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 זו  בחוברת והכלולים הליךל  מצורפים מסמכים
    
    
     

  כלליות והוראות הליךה תנאי -  ' א מסמך
     

         ציעהמ הצעת -  ' ב מסמך
 

   סיוןיפירוט המציע בדבר נ -  מסמך ג' 
 

       ציעביטוחי המ ותנאי הנחיות -  'דמסמך 
 

          חוזה -  ' המסמך 
 

       ניגוד ענייניםהצהרה בדבר  -   'ומסמך 
 

         אישור רו"ח -  ' זמסמך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המסמכים ורשימת  עניינים תוכן

 שאינם ובין מצורפים שהם בין החוזה/  הליךה מסמכי את יחד מהווים דלעיל המסמכים כל
 . מצורפים
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 'א מסמך
 

 למשתתפים כלליות והוראות ההליך תנאי
 

 ההליך  מהות .1
מזמינה אתכם  "(המזמין/החברה)להלן: " הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

אזור מחוזית להועדה הבסמכות  תכנית מתארוהכנת ניהול תכנון ללהגיש הצעת מחיר בזאת 

 - להלן), אזור התעשייה"(להלן: ") התעשייה נווה נאמן בהוד השרון

 כמפורט"(, הכל יהי"העיר(, עבור עיריית הוד השרון )להלן: הפרויקט""/"העבודות"

 .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווים זה להליך המצורפים ההליך במסמכי

 

 ההליך  מסמכי .2
 :ותנאיו הליךה ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים, מטה המפורטים המסמכים

 '.א מסמך -   כלליות והוראות ההליך תנאי .2.1

 '.ב מסמך -    המציע הצעת .2.2

 מסמך ג'. -  סיוןיפירוט המציע בדבר נ .2.3

 .ד' מסמך -  ציעביטוחי המ ותנאי הנחיות .2.4

 .ה'מסמך  -      חוזה .2.5

     מסמך ו' -  הצהרה בדבר ניגוד עניינים .2.6

    מסמך ז' -    אישור רו"ח .2.7

  

 ".הליךה מסמכי" ולחוד יחד, להלן יקראו לעיל המפורטים המסמכים כל
 

 לתכנון רקע .3
 : גבולות המתחם 3.1

בחלוקה לשני תתי של דרך רמתיים,  בשני צידי הדרךאזור תעשייה נווה נאמן ממוקם 

 .דונם 41 -בשטח של כ -ה נאמן מזרחונו ו דונם 326 -בשטח של כ -מערבה נאמן ונו מתחמים:

 כמוצג במפה להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נווה נאמן מערב

 נווה נאמן מזרח
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 אזור תעשיה נווה נאמן מערב   3.2

 : מצב סטטוטורי מאושר  .2.13
 

הקובעות את ייעודי המגרשים כולל מספר תכניות בניין עיר   מערבאזור התעשייה נווה נאמן 

 והתכליות המותרות באזור התעשייה כמפורט להלן:

משנת  145תכנית הר/ -מצפון לרח' החרש ומדרום בצמוד לדרך רמתיים )פסים באפור ורוד(  •

תכנית המייעדת השימושים בה, לתעשייה הקשורה (,  9/145, הר/5/145)הר/על תיקוניה    1968

 .בחקלאות

על תיקוניה ,משטח חקלאי  9תכנית בת/  -)סגול כהה(  145תכנית הר/מצפון לרח' החרש ול •

  .(/א9מק/ -)בניין אשטרום –לתעשייה עתירת ידע ותעסוקה 

על  תיקוניה )סגול בהיר וסגול  1991משנת  8בחלקו המערבי של המתחם תכנית הר/במת/ •

 המייעדת השימושים בה לתעשייה ומסחר. –כהה( 

 /ב,  4/145נקודתיות כגון תכנית חדוות הורים הר/בנוסף, אושרו מס' תב"עות  •

שנה ויותר לאזור התעשייה, כאשר במרוצת השנים  30 -מדובר בתכניות שאושרו לפני כ         

  .השימושים המותרים מכוחן ניתנו פרשניות שונות לרבות

 :מדיניות תכנונית 3.2.2
 

אשר נועד  , 13.3.2016מיום  20160002אושר בישיבת מליאה מספר  – מסמך מדיניות תכנונית

ליצור מדיניות פרשנית שוויונית לגבי השימושים המותרים באזור התעשייה, בשים לב לתכניות 

 החלות באזור ולמגמות התכנון.

 

  :2050תכנית מתאר  3.2.3

 

, קבעה 31.7.17שהוכנה להוד השרון ואושרה בוועדת משנה מחוזית ביום  2050תכנית המתאר 

 3.5.1מס'    -"מתחם ל"התחדשות עירוניתבנספח מתחמי התכנון, את אזור התעשייה בנווה נאמן כ

 לתכנית המתאר: 1נספח  –להוראות התכנית ובתשריט מתחמי התכנון  6.1.2כאמור בסעיף 

"תת מתחמים להתחדשות עירונית סומנו באזורים בהם נדרשת מדיניות להכוונת יוזמות 

 מפורטת בתת המתחם תערך בתנאים המצטברים הבאים:נקודתיות. תכנית 

לכל שטח תת המתחם התואם  6.1.5אומץ על ידי מוסד התכנון מסמך מדיניות כאמור בסעיף  •

 הנחיות תכנית זו.

 הוכח כי התכנית המוגשת תואמת במלואה את מסמך המדיניות....." •

: .."תעשיות וקההשימושים המותרים לאזור התעסבהוראות התכנית נקבעו  5.5בסעיף  •

עתירות ידע, מרפאות, בתי חולים, מכוני מחקר ופיתוח, משרדים לרבות משרדי ממשלה, 

מרכזי כנסים, בתי קפה והסעדה, תרבות ובידו, מלונאות, מכללות לרבות מעונות סטודנטים, 

 מכוני אימון גופני , בהם לא יותרו מעונות סטודנטים.....,3.5 -ו 3.4למעט במתחמים לתכנון 

 ומוסדות ציבור..."
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מ"ר שטחי תעסוקה באזור התעשייה   231,000  -על פי הערכת מצב מאושר קיימים  כ  -היקף זכויות

מ"ר שטחי תעסוקה עיקריים ובסה"כ  269,000 -נווה נאמן. תכנית המתאר מקצה תוספת של כ

 מ"ר עיקרי לתעסוקה.  500,000 -אזור התעשייה עתיד לגדול ל כ

הינה:  2050שנקבעה לאזור התעשייה על פי נספח תבנית הבניה בתכנית המתאר  הבניהתבנית 

 קומות. 30-16קומות+ ק. קרקע+ גג בשילוב מגדלים בגובה  6ד עגובה בניינים 

 

   -אזור תעשייה נווה נאמן מזרח 3.3

 מצב סטטוטורי מאושר: 3.3.1

תחום במסגרת במפה  -קניון "שרונים"דונם הממוקם מזרחית למתחם  41 -מדובר בשטח של כ

 .דלעיל

 מתחם נקבעו על פי תכניות בנין עיר כמפורט להלן:ב זכויות הבנייהוייעודי הקרקע 

 -)צבוע סגול( תעשיה ומלאכה קלה, וקבעה יעוד של 6.8.1986מאושרת מיום  -19/346הר/

השימושים והתכליות המותרים הינם: בתי חרושת, בתי מלאכה, בנייני אחסנה וקירור, ומשרדים 

מטר גובה. בנוסף  12קומות או עד  3שרות,  40%עיקרי+  120%זכויות בנייה:לשירות המפעל. 

 בניה בקומה אחת.  30%נרבע גם יעוד מסחרי )צבוע אפור(, עם 

ומשלימה את המידע התכנוני  19/346ב"ע שקדמה להר/, ת9.9.1976מאושרת מיום  -15/346הר/

 למתחם.

 60%, לפיה יותרו 11.12.2007מיום  2007018נקבעו בהחלטת ועדת משנה  -שטחי שירות למתחם

 שטחי שירות עליים.

  -2050תכנית המתאר  3.3.2

, קבעה 31.7.17שהוכנה להוד השרון ואושרה בוועדת משנה מחוזית ביום  2050תכנית המתאר 

 3.7.1מס'    -"מתחם ל"התחדשות עירוניתבנספח מתחמי התכנון, את אזור התעשייה בנווה נאמן כ

 לתכנית המתאר: 1נספח  –להוראות התכנית ובתשריט מתחמי התכנון  6.1.2כאמור בסעיף 

"תת מתחמים להתחדשות עירונית סומנו באזורים בהם נדרשת מדיניות להכוונת יוזמות 

 ת. תכנית מפורטת בתת המתחם תערך בתנאים המצטברים הבאים:נקודתיו

לכל שטח תת המתחם התואם  6.1.5אומץ על ידי מוסד התכנון מסמך מדיניות כאמור בסעיף  •

 הנחיות תכנית זו.

