  ידי  ו  ל 
 לעיל. השעות הנזכרות בס"ק זה   50ן מניי תמורה נוספת ולא יכללו בכל  תכנן ללאהמ

ולספק 9.6 לקבלנים  תשובות  ומתן  ספקים  ו/או  קבלנים  בסיורי  בכל   השתתפות  לפרטי    קשורה ים 
 .  ותי כנתווההמפרט 

להתקשרות 9.7 הצעות  תוצאות  במי  לרבות  ,בדיקת  ו/או למהנדס  למפקח  בבסיוע  ויתבקש    דיקת דה 
זו על סמך דו"ח השוואת הצעות שיספק  זו לות שהוגשו לביצוע הפרויקט והשוואתן  עצההתוח  וני

 המהנדס.     המפקח/

בבדי 9.8 ויתבקש  במידה  למהנדס  ו/או  למפקח  המקסיוע  בתנאים  ההצעות  עמידת  ו מידיקה  או  /ם 
 לרבות בירור ניסיון קודם.  ,אי הסף עד כמה שאלו נקבעובתנ

 שיתבקש לעשות כן.   הזוכה, ככלן או הספק להקב  בחירתירייה ביעוץ לע  9.9
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 .בבחירת ההצעה הזוכה תהא מחויבת לקבל המלצתו של המתכנןעירייה לא כי ה יובהר 

התוכניות לתקציב  התאמת  בות  רל  ,ים ושינויים סופיים שידרשוהכנת תוכניות ביצוע כולל מפרט 9.10
 לעיל.  7.10ף  כאמור בסעי

 

 :ין היתרזה כולל ב ב של - יקוח העליוןעבודות הפ  -לב ד' ש .10

 ליתר המסמכים. כל העבודות בו בהתאם לתכניות ו קט ויקוח עליון על ביצוע הפרוי פ 10.1
 יחות.  טבהץ ע יושל  יצוע התוכניות וההנחיותיובהר כי האמור בסעיף זה כולל גם פיקוח עליון על ב

  יצוע ב בבל שלחייב בהם בכ  ויקט בהתאם לתכנון והתיקונים שהקבלןפיקוח עליון על ביצוע הפר 10.2
 בתקופת הבדק. קט ורוי הפ

 ומרים וציוד. ירה, בדיקה ואישור חי בח המלצה ויעוץ לגב  10.3
ורמת הביצוע, לרבות הדרכה    דיווח שוטף לפי דרישת העירייה בכתב על התקדמות ביצוע הפרויקט 10.4

 ברים. הס  תןומ

 אחרים. ומומחים  ניםתאום ביצוע הפרויקט עם מתכנ 10.5

ל  ו בעהעבודות, מתן חו"ד בכתב א    שר לביצוע הקבלן בק  עםם  כיתביעות וסכסושתתפות בבירור  ה 10.6
            .וך, לפי בקשת העירייהפה, מתן עדות מומחה בכל פורום שבפניו  ידון הסכס

עבודו 10.7 הפרבדיקת  ביצוע  סיומן,  ת  עם  תגמובויקט  רשימת ר  עריכת  הבדק,  ש  קופת  על  תיקונים 
אישור   תעודת  ומתן  לבצע  המעידה  ריעילהקבלן  היה  והאפרויק ה  שלמת על  להוצאת  ט  פשרות 

 תעודת גמר לקבלן.  

 והוצאת היתר בניה לשינויים, ככל שנעשו במהלך ביצוע הפרויקט.   AS MADEתוכניות ור איש 10.8

   . כלשהו בינו לבין העירייהים סכסוך וקי ה  ידת המבנה גם במ תת אישור השלמהמתכנן חייב ל 10.9
או בעקיפין, בעל פה או    ריןמישן, בלקבלאות  רשאי לתת הורלהסרת ספק מובהר כי אין המתכנן   10.10

, או לקבלן הוראות או שינויים כל שהם,    ל מו"מ עם הקבלן ביחס למחירים, או לתתלנה   בכתב 
 ו נציג העירייה. אלא באמצעות המהנדס,  א 

                  
     צוע העבודותיב .ד
 

בב .11 יתחיל  חתימת  המתכנן  לאחר  מיד  התכנון  עבודות  ייצוע  על  זה  ההסכם  וצדדידי  ם  בהתאען  יבצם, 
 ציג העירייה והמפקח.  ם, בשיתוף פעולה מלא עם המהנדס, נוחדילמועדים הקבועים בתנאים המי

 

עד הקצוב  בתנאים  המוך  תווסכם ומוצהר בזאת כי  מפחיו  על אף כל האמור בהסכם זה ובנס  –שלב א'   .12
ל ל  ביצועהמיוחדים  להציג  יידרש  והמתכנן  יכול  א'  תוכני שלב  רעירייה  ו/או  פרסורך  לצויות  עיונ ות  ם 

 רויקט. י לפהשגת מימון מלא או חלק 
ז יהא  לא  לעירייה  והציגן  הרעיוניות  התוכניות  את  השלים  אם  אף  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  כאי  המתכנן 

כלשהו כ  ,לתשלום  אם  ואף  אחרולן  אלא  בכתב  המקור  שאושרו  בכתב  ביצוע    אושר  למימון  התקציבי 
 הפרויקט. 

בזהר  מוב תשולם  י  כ  את ומוסכם  תמורה  לא  בתכנית כל  שימוש  נעשה  אם  לציונער ה  אף  השגת  ית  ורך 
 מימון לפרויקט ו/או לצורכי פרסום.  

 
בל אישור בכתב  שקיר  אחאלא  ל  ,שלב משלבי העבודות  לא יחל המתכנן בביצוע   –שלבי התכנון הנוספים   .13

      על כך מאת המהנדס. 
 

למהנדס בגמר כל ש .14 יגיש  על   או במועדים   ותוד לב משלבי העבהמתכנן  פי    שייקבעו  על  וכן  ידי המהנדס 
 ות התכנון שהוא מבצע. המהנדס או נציג העירייה דין וחשבון על  התקדמות עבוד ישת דר

 

ת התאום  דיווח על פעולו   לעיל  14עיף  מור בסהא  "חדותאום, יכלול המתכנן עבודות  כללו פעולות ה 15.1 .15
 המשולבות בעבודות התכנון. 

ידווח ה 15.2 פעל  נדס  למה  מתכנן  וכל  מ/גם  שהוא  המומחים  בעבודת  פיגור  עם  תאם  או  מיד  כאמור, 
 התגלותו של הפגם האמור.  

 
 ., כמפורט בתנאים המיוחדיםים נן ושכרו כוללים מומחים ויועצמוסכם כי עבודת המתכ 16.1 .16
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רשאית,    לפגועמבלי   16.2 העירייה  לעיל  על באמור  להזמין  זאת,  לעשות  לנכון  מצאה  או  ח  אם  שבונה 
מבהעסי ל עובד ק  העיריין  ייעי  לשם  מומחים,  או  מומחה  ליה,  הנוגע  וץ  בכל  למתכנן,  או  עירייה 

 ו בתחום מקצועו.  לעבודת המתכנן שאינ
בסה 16.3 כאמור  מומחה,  לפנייללע  2"ק  וזמן  או    ,  זה  הסכם  המתכנן   ימתו,חת  חרלאחתימת    ימלא 

זו כלולה    דהועבוידו  על    נשכרו ישירותגבי מומחה זה או מומחים אלה, כאילו  כמתאם לתפקידו  
 .בשכרו

 .      ע"י העירייה ולם  הנ"ל יש יםשכר המומח 
 

המהנדס וזאת תוך    בגמר כל שלב תכנוני כמפורט לעיל יקבל המתכנן אישור או הסתייגויות בכתב מאת .17
 עבודה ממועד הגשת התכניות.   ימי   7 -לא יותר מ

לקב עיכו מעבר  המהנדס  ע"י  האישור  במתן  זה  ב   בסעיף  את יאריוע  הקמניהז  לוח  ך  בתנאים  ם  בוע 
 המיוחדים בהתאמה.  

 
 ף לכל האמור לעיל, ידווח המתכנן למהנדס ו/או לנציג העירייה לפי דרישתם בכל עת שיידרש בכתב.  וסבנ .18

 

      לא תעלה על ערך הפרויקט.ך שעלותו ט כיקרוהמתכנן מתחייב לתכנן את הפ .19
 

 פי שיידרש בכתב על ידי העירייה. ים כ ינויש  כנוןל התל שלב שהוא שהמתכנן מתחייב להכניס בכ  20.1 .20

המתכנן לשנות את התכנון כדי להתאים את  לעיל, מתחייב    1וע בכלליות האמור בס"ק  לגר   מבלי 20.2
 ע. יצו הבו /התכנון  כל שלב משלביוזאת באומדן  לעלותו 

ו  אושר שהתכניות    חר לא  שעות עבודה  50  -הכרוכים בלמעלה מ נדרשו כאמור שינויים  מהותיים   20.3
לשכרו,  יה  העירי י  ע" נוסף  למתכנן  העירייה  כפי    עבורתשלם  מחדש,  שנעשו  הנוספים  השירותים 
ם  ם לא מהותיים או אם השינוייוסכם בין העירייה לבין המתכנן בכתב. אולם במקרה של שינויישי
ם שאישורם  ות ו/או אי קבלת אישור מוקדם מהגופימחמת פגם בתכנון, לרבות עקב טעוי   רשונד
 ום.  תשל יב, חייב המתכנן לבצעם ללא כללתקצמה התא אי  ו/אורש ונד

לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן עבור השינויים שיידרש  למען הסר ספק מובהר בזאת כי   20.4
תכנן  אותה    בלנים, שמחיר ביצוע  העבודההק  ות צעקרה שיתברר, כתוצאה מקבלת הלעשות במ

 אמדן. הבמסגרת עבודות התכנון עולה על 
 יחשב כמפר חוזה.ציב  עלות הפרויקט לתקהתאים את יים  כדי ללבצע שינו ןמתכנ סרב ה

 
כולל עבודות    ובאופן בצוע עבודותיו  תבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמול המהנדס והמפקח רשאים   .21

מבצותא שהוא  למסור  המתו  ע, ם  מתחייב  שייכנן  הסבר  כל  בפעולות  להם  בידו  ולסייע  ידו  על  דרש 
 קורת כאמור.  הבי

         
ת, יוכן באמצעות מערכת ממוחשבת  והכנת התקשרלשם  אשר על המתכנן להגיש לעירייה    מויות,כתב הכ .22

תוכנה שת בפורמט  גיבוי  קבצי  העירייה  יהמפיקה  ע"י  על דרש  לעירייה  מדיה    ויוגש  בצורת  ית  נט מגגבי 
 . ר תקבע ע"י העירייהאשאו בצורה אחרת  דיסקט גיבוי 

 
תכנון מבנים,  גין  מכח חוק ו/או ההגנה כל שהם ב  היוצריםזכויות  על    מותר  ר בזאת שהוא המתכנן מצהי  .23

 בורו.  בכל הקשור לפרויקט, ובכפוף לתשלום שכרו ע בעבודות דרכים, נוף וכל תכנון אחר הכלול 

 

 הצהרות המתכנן .ה
 

כי בדק את העבוד נן מהמתכ   24.1 .24 כל הפרטיםדרואת    ותאשר  וכן בדק את  העירייה,  והתנאים      ישות 
ו/רושיהד ובביצועבהכתו  או ם  בעבודות  הקשורים  ו/או  הנחילרבו,  ןים  הגורמים  ת  נהלי  ו/או  ות 

ות, כוח  כישורים, היכול וכי הוא בעל ה ותמצהיר כי ביכולתו לבצע העבודוהוא  המממנים הפרויקט
ו/או  המתכנן    ודות.הדרושים לביצוע העב  יודהצו  האדם יועצים  מומחים  יודיע לעירייה בכתב על 

 . הפרויקטביצוע לצורך  זמין ו להשבדעת

הינוה 24.2 כי  מצהיר  הרעוס  מתכנן  כל  את  לו  ויש  מורשה  הידע  יק  התעודות,  ההיתרים,  שיונות, 
 והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות.  
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 ________________ 
 חתימת המתכנן       

 

 

 יחסי הצדדים  . ו
 

ו לבין  ינ ב  וצרווייחשב כעובד העירייה ולא י   תכנן וכל מבצע עבודה מטעמו לאכי המ בזאת ם ומוסכמוצהר  .25
 מעביד.-סי עובדיחכל  רייההעי

 

ין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר  סכם זה או כל חלק ממנו וכן אחר המתכנן אינו רשאי להסב לאה .26
 ש. ראומ, אלא בהסכמת העירייה בכתב כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה

 
ב .27 את  לאחר  למסור  רשאי  אינו  מקצתןהמתכנן  או  כולן  התכנון,  עבודות  בהסכמתיצוע  אלא  נדס  המה   , 

 ב . ובכת מראש

 

ביצוע עבודות התכנון לאחר, כולן  ובותיו על פי חוזה זה, או מסר את  או ח העביר המתכנן את כל זכויותיו   .28
 ו על פי הסכם זה.      ותי וי יבזה, יישאר הוא האחראי להתחי או מקצתן, בהתאם לאמור בסעיף 

 

 פן חישובה התמורה ואו .ז
 

 .בתנאים המיוחדיםמפורט תמורה כה  ן אתמתכנ לם העירייה לתמורת ביצוע העבודות תש .29
 

מא .30 כ המתכנן  דריששר  את  בדק  הקשורים  י  ו/או  הדרושים  והתנאים  הפרטים  כל  ואת  העירייה  ות 
ופית וכוללת את כל הוצאותיו לרבות  ורה הקבועה בתנאים המיוחדים הינה ס בעבודות ובביצוען וכי התמ 

 ' . וכות, וכנית תוהעתק, צילומים, תשכר עובדים, הוצאות משרדיות, הדפסו
 

ששכר .31 ומוסכם  מובהר  ספק  זה  הטר  להסרת  בהסכם  המפורט  המתכנן  כל  את    כוללחה  הוצאות 
 כמפורט להלן: מומחיםוה

קבלת היתר בניה    יב לצורך ים כמתחי אישורים מהגורמים הרלוונט   כל החומר הדרוש לצורך קבלת 31.1
   מהנדס הי עותקים למשרד בתוספת שנ

 בשלושה העתקים.פני התקשרות דס להמהנלבדיקת  ם שירו הדת והפרטים  כל התוכניו 31.2
 בשני עותקים. המהנדס לפני ההתקשרות לבדיקת הדרושים י הכמויות והאומדנים ם, כתב טיפרהמ 31.3

 רה העתקים. עש  -רז והתקשרות בלצורך יציאה למכ כל החומר המעודכן  31.4

ישה  ש  -ע בביצוותוכניות לט  עם הקבלנים המבצעים את הפרויקהסכם  כל החומר לצורך חתימת ה 31.5
 קים. העת

 , עד שלושה העתקים מכל הדמיה. נדסהמה  לפי דרישת הדמיות תלת מימדיות 31.6
התוכני 31.7 כל  הסופי.  המאושר  לתכנון  ורק  אך  מתייחס  לעיל  המפורט  המסמכים  כל  וצילומי  ות 

שידרשו   השוניםהאחרים  התכנון  לתכ    -בשלבי  הסופי  הקודמים  המאושר  הם    –נון  אף  כלולים 
המתכנ ב וה הוצאות  ויועצ ן  עבהתמור ים  הטרחה  ה  לשכר  בתוספת  כלולה   בסעיף  כמצו ורם    31ין 

      רישא לעיל.