 הוכח כי התכנית המוגשת תואמת במלואה את מסמך המדיניות....." •

תעשייה. : בהוראות( 5.6והוראות התכנית  )סעיף  יעוד הקרקע על פי תשריט יעודי הקרקע

: תעשייה ומלאכה קלה, מוסכים. שימושים משניים: מתקני תשתית השימושים העיקריים

 .םעירוניים מסחר, הסעדה, משרדים וחניה תת קרקעיי

 

על פי הוראות התכנית: על פי מצב מאושר   במלואו )כולל קניון שרונים(  3.7  סה"כ הזכויות במתחם

 מ"ר למסחר.  27,000מ"ר עיקרי לתעסוקה ועוד    63,000ללא תוספת זכויות. הערכת מצב מאושר:  

 

 קומות+ ק.קרקע+ גג.  6גובה בניינים עד  -על פי נספח תבניה
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 העבודה  תכולת 4
 

 )יחד עם החברה והעירייה( גיבוש צוות התכנון  –חלק א'  4.1
 

היועצים והמתכננים  שרותי ייעוץ ותכנון של כלל יהיו כוללים  מציעשרותי ה

 ואשר יאושרו ע"י המזמין. הפרוייקט, על חשבון המציעביצוע הנחוצים ל 

אדריכל נוף,  ,מתכנן ראשי )עורך התוכנית( ,מנהל פרוייקט -צוות היועצים הראשוני שיידרש

הצוות הסופי ייקבע  ., שמאיתשתיות רטובותיועץ יועץ בנייה ירוקה, יועץ תנועה, יועץ סביבה, 

 .ולאחר אישורן במשותף עם המציע, העירייה והחברה

 5 -בעל תעודת אדריכל שהינו בעל ניסיון ב מתכנן  ע"ייינתנו התכנון מובהר, כי שירותי 

 בהיקף דומה. תב"ע תכנוןהשנים האחרונות ב

עבר לרשימת היועצים במידה והמציע סבור כי נדרשים יועצים נוספים לביצוע השירותים, מ

 במסגרת שאלות הבהרה. דלעיל, על המציע לפרט זאת
 

 מהנדסים, אדריכלים ידי על יעשהולהלן  לעיל המפורטות התוכניות כל ביצוע כי, מובהר

והחברה, עובר לתחילת העבודה וכתנאי  החברה לאישור יגיש היועץוכי   מוסמכים ומומחים

 במידהו לעיל המפורטים בתחומים השונים המקצועיים היועצים רשימת את לביצועה, 

 החברה ידי על אושר לא אשר היועץ יוחלף מהיועצים מי נהרתאש לאחברה ו/או העירייה וה

 . אחר ביועץ

שאינם מנויים בצוות היועצים במידה ויידרשו יועצים נוספים עבור כל אחד מהשלבים, 

, טיפול וריכוז מחירהמציע יטפל בהתקשרויות והכנת מפרט להזמנת הצעות הראשוני כאמור, 

בין המציע  היועצים והמתכננים עד לחתימת חוזים והתקשרויותההצעות, ליווי הליך לבחירת 

 למזמין או בין המציע לחברה, כפי שיוסכם בין הצדדים.

 

 ליווי התכנון –ק ב' חל 4.2
 

, קביעה וקיום ישיבות עבודה והיגוי, רישום והפצת פרוטוקולים, ליווי ליווי וניהול התכנון

, ליווי בישיבות השתתפות בתהליך שיתוף ציבורלרבות התכנון בכל מוסדות הצוות המקצועי, 

 ועדה, התנגדויות, עררים וכיו"ב.

 

 לתכנון  יתחוזהמ  בוועדה  התכניות  להפקדת  הדרושות  והתוכניות  המסמכים  כל  השלמתהיעד ל

 .ההתקשרות הסכם חתימת מיום חודשים 12 בתוך ולבנייה
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 שלבי התכנון:

 

 והכנת מסמך מדיניות גיבוש חלופות תכנוניות, ניתוח מצב קיים – שלב א' 4.1.1

 

של  ןהכנת סקירה תכנונית לעניין פיתוח אזורי תעסוקה בארץ ובעולם. לימוד מניסיו •

 רשויות אחרות. קביעת מדדי הצלחה וכשלון ואבני דרך לשדרוג אזורי תעשייה.

 .ניתוח מצב קיים על פי זכויות מאושרות •

 2050גיבוש חלופות תכנוניות לקידום אזור התעשייה על פי עקרונות תכנית המתאר  •

 
איסוף חומר רקע ולימוד שטח התכנון, בירורים מוקדמים, וקבלת מטרות והנחיות  4.1.1.1

עם גורמי התכנון ברשויות התכנון  תוהיוועצויוכולל פגישות  חברהגורמי התכנון במ

 השונות.

הכנת חלופות פרוגרמה מתואמות עם גורמי התכנון החיצוניים והעירוניים על בסיס  4.1.1.2

 נתוני הרקע, פרוגרמה מסוכמת והנחיות המזמין.

 .בחירת החלופה המועדפת 4.1.1.3

 סופי.עיבוד מסמך יעדים ופרוגרמה כמסמך  4.1.1.4

 77-78עדה המקומית והחלטת הועדה המחוזית האם לאשר פרסום לפי סעיף ודיון בו 4.1.1.5

 )לרבות הליך ערעור משפטי ככל שיהיה בכך צורך(. 

 הכנת מסמך מדיניות לפיתוח אזור התעשייה 4.1.1.6

מסמך המדיניות יתייחס   -מזרח ומערב התעשייה יהכנת מסמך מדיניות לפיתוח אזור

העירוני, לפרישת מלאי מבני ושטחי הציבור הנדרשים, לתחבורה, לשימושי הקרקע, לעיצוב 

לתנועה וחניה, מסמך המדיניות יקבע אזורים לאיחוד וחלוקה, במקום שבו הדבר נחוץ לצורך 

לצרכי המתחם התואמים את תכנית המתאר, ולצרכים  םרכישת שטחי ציבור אפקטיביי

הזכויות בין המגרשים, חלוקה התייחסות לנושא חלוקת  שתכנוניים אחרים ככל שיידר

 למתחמי תכנון, הנחיות אדריכליות לעיצוב, קביעת שימושים מותרים וכד'.

 

 פיתוח חלופה נבחרת לתב"ע כוללת לאזור התעסוקה -'בשלב  4.1.2

 
 עיבוד החלופה למסמכי התכנית בנוהל מבא"ת. 4.1.2.1

עדה המקומית, עד וכולל החלטה של הועדה והגשת התכנית ודיון להפקדה בו 4.1.2.2

מחוזית העדה והמקומית על הפקדת התכנית או אישור העברתה לדיון להפקדה בו

 )לרבות טיפול בהתנגדויות ככל שיהיה בכך צורך(.

עדה המחוזית, לרבות מתן בכתב ובעל פה לטיפול בהתנגדויות ולרבות ודיונים בו 4.1.2.3

 הליכים משפטיים בפני ועדות ערר ובתי משפט.

  .תיקון מסמכי התכנית למתן תוקף 4.1.2.4

 פרסום התוכנית למתן תוקף. 4.1.2.5
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 שידרשו להכנת התוכנית. היועציםהמתכננים וכל צוות המציע יבוצע על ידי שלב זה 

העירייה/הועדה המקומית לתכנון ובנייה, שומרת על זכותה החברה בהתבסס על החלטת  

 להחליט אם לקדם את שני המתחמים בתב"ע אחת או לפצלה לשתי תוכניות.

 

לתוכנית כולל ליווי ההליכים  עד למתן תוקףעדה המקומית והועדה המחוזית מובהר כי הטיפול בו

בועדה המקומית והמחוזית, מתן הסברים בישיבות ועדה, ליווי הליכי שימוע התנגדויות, ככל 

 שיהיו, דיון בועדת ערר, ביצוע תיקונים בתוכנית וכיו"ב.

 
איננה מתחייבת לביצוע כל השלבים ועל המשתתפים לקחת זאת    חברהיודגש, כי ה 

לא   יםה לא תממש שלב או מספר שלבים, למציעחברובאם הבעת הצעתם בחשבון 

 תהיה כל טענה בעניין.

  

  הניהול שירותי ביצוע 4.2

 .העבודות לצורך והעסקתם עילל שפורטו השונים היועציםניהול לצוות  שירותי מתן 4.2.1

 הביטוחים ובדיקת השירותים ונותני התכנון צוות עם בהסכמים התקשרויות ביצוע 4.2.2

 .המזמין לדרישות והתאמתן הבטוח פוליסות בדיקת, השירותים נותני של המקצועיים

 י"ע הביטוח פרמיות תשלומי אחר ומעקב בתוקף ושמירתו הביטוחי הכיסוי אחר מעקב 4.2.3

 .השירותים נותני

 .לתכנון הנדרשות ההנדסיות הפעולות כל וביצוע זיהוי 4.2.4

 השאר ובין מטעמו מי או העיר מהנדס להנחיות בהתאם התכנון וקידום ניהול, ליווי 4.2.5

 לענייו הנוגעות לרשויות ובינם השונים היועצים בין תיאום, השונים היועצים הנחיית

 הנמלים רשות, חשמל חברת, מקומיות רשויות, ממשלה משרדי, רק לא אך, לרבות

 וכל  הסטטוטורי  לאישורו  עד  וכד׳  המים  נציבות,  העתיקות  רשות,  ניקוז  רשויות,  והרכבות

 .למשרד שוטף דיווח תוך זאת

 הכנת לצורך מוסמכות התכנון רשויות ועם היועצים עם וניהולם שוטפים מגעים תיאום 4.2.6

 משפטיים  בהליכים חברהה ליווי הצורך ובמידת התכנון למוסדות שיוגשו התכניות

 .כדין הסופי לאישורן עד אישורן בהליכי וטיפול לתכנית הנוגעים

 .ואישורן התכניות להכנת הזמנים בלוח עמידה על אחריות 4.2.7

 .התכנון משלבי אחד בכל אישורה וקבלת החברל שוטפים דיווחים מתן 4.2.8

 לשלבי ובהתאמה התכנון התקדמות י"עפ התכנון לצוות חלקיים חשבונות תשלום ביצוע 4.2.9

 .המלאה רצונו לשביעות השלבים השלמת על העיר מהנדס אישור לאחר זאת התכנון

 י"ע שיקבעו התכנון שלבי י"עפ חברהה לבקרת המתכנן י"ע המאושרים החשבונות הגשת 4.2.10

 .חברהה
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 לוחות תשלומים שלבי ביצוע ו 4.3

 

 אחוז שכ"ט תוכן 

  ניתוח מצב קיים וגיבוש חלופות תכנוניות שלב א'

סקירה תכנונית בנושא פיתוח אזורי תעסוקה בארץ ובחו"ל,  1

סקר מצב קיים, איסוף חומר רקע ולימוד שטח התכנון, 

 בירורים מוקדמים, וכד' והצגת מצב קיים בפני המזמין.