יכללו בתוכם את  של המתכנן ושל כל המומחים ש(  AS  MADE)תוכניות ומפרטים לאחר ביצוע   31.8
   .ך ההקמה בשלושה  עותקיםבמהל בוצעוכל השינויים ש

יע:  טרחה של המצוכלול בשכר  רשימת יועצים )מומחים( אשר מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם   31.9
 יועץ חשמל )תאורה(. , ז(ניקו ביוב,  ת )מים,בו טור מודד, יועץ למערכות 

 
אמו .32 המגדיל  שינוי  כי  בזאת  ומודגש  הפרויצהר  היקף  מת  הלעבר  קט  המיוחנאבתנקוב  אומדן               דים, ים 

בכתב  ו  מראשיהא חסר כל תוקף ולא יחייב את העירייה לעניין חישוב ערך הפרויקט, אלא אם כן אושר  
 ייה. עירעם המה מטמורשי החתי על ידי
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 :  לא יכלולסכם כי ערך הפרויקט מו .33

 ; וכד'בזק   חברת החשמל,, תשלומים לרות עירוניות וממשלתיות אג 33.1

 ; וניותירכר למחלקות ע ש 33.2

 ; עו"ד והוצאות משפטיות ,כר מגשרים, בורריםש 33.3

 ;ח והנעהו ומתקנים אחרים המספקים כ מכונות 33.4

לקבלניפיצוייות,  פרמי 33.5 העירייה  ע"י  שישולמו  וכו'  כגם  סיום  עבור  פרמיות    ון:ם  מועד  קידום 
 ; היאכלש  וספקים מסיבהנזקים שיגרמו לקבלנים   רהעבודות, פיצויים עבו

 או סביבתו ללא תכנון המתכנן.  פרויקטבקשר ל העירייה כל עבודה שבוצעה ע"י  33.6
 

 ערך הפרויקט לצורכי חישוב שכר התכנון יחושב כדלקמן: .34
 אומדן.ה לפי  -לקבלת תוצאות ההתקשרות עד  34.1
או הקבלניםלפי הח  –תקשרות ומסירת הפרויקט לביצוע  תוצאות ההקבלת    עם 34.2   ,וזה עם הקבלן 

 .מדןאו העל   15%-בלמעלה מ לא יעלה רויקט הפערך  לבד שוב
ן, יחושב ערך הפרויקט כאילו הוא עומד על האומדן  על האומד  15%-עלה ערך הפרויקט בלמעלה מ

 +15% . 
מחירי  נערך 34.3 עקב  בוטל  אולם  בלתי  מכרז  )להלן:  ם  הראשון""המסבירים  ערך  כרז  יחושב   )

 :  הפרויקט כדלקמן
חוזר 34.3.1 מכרז  בחודשים    12תוך    הוצא  הראשון  מיום  המכרז  ס  –יטול                כום     לפי 

 זר. החוזה עם הקבלן מכוח המכרז החו
תוך   34.3.2 חוזר  מכרז  הוצא  מכר  12לא  הוצא  או  כנ"ל,  אולם  חודשים     האומדן לפי    –פסל  נז 

 שי הצמדה. ספת הפרבתו

ה  רזמכנערך   34.4 ת  פרויקט אולם  לבצוע  לקבלן  נמסר  מ  12וך  לא  ההצעות,  הגשת  מיום  כל  חודשים 
וא  לפי סכום ההצעה הזולה ביותר במכרז, וה  –ים   לתי סבירה שהיא, למעט עקב מחירים בסיב

 ייחשב כערכו הסופי של הפרויקט. 

בכפוף לאמור  ו לפי ערך הפרויקט  שלמותו  ע"י העירייה לפני גמר התכנון ב הופסק תכנון הפרויקט   34.5
 . 46-ו   40.2בסעיפים 

ה   הושלם 34.6 ממחיר  גבוה  במחיר  בפועל  עהביצוע  שנעשוחוזה  תוספות  עקב  הקבלן,                   ם 
ישולם שכר התכנון הסעירייהלבקשת ה החשבון הסופי    עפ"יבפועל    הפרויקט ופי בהתאם לערך  , 

 . לןשל הקב

 

הפילצרכי חישוב    פרויקט ערך ה .35 ייקבע  שכר  העליון  ע"קוח  המאושר  הקבלן  של  החשבון הסופי  פי  י  על 
ל  ,העירייה חורגים  כלמעט תשלומים  סיום המבנהקבלן  בעד  פרמיה  בעד  לפני המ   גון:  פיצויים  או   ועד 

עים מתכנון שגוי  וספות ושינויים שנובת בה כלשהי או קנסות שהוטלו עליו או  נזקים שנגרמו לקבלן מסי
 . יםו המומח א/ של המתכנן ו

 

 :  לעיל, לא ייכללו בערך הפרויקטעל אף האמור  .36

ש 36.1 ציערכם  ו/או  מתקנים  ו/או  חלקים  אותם  אשרל  על  וד  בו  להיכלל  אמורים  התנא  אינם  ים  פי 
 המיוחדים.  

 מס ערך מוסף.   36.2
             

 ח תשלומים ומועדי תשלום   לו .ח
 

 הסכם זה. המגיעה לו לפי  רה"ח התמוזה, הינם מפרעות בלבד עי הסכם ל התשלומים למתכנן, לפכ 37.1 .37

עבוד 37.2 של  ביצוע  שלב  כל  הגמר  המהנ  תכנוןות  אשור  טעון  המתכנן,  בכתע"י  יאושר  דס  בה  ב, 
 צונו. במלואן, לשביעות ר  –הכלולות בשלב  התכנון ותאת עבוד  שהמתכנן השלים

 יה כדלקמן: ישולמו למתכנן ע"י העירי  מתכנןהתשלומים ע"ח שכר ה 37.3

 מתכנן. משכר ה 15%   -פורט לעיל  ישור כמגמר שלב א' וא לאחר 37.3.1

 מתכנן. המשכר   25%   -מפורט לעיל  לאחר גמר שלב ב' ואישור כ  37.3.2

 מתכנן. המשכר   40%   -יל  ר שלב ג' ואישור כמפורט לעגמ אחרל 37.3.3
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ואל 37.3.4 המתכנן  בקשת  ע"פ  המהנדס  חילופין  בס"ק  ישור  הנקוב  השכר  לעיל    3ישולם 
 ים: אבתשלומים הב

 ; 15%         - מסמכי המכרז  הכנת 37.3.4.1

 ; 15%     -  ים לביצועהכנת תוכניות ופרט 37.3.4.2

 . 10% - שוב כמויות להתקשרות  ולביצוע הכנת מפרטים וחי 37.3.4.3

  ור פיקוח עליון, ישולמו למתכנן ע"י  העירייה עב ולמים מתכנן המש הנותרים משכר ה 20% 37.3.5
 לאחר גמר בניית הפרויקט ומסירתו הסופית. 

האמור אף  רשאיל  על  המתכנן  יהיה  לבקשתו,עיל  ת  ,  הפ לקבל  שכר  ע"ח  יקוח  שלומים 
יהיו שאלו  ובלבד  להת  העליון  הקבלן  בהתאם  עבודות  לתשלו קדמות  מים  ובמקביל 

משכר הפיקוח, כלומר    75%עד  בגובה של  ות  אשר מפרע בלנים. המהנדס יהיה רשאי ללק
אותו  15% עד  למתכנן  שיגיע  הטרחה  העבודה.    משכר  בהתקדמות  הנותרים,   5%שלב 

ל למתכנן,  קבלישולמו   על אחר  הפרויקט  גמ  ידה, -ת  קבלת  כשהוא  ולאחר  ומושלם  ור 
בסעיף  ת   התוכניו כנדרש  של  והכ  יללע   31.8והמפרטים   המלאה  רצונו  לשביעות  ל 

 המהנדס. 
 