20% 

 30% הכנת חלופות ובחירת החלופה המועדפת ואישורה ע"י המזמין. 2

העירייה כי החלופה הוגשה החלופה המועדפת ואישור עיבוד  3

 בהתאם לסיכומים.
20% 

 בועדה המקומית מסמך מדיניות לפיתוח אזור התעשייהאישור  4

 

30% 

 

  פיתוח חלופה נבחרת לתב"ע כוללת לאזור התעסוקה 'בשלב 

 30% הגשת מסמכי התוכנית לועדה המקומית ע"פ החלופה המועדפת 1

 20% המחוזיתאישור תנאי סף ע"י הועדה  2

 20% החלטה על הפקדת התוכנית 3

 10% פרסום הפקדת התוכנית 4

 10% שמיעת התנגדויות וביצוע חלופות ותיקונים בשלב ההתנגדויות 5

 10% פרסום התוכנית למתן תוקף 6

 

 הצעת המציע תתייחס לכל שלב בנפרד וכן לכל מתחם בנפרד.

להחליט  ,פי שיקול דעתהעל  ,הועדה המקומית/עירייהחברה רשאית, בהתבסס על החלטת הה

וכן אם לקדם תב"ע אחת כוללת או לפצל את  תוכנית סטטוטוריתהכנת שלב ב' לאת אם לקדם 

 .התוכנית לשתי תב"עות לפי המתחמים

 

 והמלצות אישורים 5

תאגידים עירוניים ו/או   או/ו  מקומיות  רשויות  מאת  לו  שניתנו,  המלצות  להצעתו  יצרף  המציע 5.1

בתחום ניהול ותכנון  עבודות בוצעו שעבורן השונים הגופים מאת או/ו ממשלתיים מוסדות

, מתחמי ועסקים אזורי תעשייהתעסוקה/ מתחמיפיתוח סטטוטורי בהיקפים דומים, של 

 .פרוייקטים אורבניים משולביםאו התחדשות עירונית, 

מסמך ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההליך )צרף להצעתו תצהיר בדבר  יהמציע   5.2

 – 2015) – האחרונות השנים( 5) בחמשלעיל,  5.1שביצע, כאמור בסעיף  עבודות פירוט(, ג'

 יצרף, כאמור האחרונות השנים( 5) חמש במהלך המציע שביצע העבודות רשימת לצד. (2019

 : כדלקמן הפירוט את המציע

 ;ומועדה העבודה ביצוע מקום 5.2.1

 תיאור העבודה; 5.2.2

 ;העבודה ביצוע זמן משך 5.2.3

 כתובת דוא"ל; לרבות, להתקשרות טלפון ומספר הממליץ הגורם שם 5.2.4
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 .מורשה עוסק היותו בדבר תוקף בר אישור להצעתו לצרף המציע על  5.3

בכל שנה במהלך שנות ₪  600,000על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל, של לפחות  5.4

 . 2018, 2017, 2016הכספים 

המציע יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של המציע בתנאי  5.5

 (. מסמך ז'המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי ההליך )

 אישור  וכן,  כחוק  ספרים  ניהול  בדבר  חשבון  מרואה  או  השומה  מפקיד  אישור  לצרף  המציע  על 5.6

 .-1976ו"התשל( חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עיסקאות חוק לפי

 וכן החברות רשם אצל החברה של התאגדות תעודת להצעתו יצרף, מ"בע חברה שהוא מציע 5.7

 דוגמאות בצירוף החברה את בחתימתם לחייב המוסמכים בדבר ח"רו או ד"עו אישור

 .חתימתם

 

 רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד מהם. החברה

 

 העבודה ותנאי סביבתו, האתר הכרת 6

 ו/או המופקדות תוהמאושר תוהתכני את ולהכיר ללמוד, התכנית באזור לסייר המציע על 6.1

 .העבודה תנאי את וכן,  הצעתו הגשת לפני

 .החוזה מסמכי כל את בוריים על ולהבין להכיר ללמוד המציע על 6.2

 

 המציע הצהרות 7

 הליךה פרטי שכל וכהצהרה כאישור כמוה הליךב והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת 7.1

 המקצועיות  והסגולות  הכישורים,  הידיעות  כל  את  לו  יש  כי,  לו  ונהירים  ידועים  החוזה  ומסמכי

 כמפורט הכל - הליךה נשוא העבודות את לבצע שהיא בחינה מכל מסוגל הוא וכי והאחרות

 .הליךה מסמכי כל על יחתום המציע. החוזה במסמכי

 בשטח סייר המציע כי, ואישור כהצהרה כמוה הליךב והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת 7.2

 לצורך  התכניות הרלוונטיות  תנאי  את  ובדק  העבודות  לביצוע  המיועד  המיקום  את  בחן,  האתר

 .ההסכם י"עפ ההתחייבויות מילוי

 התנאים הכרת אי או הליךה מפרטי כלשהו לפרט בקשר הבנה אי או טעות בדבר טענה כל 7.3

 .המציע הצעת הגשת לאחר תתקבל לא - באתר

 

 המציע ידי על ההצעות הגשת אופן 7.4

 .ידו על חתומים הליךה מסמכי שכל באופן הצעתו להגיש המציע על 7.4.1

המבוקש על ידו לכל שלב בשכ"ט  ינקוב שהמציע באופן תינתן המציע של הכספית הצעתו 7.4.2

 .ביצוע

 .בלבד" ציעהמ הצעת" – 'ב מסמך גבי על הכספית הצעתו ייתן המציע 7.4.3

 בהצעת שפורטו ההנחה אחוזי ישונו לא, העבודה היקף הוגדל או העבודה היקף הופחת 7.4.4

 .ציעהמ
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 ותיקונים הסתייגויות שינויים 8

 .ההליך מסמכי את לשנות או לתקן או למחוק למציע אסור 8.1

 מתנאי המציע הסתייגות משום תיקון או מחיקה, שינוי בכל לראות רשאית תהא חברהה 8.2

 .הליךה

 נתגלתה. חברהה י"ע ההצעה תתוקן, חשבונית טעות בה התגלתה ההצעה בדיקת בשעת אם 8.3

, בהצעה שצויין יחידה כל של המחיר ובין היחידות מספר של הכולל המחיר בין התאמה אי

 שכל הסכים כאילו המציע את ויראו, יחידה כל של המחיר על בהסתמך ההתאמה אי תתוקן

 .לעיל כאמור תתוקן בהצעתו שתתגלה חשבונית טעות

 

 החוזה מסמכי הבהרת 9

 כלשהו ספק לו שיהיה או, התאמות אי, שגיאות, סתירות הליךה במסמכי המשתתף ימצא 9.1

הגב' יערה  באמצעות, חברהל לפנות רשאי יהיה, פרט או סעיף כל של המדויק למובן בקשר

: בשעה  5.2.2020 ליום עד ולהעביר,  hod.com-yaara@calcalit :ל"בדואסבאג  שלום

 ובמבנה, מסירה אישור עם, בלבד פתוח  Word -MSבמסמך בכתב הבהרה שאלות ,13:00

 :שלהלן

 

 ד"מס
 אליו הנספח או המסמך

 ההבהרה מתייחסת

 וסעיף פרק

 רלבנטיים
 השאלה נוסח

    

   

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

 .טלפון

 

 לעיל יןכמצו החברה תלנציג נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות תענה לא החברה כי, יודגש 9.2

 לענות מתחייבת איננה החברה כי, יודגש כן. בלבד לעיל המוכתבים ובמבנה ובפורמט בלבד

 .שיוגשו השאלות כל על

 נפרד בלתי חלק תהווה והיא הליךה משתתפי לכל הודעה תופץ הליךב שינויים שיהיו ככל 9.3

 .הליךה ממסמכי

 תשובות  רק.  שהוא  תוקף  כל  להם  יהיה  ולא  אין,  פה-בעל  שניתנו  תשובה  או  פרשנות,  הסבר  כל 9.4

 . חברהה את תחייבנה - בכתב

 ותיקונים  שינויים  להכניס,  הליךב  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד,  עת  בכל,  רשאית  חברהה 9.5

 כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, הליךה במסמכי

, רשום בדואר הליךה משתתפי כל לידיעת בכתב יובאו, הליךה מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו

 עליהם  יחתום  והמציע,  הליךה  משתתפי  ידי-על  שנמסרו  הפרטים  לפי  בפקסימיליה  או  ל"בדוא

 .להצעתו אותם וייצרף

 

 חברהה רכוש - החוזה מסמכי 10

 בהשאלה למציעים נמסרים והם, הבלעדי וקניינה חברהה של רכושה הינם ההליך מסמכי

 מסמכי מקבל. אחרת מטרה לשום ולא, זה הליךב כאמור, חברהל הצעות הגשת למטרת
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 לא חברהל ויחזירם, הצעתו הגשת למטרת אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא החוזה

 הצעה  שהגיש  בין  וזאת,  להלן  בסעיף  כאמור  -  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  מאשר  יאוחר

 .לאו אם ובין חברהל

 

 חברהה החלטות 11

 אשר, הליךה מאומדן גבוהה שתהיה הצעה כל לפסול, נוסף נימוק כל ללא, רשאית חברהה 11.1

 .חברהיקבע על ידי ה

 .כלשהי הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת חברהה אין 11.2

 לפי הכל - הימנה חלק או הליךה נשוא העבודה כל את לביצוע למסור רשאית תהא חברהה 11.3

  ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בשל כך.עיניה  ראות

, מעולה בטיב העבודות את לבצע ובכושרו המציע של ביכולתו להתחשב רשאית תהא חברהה 11.4

 .הליךב המפורטים ובמועדים

 או/ו מסמך או/ו מידע כל ממציע ולדרוש לחקור, דעתה שיקול פי על, הזכות שמורה חברהל 11.5

 מלוא את לוועדה למסור חייב יהיה והמציע מומחיותו או/ו ניסיונו, כשירותו להוכחת אישור

 . דעתה להנחת המסמכים או/ו המידע

 להצעתו לצרף היה המציע שעל ואישורים מסמכים להשלים למציע לאפשר רשאית חברהה 11.6

 ושלא ההצעה הגשת במועד ובתוקף נכונים היו אלה שאישורים ובלבד להצעה צורפו ולא

 .ההצעה לפסילת יגרום צירופם אי כי, הליךה בתנאי במפורש נרשם
 

 :הבחירה בין ההצעות 12
 

המציעים בדרישות וכי המציאו לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת  12.1

ההצעות והמסמכים כאמור  . לעיל 5בסעיף  נדרשיםהוצירפו את כל המסמכים והאישורים 

, חברהאת מנכ"ל ה  -הכוללת לצורך הליך זה   - חברהיבחנו ע"י ועדת התקשרויות של ה

מהנדס את וכן  חברהמנהל הכספים ב(, עובדי עיריית הוד השרוןמטעם ) חברהדירקטור ב

 .העיר או מי מטעמו
 

לקבוע, על בסיס  חברהמובהר כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של ה 12.2

 .בדרישות כאמורבדיקות שייערכו בשלב ב', כי הפניות לא עמדו 
 

 אופן שקלול ההצעה: 13
 

לעיל, תבחן הועדה את  5בסעיף  כמפורט האישורים וענו על הדרישותשהציגו את מציעים 

 הצעותיהם לפי רכיב המחיר ורכיב האיכות כמפורט להלן:

 
 :נקודות 40 ניקוד מקסימאלי של – רכיב המחיר   131.

תקבל את הניקוד המקסימלי ויתר ההצעות ידורגו באופן המצטברת, הצעת המחיר הזולה ביותר 

להלן הנוסחה לחישוב ציון רכיב המחיר: מחיר ההצעה הנמוכה ביותר, חלקי מחיר יחסי אליה. 

 , שווה הניקוד לרכיב המחיר .40%ההצעה הנבחנת, כפול 

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר X 40%רכיב המחיר = 

 מחיר ההצעה הנבחנת        
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 נקודות:   60ניקוד מקסימאלי של  –רכיב האיכות   231.

 ניקוד מרכיב האיכות ייעשה בהתאם לקריטריונים ולאמות המידה כמפורט להלן:      13.2.1

                 

 ניקוד  תיאור  אמת מידה
 מס' פרוייקטים –נסיון 

 
מתן התרשמות מניסיונו של המציע ב

בסעיף בתחום  ניהול תכנוןשירותי 
, עם 2015-2019בין השנים  5.2ו  5.1

 ,במתחמי תעסוקה יתרון לנסיון
 תעשייה ועסקים.

 
בגין כל פרוייקט  החל מהפרוייקט 

 נקודות לכל פרוייקט   15השני  יזכה  ל
 3מקסימום ) נקודות 45 –וסה"כ 

 (פרוייקטים

45 

 התרשמות כללית מהפרוייקטים
שביצע המציע בתחום התכנון וניהול 

רמת התכנון, לוחות  -תכנון כאמור
 .הזמנים, איכות הביצוע, היקפים

 30 

התרשמות כללית מנציג המציע 

שינהל את הפרוייקט ונסיונו 

בתחום ניהול תכנון המקצועי 

 מתחמי תעסוקה ותעשייה.

 ההתרשמות תהיה על בסיס ראיון.

יש לצרף להצעה קו"ח של הצוות 

 המוצע.

15 

התרשמות כללית מהמתכנן הראשי, 

)אדריכל התוכנית( המוצע מטעם 

כנון בת המציע ונסיונו המקצועי

 ותעשייה. מתחמי תעסוקה

 ההתרשמות תהיה על בסיס ראיון.

יש לצרף להצעה קו"ח של הצוות 

 המוצע.

10 

  סה"כ
100 

 
לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הקריטריונים לעיל, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים   13.2.2

, עבודות בתחום הפרוייקט נשוא ההליך, והטפסים להצגת תיאור מילולי של נסיונו הקודם
 .   אחרים בעלי היקפים דומים בתחום התכנון האורבני והסטטוטורי פרוייקטיםו
 

= רכיב   60%יקוד רכיב האיכות: סה"כ ניקוד ההצעה הנבחנת , כפול  להלן הנוסחה לחישוב נ  13.2.3
 האיכות

                   
 

 שיקול הדעת של ועדת התקשרויות  14
 

בין  במסגרת שיקוליה בהליכי ההליך ובבחירת ההצעה הזוכה, רשאית החברה להביא בחשבון,
לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות 

 גם לאחר פתיחת ההצעות:
 

יסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי נ 14.1

מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי ו/או צוות טכני מתאימים וכן, המלצות אודות 

 המציע, הן לחיוב והן לשלילה.

 ציע )לחיוב או לשלילה(. העבודה לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המאיכות  14.2
 

בחינת מידת יכולתו של המציע לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס  14.3

ידי  המוטל עליו ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על

 . חברהה



 

 

 אזור תעשייה הוד השרון                                          חתימת המציע:_______________ תב"ע – 2/2020הליך מס' 

 

14 

 
שיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות, למציעים שיוכיחו את עמידתם  פי-מתן עדיפות, על 14.4

 בתנאי הסף, ללא צורך להיזקק לקבלני משנה. 
 

, 1993-, תשנ"גמכרזיםלתקנות חובת ה 22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  14.5
)לחיוב או  החברה/לרבות, ניסיון עבר של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה

 לשלילה(.
 

 הזוכה בהליך 15
 

כי  תבחר את הזוכה בהתאם להוראות הליך זה, ותמליץ חברהועדת ההתקשרויות של ה 15.1

 תתקשר עמו בהסכם.  חברהה
 

כמפורט  ועדת ההתקשרויות תשקול את ההצעות ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים, 15.2

 לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, ולאחר מכן תקבל את החלטתה. 
 

לא ש ועדת ההתקשרויות רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט 15.3

 . חברהלבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות ל
 

רשאית שלא   דין, ועדת ההתקשרויותה על פי כל  על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותי 15.4
  להכריז על מציע כלשהו כזוכה בהליך.

 . חברהבמקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת ה 
 

 הליךב הזוכה חובת. 16

 את קבלתו ממועד ימים( 14) עשר ארבעה שבתוך הרי (,"הזוכה" - להלן) הליךב המציע זכה  16.1

 :הבאים המסמכים את, חברהל להמציא עליו יהא הליךב זכייתו בדבר חברהה הודעת

 

 לוח על. העבודות לביצוע מפורט( גנט) זמנים לוח נציג החברה של לאישורו ימסור הזוכה 16.1.1

 הביצוע   שלבי  פרוט  תוך,  ימים  שבועיים  של  זמן  לפרקי  מחולק,  ויסודי  מפורט  להיות  הזמנים

 שנהוג אחר פרט וכל השונים חלקיה על - העבודה לביצוע ושיטות הסדרים, העבודה של

 .הזמנים בלוח הכללתו ידרוש שהמפקח או/ו זמנים בלוח אותו לכלול

 

 :ביטוחי המציעים 16.1.2

 מתכנןלקיום ביטוחים על ידי ה חברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה (א)

" ו/או הנדרשים הביטוחים" ו/או "דרישות הביטוחבהליך )להלן: "שיזכה 

 .", בהתאמה(הביטוח הוראות"

( זה לעיל 16.1.2כאמור בסעיף )ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המתכנן (ב)

)להלן :  במסמך ה' "החוזה"בהתאם לתנאים המפורטים ולהלן, לרבות 

למסמך ד' "הנחיות ותנאי פוליסות " המתכנן יביטוח"  2סעיף "החוזה"(, 

 ."( מתכנןאישור ביטוחי ה)להלן: " מסמך ד'ל א'בנספח הביטוח" לרבות האמור 

הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (ג)

ו/או השירותים )להלן: "השירותים"( ואת מהות העבודות המפורטות לעיל ולהלן 

התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  והחוזה ההליךלפי מסמכי 

 .ולהלן לעיל כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 
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 המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב (ד)

לא יאוחר ממועד תחילת  חברהבידי ה ולהפקיד ההליך והחוזה, כאמור, במסמכי

כשהוא  מתכנן אישור ביטוחי האת נספח א' , לתחילתםמתן השירותים וכתנאי 

 .חתום כדין על ידי החברה המבטחת

)נספח א'( החתום כאמור, מתחייב  ביטוחי המתכנןאישור המצאת בנוסף ל (ה)