בהסכמת גזבר    כנן תשלומי ביניים, לפי שיקול דעתו,יהא המהנדס רשאי לאשר למת  על אף האמור לעיל .38
אך בתנאי    -פני גמר השלב הנדון  ל   ףא  –של המתכנן    עבודתו  ה לגבי כל שלב, בהתאם להתקדמותהעיריי

ע"כל  ך  שס הביניים שישולמו למתכנן  לאישורי תשלומיהעיר  יתשלומי  לא    הביניים  ייה, בהתאם  הנ"ל, 
 שלב ושלב.   האמורים לעיל בכל יעלה על השעורים

  
   –מועדי התשלום  .39

 .  הנציג העירייסכם זה, ייבדק ע"י כל חשבון שיוגש בהתאם לה  39.1

  45  )כולו או חלקו בהתאמה( תוך בון  ישולם החש  –  נציג העירייהחלקו ע"י  ר החשבון כולו או  אוש 39.2
 .   החודש שבו הוגש החשבון ם מתוםימי

תשול 39.3 בביצוע  לא  עיכוב  בגין   התייקרויות  כל  ובכל    ותהעבודמנה  ונציגיה  העירייה  באשמת  שלא 
 . תכנוןעבודות היום סם זה להקבוע בהסכיקרויות מעבר למועד  מקרה לא תשולמנה התי

ת והצמדה  י ריביהפרש   ישולמו למתכנן  –   עירייהיה בא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלול 39.4
  -החל מהיום ה  1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א  (גורים""תשלום פי)להלן:  

 פיגור ועד ליום התשלום בפועל. ל 30
 פיגורים. ל לא ישא כל ריביתבוע לעייום מהמועד הק 30בתשלום של עד גור  פי

ז לס"ק  בהתאם  הפיגורים  כתשלום  בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי  יהווה  נזקיה  איחור    מתכנןה   ל  בגין 
 עיל. כאמור ל בתשלום

 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ט
 
דעתה הבלעדי להביא  פי שיקול   ת ולאף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עעל   40.1 .40

זה, ה ל  סכם  או מקצתו,  כך למתכנכולו  על  בכתב  הודעה  ידי  על  גמר  ניתנה  ידי  המהנדס.  ן מאת 
 עה. ם ההסכם בתאריך הנקוב בהודיסתיי  אמור,כהודעה 

קט   אהוב 40.2 לסעיף  בהתאם  גמר  לידי  הע  , 1ן  ההסכם  חלק  תשלם  אותו  בעד  שכרו  למתכנן  ירייה 
התכנון   בימעבודות  הואצע אותו  בו  התכנוני  השלב  לרבות  ב   ,  ההודעה,מצוי  קבלת  תמורה  כ  עת 
ומוחלטת כל  ,  סופית  להעברת  על  בכפוף  שהוכנו  המסמכים  ו/או  המהתוכניות  מי  ידי  או  תכנן 
 התקשרות, מהמתכנן לעירייה. הפסקת ה  מטעמו עד למועד

-ו  37.3.4.2,  37.3.4.1  ,37.3.2,  37.3.1א כל אחד מהשלבים המפורטים בסעיפים  השלב התכנוני יה
37.3.4.3 

 ר בסעיף זה.  וי ו/או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמויהא זכאי לכל פיצ תכנן לאהמ
יחול  בזאת כלמען הסר ספק מוצהר   פים  בוטל בהתאם לסעי  אם ההסכםי האמור בסעיף זה לא 

   . 45ו/או  43.1
 

ניות ובמסמכים אשר הוכנו על  ההסכם לידי גמר תהא העירייה רשאית לעשות שימוש מלא בתוכ הובא   .41
ו  ן ואשר עבורם שולםי המתכניד ביצוע העבודות  כל    העירייה תהאלו במסגרת  פטורה מלשלם למתכנן 
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תמור פ שכר,  או  האמור  ה  על  נוסף  כלשהו  בעדיצוי  ו  לעיל  בתוכניות  המסמכים  או  /שימוש  יתר  כל 
 נשוא  הסכם זה.  ינו בקשר עם הפרויקטשימוש הובלבד שהם בעבודות התכנון,  הקשורי

 

או חלק מהן לפי    ת העירייה להמשיך בביצוע עבודות התכנוןולאחר מכן היה בדעדי גמר  הובא ההסכם לי .42
 תכנן שיבחר על ידה. ון לכל מלמסור את המשך עבודות התכנירייה  העניין, רשאית הע

 
 לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית.   זכאיתתהא העירייה  43.1 .43

נגד המתכנן באמצעות    את הזכות לפעוליה העיריה לעצמשומרת לגרוע מהאמור לעיל  בנוסף ומבלי  43.2
 לפי כל דין:   סעד משפטי כל קבלת 

 

עמיבזאת  מוסכם   .44 בלוכי  הכדה  ו/או  מוסכמים  זמנים  תוכניחות  מהשאינן  ות  נת  ו/או     תקציבחורגות 
מתאים   יכיסוי ביטוח של  קיומו מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוש ו/או  שמירתם בתוקף 

על סעיפי המשנה    59-ו  53,  27,  26  ,20,  19,  11,  10.8,  5.1,  4  ראות סעיפיםהוראה מהו  כלוכן    בר תוקףו/או  
נ עיקרייםשלהם  כתנאים  כולם  יסודיתלהסכם     קבעים  התחייבות  ומהווים  מה  והפרת  זה  אחד  ם  כל 

 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם.

 

רשאי .45 לעיל  לאמור  המתבנוסף  אם  זה  הסכם  לבטל  העירייה  הפרת  מהתח  כנן  יותר  או  ייבויותיו,  אחת 
ה על כך מאת המהנדס תוך  ל התראוהמתכנן לא תקן את ההפרה לאחר שקבשאינן התחייבויות יסודיות,  

 קבע בהתראה.   כפי שי , ן סבירזמ

 

עד אותו חלק  ב  לו  תשלם העירייה למתכנן את השכר המגיע   45או    43.1פים  בסעי  בוטל ההסכם כאמור .46
   בטרם ביטול ההסכם.ל ידו   עבודות שהושלם עהמ

 
עד השלב בו  כנן  די המתיבתוכניות ובמסמכים אשר הוכנו על  עירייה תהא רשאית לעשות שימוש מלא  ה .47

ההת עמהופסקה  פטורה    וקשרות  א מותהיה  תמורה  שכר,  כל  למתכנן  על  לשלם  נוסף  כלשהו  פיצוי  ו 
ו א  הוהשימוש  ככל שן,  ת התכנוכל יתר המסמכים הקשורים בעבודוהאמור לעיל בעד שימוש בתוכניות 

 נשוא הסכם זה.הפרויקט גבי ל
 

המגיעי  העירייה .48 מהתשלומים  לקזז  זכאית  למתכתהא  שמם  סכום  כל  זה  הסכם  לפי  מהמתנן  כנן  גיע 
 הקיזוז. נשמעה עמדתו בטרם ביצוע לעירייה ובלבד ש 

 
ם זה לפי  וטל הסכלה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בנפטר המתכנן, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעו .49

  . 43.1 סעיף
 

ו 50.1 .50 ההסכם  ביצוע  ובמהלך  במ  או/היה  תפרוץ  לפיו  הצדדים  עיצומים  שק שביהתחייבויות  ו/או  תה 
( אשר "השביתה"בע )להלן:  או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי ט/מלחמתי וו/או מצב  

סה  על אף שאותו צד ני רעהו,    יהם למלא את התחייבויותיו כלפילמי מן הצדדים או שנ  ואפשרילא  
לא ייחשבו    –בצען  או למצוא דרך חלופית סבירה כדי ל/בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו

מילוי התחיי כלשה אי  בבות  נגרמו  בביצוע ההתחייבות, אשר  איחור  ו/או  עקב השביתה  י  מישרין 
 פרה של אותו צד.ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, כה

יחשב    –יל  מלא את ההתחייבויות כאמור לעיתן יהיה ליתה עד למועד בו נ יום השבמשך הזמן של ק 50.2
לא ומוצדקת  מספקת  בכסיבה  ההתחיחור  או ייבויותקיום  למשך  תקופה,  נתקיימה    תה  בה 

 השביתה. 
 

 

 חבות וביטוח  .י
 

ל  ייגרם לגופו  ו/או לרכושו של כ  שא בחבות המלאה בגין כל פגיעה, אובדן או נזק אשריכנן יהמת 51.1 .51
א המתכאדם  )לרבות  גוף  שו  מחדל  או  מעשה  עקב  מטעמו(   הבא  וכל  מי  נן  של  ו/או  המתכנן  ל 

 ביצוע העבודות.  שור לקהמטעמו בכל 
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מוצההסר    למען 51.2 לפי ס"ק  ספק  כי החבות  בזאת  תביעות  1ר  על  סעיף    לא תחול  לפי    197פיצויים 
 לחוק. 