יום ממועד קבלת  14בתוך לה  ימציאבכתב  החברה בכפוף לדרישתהמתכנן כי 

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקיםהדרישה, 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת ת במפורש כי מובהר בזא (ו)

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 .הסתייגויות לדרישות הביטוח

לאילו מהוראות הביטוח  מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס (ז)

תעלם מהן החברה ת  א'(נספח  )  מתכנןלאישור ביטוחי ה  ו/או דרישות הביטוח ו/או

 .והחוזה ההליךוהנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

אישור ביטוחי  א'נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ספקלמען הסר  (ח)

למנוע ממנו את   תהייה רשאית  החברה,  , חתום כדין על ידי מבטחי המציעמתכנןה

 .מים כנדרשבשל אי הצגת האישור החתו תיםמתן השירומועד תחילת 

במקרה של מובהר בזה, כי  )ח( לעיל, 16.1.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ט)

, )ח( לעיל  16.1.2בסעיף  כאמור    מתכנן )נספח א'(,נספח אישור ביטוחי האי המצאת  

כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו   מתכנןלראות ב  תרשאי  החברה  תהייה

 .בהליך מתכנןשל ה

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  (י)

המציע כי והצהרת  אישור   ים, המהוואלא בחתימה וחותמת של המציע  המבטחים

ים בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחי

 .הנדרשים

 

 רשימת יועצים ומתכננים. 16.1.3

 

 חברהה תהא, חלקם או כולם, לעיל 116. בסעיף המפורטים התנאים אחר הזוכה ימלא לא 16.2

להתקשר עם מציע אחר במקומו ולמציע לא תהיינה כל ו הליךב זכייתו את לבטל   רשאית

 טענות בשל כך.

 מועדים, הצעות הגשת. 17

 כשהם הליךה מסמכי כל את תכלולאשר , מעטפה בתוך הצעתו להגיש המציע על 17.1

 .המציע מטעם עליהם לחתום שמוסמך מי ידי על כדין חתומים

, המכרזים  לתיבת  ,חברהבמסירה אישית ובנוכחות נציג/ת ה  תוכנס  כאמור  המציע  הצעת  17.2

 מיום יאוחר לא , וזאתהשרון הודב 1, קומה 1הנגר  ברחוב החברה,י במשרד שנמצאת
 .המעטפהללא כל סימני זיהוי על גבי  סגורה במעטפה 13:00 בשעה 12.2.2020

 

 ,בברכה

 

 גלית פוגל, מנכ"ל   
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 'ב מסמך    
 
 

 לכבוד
 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 
 שלום רב,

 תב"ע לאזור התעשיהוהכנת תכנון ניהול ל –2/2020הליך  : הנדון
 בהוד השרוןנווה נאמן  

 .הליךה מסמכי כל על חתימתי מצרף הנני לראיה, הליךה מסמכי את בעיון קראתי מ"הח אני .1

 .תכנית ומכיר את התכניות והמסמכים הרלוונטייםה באתר ביקרתי מ"הח אני .2

 התכנית  תנאי,  התכנית  אתר וכי, לעיל  המפורטים  החוזה מסמכי כל  את  הבנתי כי  מצהיר  הנני .3

 לכך בהתאם וכי לי ומוכרים ידועים העבודה על המשפיעים האחרים הגורמים כל וכן אליו

 .הצעתי את קבעתי

 :כי בזאת מצהיר אני .4

 .החוזה/הליךה נשוא העבודות לביצוע הדרושים והמומחיות הניסיון, הידע בעל הנני .4.1

 את לבצע מנת על הדרושים האדם וכח האמצעים כל את להשיג בכוחי יש או, ברשותי .4.2

 ובמועדים , החוזה שבמסמכי ולתנאים לדרישות בהתאם החוזה/הליךה נשוא העבודה

 .בחוזה המפורטים

 הוראות פי על ההתחייבויות או/ו הדרישות כל את לבצע שהיא בחינה מכל, מסוגל הנני .4.3

 .החוזה/הליךה

 כל את  כוללים  והם סופיים  הינם בהצעה  ידי  על שנרשמו  כפי, בהצעתי  הכלולים  המחירים .4.4

 נשוא העבודה בביצוע הכרוכות וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין - ההוצאות

 .המתכנן רווח לרבות החוזה/הליךה תנאי פי על - החוזה/הליךה

 בהצעת שפורט הטרחה שכרה ישונ לא, העבודה היקף הוגדל או העבודה היקף הופחת .4.5

 .המתכנן

 הליךה  תנאי  לכל  בהתאם  הליךה  נשוא  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הנני,  הנדון  הליךב  אזכה  אם .5

 וזאת,  חברהה  של  המלאה  רצונה  ולשביעות,  הצעתיב  שרשמתי  המחירים  לפי,  החוזה  ולמסמכי

 .בחוזה הקבועה התקופה תוך

 שבעה תוך וזאת, להלן המפורטות הפעולות כל את לבצע מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם .6

 :הליךב זכייתי בדבר הודעתכם מתאריך ימים( 7)

 .החוזה/הליךה בתנאי כאמור, מפורט זמנים-לוח להמציא .6.1

 י"ע כדין  חתום( בנוסחו המקורי,  'נספח א' למסמך דהמתכנן ) ביטוחי  אישור  את  להמציא .6.2

 .ביטוחה חברת

 

 או כולן לעיל 5 בסעיף המנויות הפעולות את אבצע לא שאם, לי ידוע כי, בזאת מצהיר אני .7

התקשר ל  רשאית  תהא  חברהוה,   תבוטל  הליךב  זכייתי,  העבודה  לקבל  זכותי  את  אאבד,  מקצתן

 .עם כל גורם אחר לביצוע העבודה

 העבודה התחלת לצו בהתאם, ממני דרשישי בתאריך העבודות בביצוע להתחיל מתחייב הנני .8

 .חברהה ידי על לי נתןישי

ידוע לי כי העבודה נשוא ההליך כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר  .9

 ציע המ הצעת
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או כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו להליך חורגות בשיעור מהותי לדעת 

רשאית לבטל את ההליך לפני  חברהמן התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה ה חברהה

 בודה למציע. שתחליט למסור את הע

 הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יום  90  של  תקופה  במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  הצעתי .10

 נוספים  ימים  90  למשך  בתוקף  זו  והצהרתי  הצעתי  תהיהזאת,    תדרוש  חברהשה  במידהו  הליךל

 .בהתאם

 

  במסמכי   למפורט  בהתאם,  זה  הליך   לפי  העבודות  את  לבצע  עצמי  על  מקבל  הנני .11
 :כדלקמן היא והצעתי, הליךה

 

סעיף 

למסמך 

 א'

הצעה בש"ח ללא  תוכן

 מע"מ

לו"ז המוצע ע"י 

 המציע

גיבוש חלופות , ניתוח מצב קיים שלב א'

 הכנת מסמך מדיניות תכנוניות

 

 _________ ש"ח

 

    

פיתוח חלופה נבחרת לתב"ע כוללת  'בשלב 

  לאזור התעסוקה

 

 _________ ש"ח

 

 סה"כ

 

  

 _________ ש"ח

 

בסכום  חברהלצורך השוואת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה בלבד, תתחשב ה כי, מובהר .12

הכולל של כל השלבים, כאשר המציע אשר הצעתו סה"כ עבור כל השלבים תהיה הזולה ביותר, 

 לעיל. 131.שיקבל את מירב הניקוד עבור מרכיב המחיר כאמור בסעיף הוא 

מתחייבת לממש את כל השלבים והכל לפי שיקול דעתה,   חברהעם זאת יובהר ויודגש, כי אין ה

, לזוכה לא תהיה כל טענה כולו או חלקוש שלב אחד  מצרכיה ותקציב מאושר, וכי באם לא תמ

  ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך.

 

 

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 חתימה 

 (:_______________________________מלא שם לציין  נא) המציע שם

 .:________________________________________פ. ח./מ. ע מספר

 :______________________________________________כתובת

:____________________ טלפון

 _________________________________:_דוא"ל

 :___________________תאריך
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 'גמסמך 

 פירוט המציע בדבר ניסיון במתן השירותים  
 

 ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ ) של_____________ כ משמש אני .1
 בקשה 2/2020  פנייה הליך במסגרת המציע של מהצעתו הצהרה זו כחלק ליתן מטעמה
בהוד  אזור התעשייה נוה נאמן,  להכנת תב"ע ל  למתן שרותי ניהול תכנון  מחיר  הצעת  להגשת
   השרון

 הנני מצהיר, כי המציע סיפק את השירותים הבאים כמפורט להלן:     .2

 פרויקט ה'  פרויקט ד' פרויקט ג'  פרויקט ב'  פרויקט א'   

      

  הציבורי הגוף שם

עבורו בוצעה  

 העבודה

 

     

מהות העבודה או 

הפרויקט שבוצע  

 לרבות במ"ר בינוי

 

     

היקף העבודות  

שבוצעו בעבודה  

 או בפרויקט 

 

     

מועד תחילת  

ביצוע העבודה או  

 הפרויקט 

 

     

מועד סיום הביצוע  

של העבודה או 

 הפרויקט 

 

     

קשר איש  שם

  מטעם המזמין

 ותפקידו 
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טלפון ישיר של  

 הקשר איש

     

 

 א. המשתתפים רשאים להוסיף פרויקטים נוספים.  הערות:

במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ניתן למלא את הפרטים בטבלה, ב.   

 באמצעות מסמך שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.

כמו כן, מצורפות אסמכתאות / המלצות שונות שניתנו לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים   .3

 כל זאת כדלקמן:  קודמים 

 

 _______________ אסמכתאות + המלצות לפרויקט א':  3.1

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ב': _______________  3.2

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ג': _______________  3.3

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ד': _______________  3.4

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ה': _______________  3.5

 

             _______________ המלצות נוספות:   3.6
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 'דמסמך 

 

 

 

 המתכנן אחריות. 1

 

 או/ו  הישירים,  וההפסדים  הנזקים,  ההוצאות  לכל  חברהה  כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  המתכנן 1.1 

 או  ממעשים כתוצאה  או/ו כלפיו  התחייבויותיו  מהפרת  כתוצאה  חברהל  שיגרמו,  העקיפים

 ביצוע במהלך, עמם בקשר או מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו המתכנן של ממחדלים

 בהסכם  הוסכם עליו זמנים בלוח מפיגור כתוצאה לרבות, זה הסכם פי-על התחייבויותיו

 .כאמור שיגרם הפסד או נזק כל בגין חברהה את ויפצה, בעתיד יוסכם שעליו או זה

 

  לנזקים  או/ו  רכוש  לנזקי  או/ו  גוף  לנזקי  שהוא  כל  שלישי  צד  כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  המתכנן 1.2 

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

 השירותים ביצוע עם בקשר ל"מהנ מי של או המתכנן של ממחדל או/ו ממעשה והנובעים

 נזקים בגין שהוא כל שלישי צד י"ע תיתבע חברהוה היה. זה הסכם פי על והתחייבויותיו

 עם מיד חברהה בשיפוי חייב המתכנן יהיה, זה בהסכם כאמור להם אחראי שהמתכנן

 וההוצאות  ההפסדים  כל  לרבות,  כאמור  בו  יחויב  חברהשה  סכום  כל  בגין  הראשונה  דרישתו

 .זה בעניין חברהל שיגרמו

 

  אדם כל או חברהה את לעשות כדי תתפרש ולא בה אין זה הסכם מהוראות הוראה שום 1.3 

 כל בגין, אחרת או בפיצויים לחייבם כדי או, אחראים מטעמו או בשמו הפועלים גוף או

 עובדיו של או/ו המתכנן של לרכושו או לגופו להיגרם העלולים הפסד או/ו נזק או/ו אבדן

 כל או מחדל או מעשה, רשלנות, פעולה מחמת, מטעמו הפועל אחר גוף או אדם כל של או

 המתכנן. המתכנן של מפעילותו בעקיפין או/ו במישרין הנובעת או הקשורה אחרת סיבה

 .לעיל המפורטים מהמקרים מקרה כל לתוצאות באחריות ישא לבדו

 תשא  חברהשה תשלום או הפסד, הוצאה, נזק כל בגין חברהה את לשפות מתחייב המתכנן   

 אדם כל או/ו מתכנן או/ו עובד מצד שתועלה טענה או/ו דרישה או/ו מתביעה כתוצאה בו

 .כאמור המתכנן של מטעמו אחר

 

 ביצוע אי או ביצוע עקב חברהל שייגרם נזק או/ו אבדן לכל אחראי יהיה לבדו המתכנן  1.4 

 .זה הסכם פי על והתחייבויותיו המוזמנים השירותים

 

 תאונות  לגבי לאומי בביטוח ידו על שמועסק מי וכל עובדיו כל את לבטח מתחייב המתכנן 1.5      

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

 .זו התחייבות מילוי אי של תוצאה לכל אחראי יהיה המתכנן

 

 

 ביטוח פוליסת ותנאי הנחיות
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      או שילמה אשר סכום כל אחרת דרך בכל לגבות או/ו לקזז או/ו לנכות רשאית חברהה 1.6

 .שהיא כל מסיבה חברהמה למתכנן המגיעים סכומים או סכום מכל, כאמור בו חוייבה   

 המתכנן ביטוחי .2

 
 זה ו/או על פי כל דין, מתחייב   הסכםעל פי    המתכנןשל  יותיו  והתחייבו  מבלי לגרוע מאחריותו 2.1

מתן השירותים נשוא תחילת זה ו/או לפני מועד  הסכםהחתימה על לפני מועד  המתכנן

, לערוך מביניהם()המוקדם  על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו)להלן: "השירותים"( זה  הסכם

תקופה אחרת ו/או כל    זה  הסכםמתן השירותים נשוא  במשך כל תקופת על חשבונו  ולקיים  

את הביטוחים  וחבות המוצר ,אחריות מקצועיתי ין ביטוחזה לעני הסכםכמפורט ב

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

 :(או "הביטוחים" "המתכנן

 ;אחריות כלפי צד שלישי 2.1.1

 ;חבות מעבידים 2.1.2

 ;אחריות מקצועית 2.1.3

זה על ידו ו/או מטעמו,  הסכםמועד תחילת מתן השירותים נשוא  לפנימתחייב,  המתכנן 2.2

 הסכםאת המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מ חברההלהמציא לידי 

 :"(מסמכי הביטוח)להלן: "זה  הסכםב המפורטים לתנאים וההיקפיםבהתאם זה, 

 כנספח א'זה  הסכםלבהתאם לנוסח המצורף  המתכנןאישור קיום ביטוחי  2.2.1

 ."(המתכנן ביטוחי אישור)להלן: "

)להלן:  חברהמהבנוסף ומלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב  2.2.2

ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא  14מתחייב, כי בתוך  המתכנן "הדרישה"(

בהתאם  המתכנןהעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי  חברההלידי 

 .זה הסכםלנדרש ובקשר עם פעילותו נשוא 

ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח(, כאמור, בזה כי המצאת    מוסכם 2.2.3

 תגרע לאאו /וכאמור, לא תפגע  יםאישור בדבר עריכת הביטוחלרבות טופס 

 .זה, על נספחיו הסכםעל פי  המתכנןהתחייבויות מ

אישור ביטוחי מסמכי הביטוח לרבות כי המצאת  המתכנןמוסכם בזה על  2.2.4

מסמכי המצאת    וללא זה  הסכםהינה תנאי יסודי ב    , כאמור,('נספח א) המתכנן

להתחיל  המתכנןלא יוכל ( נספח א') המתכנןביטוחי  אישורהביטוח לרבות 

 .זה הסכםנשוא  מתן השירותיםב

 קבלנים וקבלניכלפי  המתכנןבין היתר את אחריותו של  יורחבו לכסות המתכנןי טוחיב 2.3

היה החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  לשפות את  המתכנןיורחבו ביטוחי  כמו כןמשנה 

)להלן:  המתכנןעקב מעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםוייתבעו בגין אחריות שתוטל 

 "(.יחידי המבוטח"

 הסכם השירותים נשואהנדרשים בקשר עם חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה המתכנןעל  2.4

 בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,. זה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה, 
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מתקיימת אחריותו על פי בתוקף כל עוד להחזיק  המתכנןאחריות מקצועית, על ביטוח  את

 על נספחיו. זה הסכםבקשר עם על ידו נעשתה  אשר דין לכל פעילות

)אם וככל שייערכו( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות  המתכנןביטוחי הרכוש של  2.5

ובלבד שהאמור החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה     כלפי  המתכנןתחלוף )שיבוב( של מבטחי  

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

על פי נספח אישור ביטוחי   המתכנןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי  2.6

)להלן: "יחידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  ( תורחב לשפות את 'נספח א) המתכנן

ו/או  המתכנןאחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של  על מי מהםהיה ותוטל  המבוטח"(

לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו  בכפוףמנהליו ו/או עובדיו  

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

על פי נספח אישור עריכת ביטוחי  המתכנןחבות מעבידים הנערכת על ידי ביטוח פוליסת  2.7

לעניין   וייקבע  היההחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה   (  תורחב לשפות את  'נספח א)  המתכנן

שייגרמו בתקופת "(  מקרה ביטוח)להלן: "כלשהי    מקצועיתו/או מחלה    תאונת עבודהקרות  

תוך כדי ועקב זה,  הסכםבקשר עם  המתכנןעובדים המועסקים על ידי מי מהלהביטוח 

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי  יםנושא ם, כי הינעבודתם

 .כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו המתכנןו/או לעניין חבות  המתכנן

 המתכנןעל פי נספח אישור ביטוחי    המתכנןפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי   2.8

ה ותוטל על מי מהם היהחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  ( תורחב לשפות את 'נספח א)

במעשה ו/או מחדל   ןחובה מקצועית שמקור  הפרתבשל  אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או  

כלפי  המתכנןחבות ביטוח וזאת מבלי לגרוע מו/או מנהליו ו/או עובדיו  המתכנןרשלני של 

בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול .  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

)למעט באם עילת  )ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח 6בין היתר, תקופת גילוי של 

 .הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה(

אחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות ו כי ביטוחי צד שלישי המתכנןמוסכם בזה על  2.9

 .משותפיםספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות 

ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי  2.10

(, הינם דרישה 'נספח א)  המתכנןזה ובאישור עריכת ביטוחי    הסכםהמתחייבים מן האמור ב

חבויות נזקים ו/או ללבחון את חשיפתו ל המתכנן, ועל המתכנןמינימאלית המוטלת על 

 המתכנןבהתאם. ו/או תנאי הביטוח גבולות האחריות ביטוח ו/או סכומי הולקבוע את 

 חברהכלפי הו/או תביעה מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

ו/או לתנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או לבכל הקשור ל הו/או מי מטעמ