 
פגיעה  ונה בגי את העירייה מיד עם דרישתה הראש  המתכנן מתחייב בזה לשפות .52 או נזק להם  ו/ן אובדן, 

ב האמור  פי  על  המתכנן  סבירותאחראי  הוצאות  בגין  לעיל,  זה  נשאהאשר    הסכם  לשם    בהן   העירייה 
מפנהתגו תביעה  ננות  נזי  ו/או  פגיעה  אובדן,  בגין  הוגשה  אותן  אשר  ושכ"ט  הוצאות  בגין  וכן  כאמור  ק 

קדם אודות קבלת כל  להודיע למתכנן בה  מתחייבת, ובלבד שהעירייה  בתביעה כאמור  חויבה לשלם לצד ג'
בג דרישה  ו/או  להתג תביעה  למתכנן  ולאפשר  לעיל  האמור  מין  לונן  תינתן  כאמור  הודעה  כתובת  פניה. 

 חרונה הידועה לעירייה.  הא
 

כנן כל  תקופת ההסכם  ריות המתכנן עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה, יחזיק המתמבלי לפגוע באח 53.1 .53
 . 1/'גכנספח  המצורף להסכם זה הביטוחים אישורט בם כמפוראת הביטוחי

עשה  עקב מ  יהעל בגין חבות המוטלת    תנוספ  תוטחמב כאמור יורחב ויכלול את העירייה  כ  הביטוח 53.2
ין ביטוח  יל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. לענ פועלים מטעמו בכהאו מחדל של המתכנן ו/או  

יהיה  מאחריות   תהקצועית,  כל  בתוקף  הא ביטוח  דין  חריות קופת  כל  מתום    7ו/או    עפ"י  שנים 
 י המאוחר מביניהם. לפ  –תוקפו של ההסכם 

 

 ות קניין בתוכניה .יא
  

ים שיוכנו על  ם, הטיוטות, התרשימים, המפרטים והמסמכים האחר , הנספחיהקניין בכל התוכניות   54.1 .54
לע והנוגעים  המומחה  ידי  על  או  המתכנן  זה,  ידי  הסכם  הוראות  ולביצוע  שיבודות  יכים  יהיו 

 זמן שהוא. כל בלעירייה 
בתכני שימוש  תעשה  לא  ביהעירייה  זה,  הסכם  הוראות  במסגרת  אלא  הות  פרסומו  צוע  פרויקט, 

 מצגת רחבה יותר( והשגת מימון לו.       ו כחלק מ)כשלעצמו א
העתהמתכנ 54.2 ידה  על  לכך  שיידרש  עת  בכל  לעירייה  להעביר  מתחייב  המפורט  ן  מכל   1בס"ק  קים 

וכן ידיעה א כל מסמ  לעיל  ו/או  לחריך  בכל הקשור לפרויקט או  הוראות  ם שיהיה ברשותו  ביצוע 
 הסכם זה. 

ימוש במפורט לעיל, גם אם המשך  לעשות ש  העבודות תהא העירייה רשאית פסקת  במקרה של ה 54.3
 למתכנן אחר. העבודות יינתן 

 

   ר.ת לאחלשם מסירת המשך העבודוכזו,   דרשככל שתי ,המתכנן מתחייב ליתן הסכמתו בכתב .55
 

 ת והימנעות מניגוד עניינים ועיהתנהגות מקצ .יב
 

 בו:  ע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות ימנ  המתכנן  .56
 רוניים.ה של העירייה, גופי סמך שלה ו/או תאגידיה העיבין ענינבין ענינו ל ניגוד     56.1

חתם   זה  הסכם  לחתימת  למנ  המתכנן כתנאי  שאלון  להסכם על  המצורף  עניינים  ניגוד  זה    יעת 
ו על ידו בתשובה לשאלון מהווים  צהיר כי ברור וידוע לו כי הפרטים שנמסר מ ן המתכנו  2/'גפח כנס
 נאי להתקשרות בין הצדדים.יס ות בס

לפטור אותו מהתחייבויותיו להמנעות  להסכם זה כדי    2/'ג על השאלון נספח    המתכנן מת  אין בחתי
 ע בסעיף זה.מניגוד עניינים כקבו

 מנו לאור אופיין ומהותן של העבודות.ם ממהימנות הנדרשיאמון והחשש לפגיעה ביחסי ה 56.2

שלאהע 56.3 פעולה  או  הגינות,  על  הקפדה  הלפי    דר  והנוהלים  התקנים  בביצוע  מקובלים  הכללים, 
 לא לפי מיטב שיקול הדעת;עבודות מסוגן ומטיבן של העבודות, או ש

או    נן המתכאו תאגיד שרובו ו/, קהמתכנןהלכו של פרוייקט, אשר  קידום או עיכוב או השפעה על מ 56.4
 פין. ם בו באופן אישי, במישרין או בעקיקרובו הינם בעלי שליטה בו,  מעוניני

 כל אלה.    ג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של בן זו –  ס"ק זה "קרוב" הינו  לעניין
ולה על  חלק הע   עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו מנהל או    –ס"ק זה "בעל שליטה" הינו    לעניין 

 ו ברווחים של אותו תאגיד. ן אבהו 10%

 חר. ט שהוא נותן לגביו שירותים לאדם א עיסוק בפרויק 56.5
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 דעשמירת סודיות ואבטחת מי  .יג
 

הנוגע לעירייה, לתושביה,  ולי, מנהלי או אחר  מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפע  המתכנן  57.1 .57
מ בה,  לבעלי/או  הנכסים  לעסקחזיקי  לפע לקבלניה,  לקניינה יה,  האחר,  הר   ילותה,  או  שיגיע  וחני 

יותר,  סנם במקום ובאופן המתאים ב אח, ולו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה, אגב, בקשר א ואלי
 בין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אחר. ם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם בין במישרין ולש

 על:  א תחול  לעיל ל  1ל סודיות לפי סעיף קטן לשמירה ע ההתחייבות  57.2

 בחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. ו במידע שהינ 57.2.1

 ידי העירייה. ל  לפני מסירתו לו ע  המתכנןיה ברשות מידע שה  57.2.2

רה כזה יודיע  דין, ובלבד שבמקלגלות, על פי    המתכנןאותו יידרש  לק ממנו  מידע או כל ח 57.2.3
  להותיר   רישה ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדהמתכנן  

 ת סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת. שהובידי העירייה 

סוד   נן המתכ 57.3 לשמירת  ההתחייבות  על  המצורף  יויחתום  בנוסח  ז  3'/ג  כנספחת  והוא  הלהסכם   ,
להסכם    4/ג'כנספח  לשמירת סודיות בנוסח המצורף    לחתום על התחייבות  ו מתחייב לגרום לעובדי

 .זה

-או  3'/ געובדיו על נספחים  ה ו ו גם קבלן המשננה יחתמהמתכנן חלק מהשירותים לקבלן מש   מסר 57.4
והנבהתאמה    4'/ג המתבקשים  השינויים  עריכת  ידיספותוך  על  יועברו  החתומים  המתכנן    חים 

 לנציג העירייה.
ור בס"ק זה תהווה תנאי לאישורם על ידי העירייה כקבלני  חתימת קבלן המשנה על הנספחים כאמ 

 משנה. 
 

 שונות .יד
 

 )הקמת מאסף שלב ב'(  2441מס'  מאושר"ר זה מתוקצבת בתבי הסכם ההתקשרות לפ 57.1 .58

בהסכם 58.2 שז  ההתקשרות  לאחר  נערכת  התנ  נתקיימוה  כל  ו לכך  לכאים  ההח נתקבלו  כל  לטות  ך 
 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין.  