 .לעיל ולהלן המינימאליים כאמור

ו/או לשנותם לרעה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם  המתכנןביטוחי  2.11

 30הודעה בכתב בדואר רשום  חברהלו למתכנן נמסרה על כךאלא אם בתקופת הביטוח, 

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

 נמסרהאם לא רה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  החבשכאלו לגבי ו/או שינוי לרעה ביטול ל

 .ההודעהמסירת ממועד הימים ( שלושים) 30ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 
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על פי  המתכנןכי איזה מבין ביטוחי  חברהול למתכנןיודיע  המתכנןבכל פעם שמבטחו של  2.12

", לרבות האמור בנספח אישורי המתכנןלעיל "ביטוחי  2.1הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

לעיל,  2.11עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף ( 'נספח א) המתכנןביטוח 

אישור עריכת ביטוח  חברהלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל המתכנןמתחייב 

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

קודמים לכל ביטוח ראשוניים וייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם  ןהמתכנביטוחי  2.13

ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר המתכנן יוכי מבטח חברההנערך על ידי ה

לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף  .חברהבדבר שיתוף ביטוחי ה

 .היוכלפי מבטח חברההכלפי  "ביטוח כפל" ולרבות כל טענת 1981 –הביטוח התשמ"א 

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או   המתכנןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,   2.14

ו/או  המתכנןלרכוש בבעלותו של בגין נזק החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  תביעה כנגד 

על פי שיפוי בגינו זכאי ל המתכנןזה ואשר  הסכםהמשמש אותו במתן השירותים נשוא 

החברה ו/או , והוא פוטר בזאת את ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(

מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת מנהליה ו/או עובדיה   

 . אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון(. המתכנןעל 

י זה )ביטוח 2בסעיף הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  דמילשלם את מתחייב  מתכנןה 2.15

, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת ('נספח א)  המתכנןלרבות באישור ביטוחי    (המתכנן

ומבלי לפגוע , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל למלאהביטוח בקשר להן במועד ו

בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל 

מתן השירותים ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותולדאוג ולוודא כי הפוליסשקיימות 

ביטוח  כי את המתכנן . בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייבזה הסכםבקשר עם 

 אשר  מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילותבתוקף כל עוד יחזיק מקצועית  אחריות

 ., על נספחיוזה הסכםבקשר עם ידו על נעשתה 

על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה עם היוודע למנהליו    חברהמתחייב להודיע ל  המתכנן 2.16

מעבידים. כן מתחייב  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או אחריות מקצועיתעל פי ביטוח 

ככל שיידרש  ,המתכנןככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  חברהלשתף פעולה עם ה המתכנן

ו/או מימוש זכויות  חליט להגישה למבטחיםת חברהלשם מימוש תביעת ביטוח אשר ה

 .המתכנןעל פי ביטוחי  חברהה

החברה ו/או יהיה אחראי לשפות את  המתכנןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  2.17

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי מנהליה ו/או עובדיה  

על ידי שלא בתום לב  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או מנהליו ו/ו/או  המתכנן

 .דיןהזה ו/או על פי  הסכםעל פי  המתכנןחובת השיפוי מוטלת על 

ה בתום לב ו/או הפרייקבע בפוליסות כי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 2.18

, לרבות, אך לא מתכנןהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ אי קיום בתום לב של תנאי 

ו/או  המתכנןמוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי 

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  בזכויות  יפגעולא מי מטעמו, 

 על פי ביטוחים אלו. 
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לחזור  המתכנן, מתחייב נןהמתכ)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ  2.19

 הסכםהעתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם  ולהפקיד  

בגין הארכת , לעיל 2.2בסעיף כאמור ( 'נספח א)את אישור עריכת הביטוח הזה לרבות 

אישור מסמכי הביטוח לרבות  מתחייב לחזור ולהפקיד את    המתכנןתוקפם לתקופה נוספת,  

הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , ('נספח א) המתכנןביטוחי 

 על נספחיו. זה הסכםבעריכת הביטוחים בהתאם לאמור ב

י "אישור ביטוחמסמכי הביטוח, כאמור, לרבות מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  המתכנן 2.20

מתן ו/או להמשך לתחילת  יםומקד תנאי מתלה ההינ ,כאמור( 'נספח א)" המתכנן

 את תחילת ו/או המשך מתן השירותים המתכנןלמנוע מ תרשאי האת חברהוה השירותים

מועד ב ולא הומצא ,כאמור ו/או ההצהרה, האישורמסמכי הביטוח ו/או כאמור במקרה ש

 המוסכם כנדרש.

בבדיקתם ו/או אי , המצאתם ו/או המתכנןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  2.21

או על מי ו/ חברהבשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על הו/או   חברהבדיקתם, על ידי ה

ו/או לגרוע בצורה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם  המטעמ

או ו/ דיןאו על פי כל ו/זה  הסכםעל פי  המתכנןשל ו/או מהתחייבויותיו אחריותו כלשהי מ

 .הו/או על מי מהבאים מטעמ חברהכדי להטיל אחריות כלשהי על ה

י טוחיאישור במסמכי הביטוח לרבות אי המצאת המצאת או הסר ספק מובהר כי למען  2.22

פי  - על המתכנןבמועד, לא תפגע בהתחייבויות לעיל  2.19  –ו 2.2כאמור בסעיפים  המתכנן

 ., על נספחיוזה הסכם

העתקי פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת לבדוק את ( ת)אך לא חייב תרשאי חברהה 2.23

מתחייב לבצע כל שינוי או  המתכנןכאמור לעיל ו המתכנןשיומצאו על ידי אישורי הביטוח 

 .(המתכנןזה )ביטוחי  2על פי סעיף תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו 

מסמכי הביטוח )הפוליסות( ביחס ל חברההמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  המתכנן 2.24

 תיקונםולהורות על  ואת אישורי הביטוח  לבדוק את הפוליסות    האישורי הביטוח וזכותואת  

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי   המי מטעמעל  או  ו/  חברההכמפורט לעיל, אינה מטילה על  

ר, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי אישורי הביטוח כאמוהפוליסות ו

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

כל סכום לו לעכב  תרשאי תהייה חברההבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  2.25

בקשר   המתכנןדת לזכות  מוהעביטוח( מהתמורה  הזה )סעיף    2על פי תנאי סעיף   תזכאי  הינו

)שבעה( ימים  7, בכתב, למתכנןעל כך  הובתנאי שהודיע עם ההתקשרות נשוא הסכם זה

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה  חברהמוסכם בזה על ה .מראש

 חברההסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו ל למתכנן, יושב חברהבהתאם למוסכם על ה

 )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  דמימוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  2.26

 .הו/או על מי מטעמ חברההבלבד, ובכל מקרה לא על  המתכנן

למלא אחר כל  המתכנןזה לעיל, מתחייב  הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב 2.27

דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות 

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 
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זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו  הסכםשכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא 

זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי   הסכםאו זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת באופן מקרי  

 .החוקים הנ"ל

בקשר לביטוח אינה באה לגרוע ( המתכנן)ביטוחי זה  2מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  2.28

לנזקים באם יגרמו כאמור   המתכנןבדבר אחריותו הבלעדית של    הסכםמכוחם של הוראות ה

 .זה ו/או על פי הדין הסכםבסעיפים אחרים ב

, והפרתן מהווה הפרה הסכםהנן מעיקרי ה זה)ביטוחי המתכנן(  2ובהר, כי הוראות סעיף מ 2.29

 .הסכםשל היסודית 

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  המתכנןלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך  2.30

זה  הסכםלפי  הבזכויותי, מבלי לפגוע תרשאי החברה האתזה במלואם או בחלקם,  הסכם

 החברהמוסכם בזה על   זה. הסכםלפי  למתכנן האו על פי דין, לעכב כל תשלום המגיע ממנ

נספח אישור ( לרבות מסמכי הביטוחהעתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )כי עם הצגת 

, ישולם החברהולמוסכם על  הסכם, בהתאם לנדרש על פי ה(נספח א') המתכנןביטוחי 

 .ום המעוכב, כאמורהסכ למתכנן
 

"אישור ביטוחי המתכנן" למסמך ד' "הנחיות ותנאי פוליסות הביטוח",  -'     א נספח :ב"מצ

 ."ביטוחי המתכנן" המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך והחוזה על נספחיו  2סעיף  
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 אישור ביטוחי "המתכנן"  -  נספח א' למסמך ד'

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
 __________________ האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
  שם שם

  שירותי תכנון. ☒

 הכנת תב"ע. ☒
 

 

 .מזמין שירותים ☒

חברה כלכלית  ☒
 עירונית.

 

הוד השרון חברה כלכלית 
 עירונית לפיתוח בע"מ

 

 __________ ת.ז./ח.פ. ___________ ת.ז./ח.פ.
 מען מען

 1רחוב הנגר 
 השרוןהוד 

 

 

 סוג הביטוח
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
       סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

, 312, 307, 304, 302 ₪. 2,000,000     צד ג'
315 ,321 ,322 ,328. 

אחריות 
 מעבידים

    6,000,000 
20,000,000 

.₪ 

.₪ 
304 ,309 ,319 ,328 . 