     
ייחשב הויתר אחד הצדד .59 על כל הפרה  כויתו  דברים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא  ר 

עם אחד הצדדים לא  מט אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה שונה או היא הפרה דומה, בין אם  שלאחר מכן, 
 תמו על ידי הצדדים להסכם זה. בכתב ונחאם נעשו מראש ובתוקף אלא  יהיו

 
  על אף חילוקי דעות  ותולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבוד לא יאט את קצב עבודתו    תכנןהמ .60

 יכוב שכרו. ת בגין ע , לרבולך ביצועהיים במה או מחלוקות העשויות להתק 
 

ת הבלעדית  הא הסמכוהמחוזי בחיפה תלבית המשפט  ו  נשרית המשפט השלום בלבהצדדים קובעים כי   .61
 ות הייעוץ. סכם זה ו/או מביצוע עבודעים מהוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנוב 

 
לעניין 61.1 .62 הודעה  ישלח  מסמך או  זה  או באבדואר רשו  והסכם  אישור    בליוויה  מצעות הפקסימילי ם 

 כם זה.  במבוא להסן פי כתובת הצדדים כמצויל  אישיתטלפוני או במסירה 

מסמ 62.2 שנשלח  כל  יך  כאמור,  רשום  ידי  בדואר  על  נתקבל  כאילו  אותו  תראו  עם  ימי    3ום  הנמען 
המ מתאריך  אישית  עסקים  במסירה  שנשלח  מסמך  בפקשלוח.  כאילו  או  אותו  יראו  סימיליה 

ע במו נתקבל  הנמען  ידי  מל  הנמעןסירתעד  בכתובת  השליח  ידי  על  אישור     או,  ו  קבלת  במועד 
 העניין.  מען, לפיהפקס על ידי הנפוני לקבלת טל

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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______________ ____    ________________ 

 המתכנן                                                                   נשרעיריית 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

___ הח"מ  עו"ד/רו"ח  _________________ אני  האשר  מ,  מטעם  כי  נחתם  זה  ע סכם  ה"ה  המתכנן  ידי  ל 
הינו/הינם  ________________________________________  אשר  ות.ז(,  מלא  )שם   ____________

ו האישורים הנדרשים  ות ו/אלשם כך כל ההחלט נתקבלו  ההסכם בשם המתכנן ולאחר שהמוסמכים לחתום על  
 .  על פי דין

 
_               _________________ ____________ 

        תאריך                                             חתימה           
 
 

                              
 . עירייההסכם זה מאושר לחתימת ה 

ב עומדת  ודרישות  ההתקשרות  מבטה הדין  את  הסכם  זכויות  יח 
 העירייה כנדרש. 

 
 

_________ ________               _________ ____ 
                   תאריך                                                       ת יועמ"שחתימ  
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 נדל"ן ☐

 שירותים  *

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים *

 מוצרים מזמין ☐

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 

 מען 
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 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 למבקשהודעה   משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת  לשביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 חתימת האישור 

 המבטח: 
 

 פטור מביטוח חבות מעבידים. –שאינו מעסיק עובדים שכירים  איש מקצוע/: יועץהערה חשובה
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 עניינים   לניגוד  חשש  לאיתור  ןשאלו 
 

 נשר יריית בע___________________________________ דלתפקי ת/מועמד 
 

 ונות וכה תפקידים  -  א' חלק
 

 אישיים  פרטים  .1
 
 _____________________________________________  :משפחה םש

 פרטי: _______________________________________________ שם 

 ___/___/___ לידה שנת    |__|__|__|__|__|__|__|__|__| ות זה מס'

 _________________________  __רחוב: ____________   :כתובת 

 ___ מיקוד: ____________ שוב: ________________ י/עיר

 _________________  :לפון ניידמס' טלפון: _________________ מס' ט 

 מס' פקס: ___________________ 

 
 ם ועיסוקי פקידים ת .2

 
שנים   4לתקופה של   קודמים ועיסוקים ידיםותפק םנוכחיי ועיסוקים פקידיםת פירוט

 ת/כיועץ ית,/כקבלן גיד,בתא משרה ת/כנושא  ת,/יכעצמא ה,/כשכיר לרבות(אחורה  
   וכד'(.

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

)יב  או בשכר ידיםלתפק להתייחס נא ים דתפקי גם במפורש לציין שהתנדבות 
  .תנדבות(בה
 

 שם המעסיק 
 וכתובתו 

י הפעילות של ומתח
 המעסיק 

י התפקיד ותחומ
 האחריות 

 ה תאריכי העסק
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 שם המעסיק 
 וכתובתו 

י הפעילות של ומתח
 המעסיק 

י התפקיד ותחומ
 האחריות 

 ה תאריכי העסק

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 ים ציבורי תפקידים  .3
 

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

 .שנים אחורה 4של  לתקופה ודמיםק דיםיולתפק נוכחים יםלתפקיד להתייחס נא
 

תאריכי מילוי  התפקיד  וף הג
 התפקיד 
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תאריכי מילוי  התפקיד  וף הג
 התפקיד 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים  בגופים  או בדירקטוריונים  חברות .4

 
 גופים ות אופירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשוי

 .ציבורייםאינם שבוריים ובין אם ם הם צירים, בין אאח
 

 .אחורה שנים 4לתקופה של  קודמות  ולכהונות חיותוכנ לכהונות להתייחס נא
 

יד/ רשות/ גוף שם התאג
 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך 

 סיומה 

פעילות מיוחדת   1סוג הכהונה 
  2בדירקטוריון 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
שמינו   המניות לישמות בע –נא לפרט גם  –עלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני דירקטור חיצוני או מטעם ב 1

 אותך 
 רים ם אחחברות בוועדות או תפקידי  כגון 2
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 ת מקומיה הרשות לפעילות קשר .5

 
 כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל האתש לגוף לך, או יש, או היו האם

עיריית  ל ,שירות )ובכלל לגופים הקשורים או  נשרפעילות   קשר או זיקה זה אליה 
 קשורה  שהיא אחרים לגופים או  נשרעיריית   שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים

 הם(? אלי
 

 כל ין ציל נא  .אחורה שנים  4של   ולתקופה םוכחיינ ולקשרים לזיקות התייחסל נא

 .מפורט באופן קשר או זיקה
 

או  כדירקטור, מכהן או/ו  בגוף אחזקות לו שיש מי כל בותלר -בגוף   עניין" "בעל
איןלו  חיצוני יועץ או/ו  אותו מייצג או/ו  בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים  צורך . 

 ,1968 –ח  "התשכ  ערך, ניירות חוק ב מעושכמ בתאגיד עניין כבעל  א של ט אחזקהלפר
  .3בבורסה  אגידים הנסחריםבת

 
 א ל / כן

 
 1968-וק ניירות ערך, תשכ"חח  3

   –ניין", בתאגיד "בעל ע
מי שרשאי למנות    התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  מונפק שלזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המי שמח (1)

ללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או  נהלו הכמ  דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את
ו, או מכוח ההצבעה שבו,  נפק שלר מהון המניות המואו יות  25%אגיד שאדם כאמור מחזיק  או תלי,  הכל  כמנהלו

 –קה זו לענין פס ;ר מהדירקטורים שלו או יות   25%או רשאי למנות 

 לעניין  ;האמוריםך יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הער (א)

לעניין זה,    ;ריםת הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוגם אראו  ן, י החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ  ( ב)
בני  –נאמן"  " שמחזיק  מי  ולמעט  רישומים  חברת  ערךלמעט  להסדר   ירות  כנאמן  תפקידו  מכוח    רק 

סעיף   לפי  לעובדים,  2)א()46כמשמעותו  מניות  להקצאת  כנאמן,  או  ב בה()ו(,  מס'    102סעיף  גדרתו  לפקודת 
   ;הכנסה

 ת רישומים. חבר למעט יד, חברה בת של תאג (2)

(3)  
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____/פרט כן, אם _______________________________________ י: 

__________________ _________________________________________

___________________ ________________________ _______ _________

______ _ ______________________________________ ______________

_______________________________________ ____________________ 

 
 משפחה  קרובי לגבי 5-2בשאלות  כאמור תפקידים  פירוט .6
 

 .משפחתך רוביק לגבי לעיל  5-2בסעיפים  כאמור, תפקידים, פירוט
 

 .דבלב הו בהו ולכהונות יםלתפקיד להתייחס יש

  
דרשו שנ הרלבנטיים והפרטים המשפחתית בהקרה  סוג הקרוב, שם את לפרט נא

אם)למ לעיל   בשאלות  התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך ת/בן של: 

 .וריון(בדירקט  מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך עיסוקו, ותחום
 

 שולחנך.  על ךושסמ ומי צאצא ה,הור  וג,ז ת/בן -" "קרוב
 

______________________ __________________________________ ___

__________________ _________________________________________

 _________________ __________________________________________

_________________________________________________ __________ 

__________________________________________ _________________

____________________________________ _______________________

___________________________________ ________________________

____________________________________ ______________ _________ 

___________________________ _______________________________ _

_ _____________________________________________________ _____

_____________________________________________________ ______

______________________________________________________ _____ 

 _______ __________ ____________________________ ______________

 ___________________ ________________________________ ________



 
 

 
 14/2021 'מס פומבי מכרז

 '  ב שלב –נשר  לעיר  ביוב מאסף קו להקמת עליון ופיקוח מפורט לתכנון
 2/'גנספח 

 6 

_____________ ______________________________________________

 ____________ _______________________________________________ 

 
 בתפקיד  לממונים  או פים לכפו  זיקות .7

 

לך  כפופים או , בעקיפין( או )במישרין עליך   וניםממ ותילה שאמורים ומי ה/את אםה
  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ת,/ועמדמ ה/את  שאליו בתפקיד

 
מתקיימים  קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם 

  ?אחרות או זיקות משפחה
 
 לא  / כן
 

___/פרט כן, אם ____________ _____________________ _______י: 

____________________________________________________ _______

______________ _____________________________________________

_____________ ______________________________________________

_____________________________________________ ______________ 

 

חשש   של במצב להעמידך לולים הע  קרוביך, של או שלך ועניינים  דים תפקי .8
  עניינים  לניגוד

 
לולים שע קרוביך, של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על ךל ידוע האם

   ?ת/מועמד ה/את  שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד
 
 שולחנך.  על ךשסמו יומ צאצא הורה,  ,זוג ת/ןב -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

_______________________/פרט ,כן אם ____________________ י: 

 __________________________________________________________ _

 ___________________________________________________________

______________ _________________ _____________________ _______

 __________________________ ________________________________ _ 
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 מקורביך,  ושל  האחרים  קרוביך של ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים, .9

 עניינים  לניגוד חשש של במצב מידךשעלולים להע 

 
האחרים,  קרוביך של ריםאח ענייניםו כהונות וקים,עיס תפקידים, על לך ידוע האם

חברים  זה ובכלל( מקורביך של  וא לעיל, בשאלות  להתייחס התבקשת לא אליהםש
עניינים  לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים,  )עסקיים ושותפים ביםקרו

   ?ת/מועמד ה/את  ושאלי בתפקיד
 

 .נהראשו מדרגה ינםשא ולקרובים זוגם ולבני לאחים  גם להתייחס נא
 

)לדוגמה,  8-1בשאלות   נשאלת ליהםעש לנושאים מיוחדב תייחסלה נא  לעיל 
 מקבילים, בגופים וא בדירקטוריונים רויותאלה, חב קרובים של קידים ועיסוקיםתפ

 .המקומית( הרשות להם לפעילות שיש וקשר
 

 לא  / כן
 

_______________________________________/פרט כן, אם ____ י: 

__________________________ _____________________ ____________

_____________________________________________________ ______

_______________ ____________________________________________

______________ _____________________________________________ 

____________________________________________ _______________

_______________________________________ ____________________

 ____________ _____________________ __________________________ 

 
 ועיסוקים  חיים  קורות פירוט .10

 

 ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .םתאריכי כולל וה,ובהו ברעיסוקים בע
 



 
 

 
 14/2021 'מס פומבי מכרז

 '  ב שלב –נשר  לעיר  ביוב מאסף קו להקמת עליון ופיקוח מפורט לתכנון
 2/'גנספח 

 8 

 ואחזקות  נכסים  -ב'  לקח
 

 ניות במאחזקות   .11

 
במישריןבתאגידים מניות החזקת פירוט עסקיים  בגופים שותפות או בעקיפין, או , 

 .קרוביך של או כלשהם, שלך
 

ח  "תשכ ה ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד  עניין כבעל שלא אחזקה לפרט  ךצור אין
 .4בבורסה  נסחריםה בתאגידים  1968 –
 
 ולחנך. ש  על שסמוך ומי צאצא הורה,  זוג, ת/בן - "קרוב"
 

 לא  / כן
 

 י:/פרט  כן, אם
 

שם 
 התאגיד/הגוף 

 זיק שם המח
אם המחזיק אינו  

 המועמד 

תחום עיסוק  אחוזי החזקות 
 גוף התאגיד/ה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 1968-תשכ"חחוק ניירות ערך,   4 4

   –בתאגיד  ניין","בעל ע
ו מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  המניות המונפק של התאגיד, א  ותר מהון מי שמחזיק בחמישה אחוזים או י  (4)

או  גיד  התא  ד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור שלל התאגיש  דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים
  המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,   ר מהוןאו יות  25%מחזיק    מנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמורכ

 –לענין פסקה זו  ;רים שלו או יותר מהדירקטו  25%למנות  או רשאי

 לעניין  ;ירות הערך האמוריםזיק בנימחיראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כ ( ג)

עניין זה,  ל  ;ריםבניירות הערך האמות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק  מצעו ך בא ת ערהחזיק אדם בניירו  ( ד)
ול  –"נאמן"   רישומים  חברת  שלמעט  מי  תמעט  מכוח  רק  ערך  בניירות  להסדר  מחזיק  כנאמן  פקידו 

סעיף   לפי  להקצא2)א()46כמשמעותו  כנאמן,  או  לת  ()ו(,  בסעיף  מניות  בהגדרתו  מס'    102עובדים,  לפקודת 
   ;הכנסה

 ל תאגיד, למעט חברת רישומים. בת שברה ח (5)

(6)  
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שם 
 התאגיד/הגוף 

 זיק שם המח
אם המחזיק אינו  

 המועמד 

תחום עיסוק  אחוזי החזקות 
 גוף התאגיד/ה

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 של בבמצ להעמידך יים עשו בהם  שימוש או מכירתם   חזקתם,שא נכסים  .12

 לניגוד עניינים  ששח

 
 או מכירתם שאחזקתם, ך,קרובי בבעלות או בבעלותך אחרים יםכסנ קיימים האם

בהם  אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד  של  במצב להעמידך עשויים שימוש 
 מועמד? 

 

 שולחנך.  לע שסמוך ומי צאצא הורה,  זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

_______/פרט כן, אם ______________________________ _____ _ י: 

__ _____________________________________________________ ____

______________________________________________________ _____

_______________________________________________________ ____ 

 
 תי משמעו  ף בהיק כספים  חבות   .13

 

משותפיך  או וביך  רק  ה,/את  האם  ערב או כספים ייב ח ישנם, אם העסקיים, מי 
 כלשהם?   יבויות להתחי לחובות או

 שולחנך.  על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" 
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 לא  / כן
 

___________________________________________ /פרט ן,כ אם י: 

_____________________________________________________ _____ _

________________________________ ___________________________

__________________________ _________________________________

_________________________ __________________________________ 

 

 ם ענייני לניגוד חשש של במצב עמידךאחרים שעלולים לה נכסים   .14

 
של   במצב אותך להעמיד יםשעשוי לעיל, פורטו  שלא אחרים, יםנכס לע  לך ידוע האם
 ת ? /מועמד ה/את  שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש

 
)ובכללמקורב של קרוביך, של שלך, לנכסים להתייחס נא  קרובים חברים זה יך 

 מקורביך או וביךשקר גופים ושל בהם עניין  בעל שאתה גופים , של)ושותפים עסקיים

 .בהם ןעניי יבעל הם
 

 .הראשונ מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ניולב לאחים גם להתייחס נא
 

עניין"" בין  בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף   בעל 
 וב  עובד או/ו בו מקבילים בגופים או  בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ובין ישריןבמ

 .לו ינחיצו יועץ או/ו  אותו צגאו מיי/ו
 
 לא  / כן
 

______/פרט כן, אם ___ __________________________________ י: 

 _________________ __________________________________________

 ________________ ___________________________________________

 _______________________________ _________________ ___________

__________ _________________________________ ________________
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 הצהרה  -  ג' חלק
 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :יכ בזאת ה/מצהיר
 
לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1 מלאול  לעצמי,  הם   ים,מקורבי, 

 ים.ואמיתי נכונים
 

מידיעה ולמקורבי, קרוביל  לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי םהפרטיו המידע כל   .2  הם 
במקרה הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי שבמפור נאמר כן אם אלא אישית,  שבו וזאת 

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

 במצב לי להיות לגרום שעלול חרא ייןנע כל על לי ידוע לא לוןבשא שמסרתי לפרטים מעבר .3
 התפקיד.  עם עניינים לניגוד ששח של

 

לניגוד  של במצב להיות  לי לגרום שעלול עניין בכל פל מלט להימנע ת/מתחייב יאנ .4 חשש 
שלעניינ הנחייתה  לקבלת  עד  התפקיד,  במילוי  עירי היועצת ים  של   נשרית  המשפטית 

 בנושא. 

 

 וררו במהלךתעי או בשאלון, הצהרותיי בתוכן ייםשינו ויחול  בו שבמקרה ב/ת לכךמתחיי אני .5
 לניגוד  חשש במצב של אותי ת להעמידהעלולו מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים

 בכתב הרלבנטי המידע לה את  , אמסורנשרשפטית של עיריית  ביועצת המ עניינים, איוועץ
 הנחיותיה.  ילפ ואפעל

 

וק חופש ח  ים שייערך לי, במידת הצורך, יחולעניינ  דר למניעת ניגודעל ההס   ובהר לי כימ .6
 . 1998 –המידע, התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                   _________________ 
 חתימה                      תאריך           
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 ___ יך: ______תאר                        לכבוד 
 נשר יית עיר

 נשר , 20ם ודרך השל
 

 ג.א.נ.,
 ירת סודיותשמהתחייבות להנדון: 

 
 

( במסגרת הסכם בינינו לביניכם, אנו  "השירותים"להלן: ) רנשרותי תכנון לעיריית  נעניק שיהואיל ואנו 
 בים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: מתחיי

לעירייה, לתושביה,  הנוגע  חר  אעולי, מנהלי או  סקי, תפ כל מידע ע   לשמור בסודיות  אנו מתחייבים .1
ו/א לעסק ו  לבעלי  לקבלניה,  בה,  הנכסים  לקניינהמחזיקים  לפעילותה,  האחר,    יה,  או  הרוחני 

 רותים.שיגיע אלינו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע השי
זו משמעו    "מידע" עבודה,  שב, שיטות  יות, תכניות מחתוכננתונים,  לרבות:    -לעניין התחייבות 

 . או אישי דע מקצועיי, מ שמיות תורשימ
לנקו .2 מתחייבים  עלט  אנו  הננקטים  הזהירות  שלנוידינו  -באמצעי  הסודי  המידע  וזאת  לגבי   ,

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר. 

 התחייבות זו לא תחול על: למרות האמור לעיל,  .3

חר גילויו לנו  הכלל לא חלק מנחלת  ו לנו או הפך ל מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילוי .א
 ת התחייבות זו;א עקב הפרלש

 לנו; להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר  ל  מידע אשר נוכ .ב

 צד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. מידע אשר קבלנו מ .ג

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

 בכבוד רב, 
________________________ __ 

 _____________ : _____באמצעות
__ _________ _______________ 

 _____________ _______חתימה:
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 תאריך: _________                         לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 ג.א.נ.,
 

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 

לכם   אספק  ואני  מסוימיהואיל  )שירותים  הסכם"םהשירותי"להלן:  ם  במסגרת  לבין  ביניכם    ( 
ם ולאחריה  כם בתקופת מתן השירותיאני מתחייב כלפי,  תן שירותי תכנוןלמ   ______________________

 כדלקמן: 
ת  יאנ .1 עסקי,  מידע  כל  בסודיות  לשמור  אחר  מתחייב  או  מנהלי  לבעלי  פעולי,  לתושביה,  לעירייה,  הנוגע 

למחזי  בה,  ו/או  הנכסים  ל קי  לקנייעסקיה,  לקבלניה,  הנ לפעילותה,  או  אגב,  אחר,  ה הרוחני  אלי,  שיגיע 
 או במהלך ביצוע השירותים.  שרבק

  ת ושימתוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רנתונים,  לרבות:    -שמעו  לעניין התחייבות זו מ  "מידע"
 .או אישי , מידע מקצועישמיות

הז .2 באמצעי  לנקוט  מתחייב  הננקטים  אני  לגב -עלהירות  המידעידי  ה  י  וזאת  והמצעירייה  של  בידי,  י 
 תו לאחר. געלמניעת אובדן המידע או ה

 בות זו לא תחול על:למרות האמור לעיל, התחיי .3

לל לאחר גילויו לי שלא עקב  דע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכמי .א
 הפרת התחייבות זו;

 ; נמסר לילי לפני ש וכיח שהיה ידועמידע אשר אוכל לה .ב

 לכם חובת סודיות. ב ר, למיטב ידיעתי, אינו חמצד שלישי אש ימידע אשר קבלת .ג

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

 
 בכבוד רב, 

 
 שם: __________________________ 

 
 __________________________  ת.ז.:

 
 חתימה: _______________________ 

 
 _ _________________תאריך: ______
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 ם אים מיוחדיתנ
 

 ' ב שלב –נשר  לעיר ביוב  מאסף קו להקמת עליון ופיקוח  מפורט לתכנון: הפרויקט .1
 

תכנון מפורט לקו מאסף ראשי )שלב ב'(, בחינת אפשרויות להנחת הקו,  העבודה כוללת  :  התכנוןודות  עב     .2
שלם וכמפורט  חשמל, מדידות וכל הדרוש לתכנון מו  וניקוד,  תאום מערכות, סלילה, מערכות מים, ביוב 

תי  .בהסכם בזק,  כולל  ח"ח,  כגון  חוץ  גורמי  עם  מ  HOTאום  התחבורה,  משרד  ישראל,  רכבת  שטרת  , 
 כו'.  ישראל ו

 
 ; יםחודש  3 –א' שלב  :  כנוןודות התלוח זמנים לביצוע עב .3

 '; לב אמיום אישור ש חודשיים –שלב ב' 
ים )בכפוף לאישור משרד שור שלב ב'מיום אי   םחודשי  3 –שלב ג' 
   לפי הנדרש( שונים 

 
 משרד מתכננים בהתאם לתנאי המכרז : מבצע העבודות .4

 

 מטעמו של העירייה או מהנדס המים  העירמהנדס  –דצקי ורולאון ג  נג'אי: נציג העירייה .5
 
רוף מע"מ  ( בצישקליםליון י מ ארבע עשר)  ₪  14,000,000(: ו המשוערת של ערך הפרויקטאומדן )עלות  .6

 כדין. 
 
    תשלום ומועדי תשלומים  לוח  -ח' פרק  לאמור בתשולם בהתאם  : התמורה .7
8.  
יחור הנגרם בשל כח  דה )לא כולל אבצירוף מע"מ כדין ליום עבו ₪ 200: ום איחור י  לכל סוכםיצוי מפ .9

 .  ון(עלי

 

 אין. :  הצמדת התמורה .10
 

ד  ל ותקשורת, יועץ קרקע, מודיועץ תנועה, יועץ מערכות חשמ : היועצים הכלולים בשכר התכנון .11
 ד'( ם וכ)כגון מהנדס קונסטרוקטור, אגרונו וכל יועץ אחר אם ידרש

   
 אין  : עצים שאינם כלולים בשכר התכנוןהיו .12

   
 

 4124מס' הזמנת העבודה מתוקצבת בתב"ר מאושר :  עבודהלביצוע ה תקציב  .13
 
 

     
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

__ _________________  ____ _______________ 
 המתכנן                   העירייה 

 