אחריות 
 מקצועית

    2,000,000 .₪ 301 ,303 ,304 ,309 ,
321 ,325 ,326 ,327 ,
 חודשים(. 6) 332, 328

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים
 שירותי תכנון( 038)

 .הכנת תב"ע, אזור התעשייה "נווה נאמן", בהוד השרון

 

  :הרחבות נוספות בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

 מסמכות.חריגה בתום לב  .1

 מועד תחולה רטרואקטיבי ____________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .2
 

 אחריות מקצועית : צד שלישי ו יגבולות האחריות בביטוח
הננו מאשרים כי גבולות האחריות בפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית, הינם גבולות אחריות 

 .בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפיםספציפיים לכל פוליסה 
 

 :הפרה בתום לב
נותן השירותים ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר

 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלוו ו/או עובדי ומנהליו/או )החכ"ל(  מקבל השירותבזכויות  ופגעילא , )המבוטח(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 יום)שלושים(  30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר

 

 מהדורת הפוליסה
  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ' המסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 החוזה נוסח



 

 ם  כ  ס ה

 2020 שנת _______ לחודש ____ ביום השרון-בהוד ונחתם שנערך

 

 חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ השרון-הוד :בין

 השרון-הוד, 1הנגר ' מרח

 אחד מצד                             "(חברהה" - להלן)
 

 .___________________פ.ח_______________________  :לבין

 ' __________________________רח 

 __________________________ דוא"ל:: _______________ טל 

    ("המתכנן: "להלן) 
 שני מצד

 

לתכנון ולניהול התכנון להכנת תב"ע בסמכות מחוזית  עבודות לבצע חברהה וברצון הואיל

 "(;העבודות: "להלן) לאזור התעשייה נווה נאמן בהוד השרון

 

 הזוכה;והמזמין פנה בהליך לקבלת הצעות והצעת המתכנן נבחרה כהצעה  והואיל

 
והרישיונות הדרושים על מנת לספק   , האישוריםוהיועץ מצהיר כי הוא בעל הכישורים והואיל

את השירות וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות. כן מצהיר היועץ שיש 
 לו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה;

 

 ;יבויותיו ותנאי העסקתו של המתכנן וברצון הצדדים לקבוע את התחי והואיל

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר הוסכם לפיכך

 
 מבוא .1

 .הימנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1.1

 הנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד ממנו להלן: .1.2

 הצעת המתכנן; -מסמך ב'  .1.2.1

 תנאי והנחיות ביטוח; -מסמך ג   .1.2.2

 רקע והגדרת העבודות .2

 .דונם 326 -תעשייה נווה נאמן ממוקם בצידה המערבי של דרך רמתיים, בשטח של כאזור  .2.1

 



 

 אזור תעשייה הוד השרון                                          חתימת המציע:_______________ תב"ע – 2/2020הליך מס' 

 

 - 29 -  

29 

 : מצב סטטוטורי מאושר 2.2
אזור התעשייה נווה נאמן כולל מספר תכניות בניין עיר  הקובעות את ייעודי המגרשים והתכליות 

 המותרות באזור התעשייה כמפורט להלן:

 145תכנית הר/  -מצפון לרח' החרש ומדרום בצמוד לדרך רמתיים )פסים באפור ורוד(   •

תכנית המייעדת השימושים בה, (, 9/145, הר/5/145)הר/על תיקוניה  1968משנת 

 .לתעשייה הקשורה בחקלאות

על תיקוניה ,משטח  9תכנית בת/  -)סגול כהה(  145מצפון לרח' החרש ולתכנית הר/ •

  .(/א9מק/ -)בניין אשטרום –תירת ידע ותעסוקה חקלאי לתעשייה ע

על  תיקוניה )סגול בהיר  1991משנת  8בחלקו המערבי של המתחם תכנית הר/במת/ •

 המייעדת השימושים בה לתעשייה ומסחר. –וסגול כהה( 

 /ב,  4/145נקודתיות כגון תכנית חדוות הורים הר/ בנוסף, אושרו מס' תב"עות •

שנה ויותר לאזור התעשייה, כאשר במרוצת  30 -מדובר בתכניות שאושרו לפני כ

  .השימושים המותרים מכוחן השנים ניתנו פרשניות שונות לרבות

 

 :מדיניות תכנונית 2.3
אשר  ,  13.3.2016מיום  20160002אושר בישיבת מליאה מספר  –:מסמך מדיניות תכנונית

נועד ליצור מדיניות פרשנית שוויונית לגבי השימושים המותרים באזור התעשייה, בשים לב 

 לתכניות החלות באזור ולמגמות התכנון.

 

 : 2050תכנית מתאר  2.4

, קבעה 31.7.17שהוכנה להוד השרון ואושרה בוועדת משנה מחוזית ביום  2050תכנית המתאר 

 3.5.1מס'    -"מתחם ל"התחדשות עירוניתזור התעשייה בנווה נאמן כבנספח מתחמי התכנון, את א

 לתכנית המתאר: 1נספח  –להוראות התכנית ובתשריט מתחמי התכנון  6.1.2כאמור בסעיף 

"תת מתחמים להתחדשות עירונית סומנו באזורים בהם נדרשת מדיניות להכוונת יוזמות 

 בתנאים המצטברים הבאים:נקודתיות. תכנית מפורטת בתת המתחם תערך 

לכל שטח תת המתחם   6.1.5אומץ על ידי מוסד התכנון מסמך מדיניות כאמור בסעיף  •

 התואם הנחיות תכנית זו.

 הוכח כי התכנית המוגשת תואמת במלואה את מסמך המדיניות....." •

: בהוראות התכנית נקבעו השימושים המותרים לאזור התעסוקה 5.5בסעיף 

ידע, מרפאות, בתי חולים, מכוני מחקר ופיתוח, משרדים לרבות .."תעשיות עתירות 

משרדי ממשלה, מרכזי כנסים, בתי קפה והסעדה, תרבות ובידו, מלונאות, מכללות 

, בהם לא יותרו מעונות 3.5  -ו 3.4לרבות מעונות סטודנטים, למעט במתחמים לתכנון  

 סטודנטים....., מכוני אימון גופני ומוסדות ציבור..."

 

מ"ר שטחי תעסוקה באזור  231,000 -על פי הערכת מצב מאושר קיימים  כ -קף זכויותהי

מ"ר שטחי תעסוקה  269,000 -התעשייה נווה נאמן. תכנית המתאר מקצה תוספת של כ

 מ"ר עיקרי לתעסוקה.  500,000 -עיקריים ובסה"כ אזור התעשייה עתיד לגדול ל כ
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 תכולת העבודה .3

 

 גיבוש צוות התכנון )יחד עם החברה והעירייה(  –חלק א'  3.1
 

היועצים והמתכננים  שרותי ייעוץ ותכנון של כלל יהיו כוללים  מציעשרותי ה

 ואשר יאושרו ע"י המזמין. הפרוייקט, על חשבון המציעביצוע הנחוצים ל 

אדריכל נוף, , מתכנן ראשי )עורך התוכנית(מנהל פרוייקט,  -צוות היועצים הראשוני שיידרש

הצוות הסופי ייקבע  ., שמאיתשתיות רטובותיועץ יועץ בנייה ירוקה, יועץ תנועה, יועץ סביבה, 

 .ולאחר אישורן במשותף עם המציע, העירייה והחברה

השנים  5 -בעל תעודת אדריכל שהינו בעל ניסיון ב מתכנן  התכנון ע"ימובהר, כי שירותי 

 בהיקף דומה. תב"ע תכנוןהאחרונות ב

 

שאינם מנויים בצוות היועצים הראשוני במידה ויידרשו יועצים נוספים עבור כל אחד מהשלבים,  

, טיפול וריכוז ההצעות, מחירהמציע יטפל בהתקשרויות והכנת מפרט להזמנת הצעות כאמור, 

ן או בין המציע למזמי ליווי הליך לבחירת היועצים והמתכננים עד לחתימת חוזים והתקשרויות

 בין המציע לחברה, כפי שיוסכם בין הצדדים.

 
מובהר, כי ביצוע כל התוכניות המפורטות לעיל יעשה על ידי אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

, עובר לתחילת העבודה וכתנאי לביצועה,  את רשימת חברהמוסמכים  וכי היועץ יגיש לאישור ה

לא תאשר מי  חברהובמידה וההיועצים המקצועיים השונים בתחומים המפורטים לעיל 

 ביועץ אחר.  חברהמהיועצים יוחלף היועץ אשר לא אושר על ידי ה

 ליווי התכנון –חלק ב'  3.2
ליווי וניהול התכנון, קביעה וקיום ישיבות עבודה והיגוי, רישום והפצת פרוטוקולים, ליווי הצוות 

, ליווי בישיבות ועדה, השתתפות בתהליך שיתוף ציבורלרבות המקצועי, בכל מוסדות התכנון 

 התנגדויות, עררים וכיו"ב.

 

 לתכנון יתחוזהמ בוועדה התכניות להפקדת הדרושות והתוכניות המסמכים כל השלמתהיעד ל

 .ההתקשרות הסכם חתימת מיום חודשים 12 בתוך ולבנייה

 

 שלבי התכנון:

 

 והכנת מסמך מדיניות גיבוש חלופות תכנוניות ,ניתוח מצב קיים –שלב א'  3.2.1

 

 .ניתוח מצב קיים על פי זכויות מאושרות •

של רשויות  ןבארץ ובעולם. לימוד מניסיוהכנת סקירה תכנונית לעניין פיתוח אזורי תעסוקה  •

 אחרות. קביעת מדדי הצלחה וכשלון ואבני דרך לשדרוג אזורי תעשייה.

 2050גיבוש חלופות תכנוניות לקידום אזור התעשייה על פי עקרונות תכנית המתאר  •
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איסוף חומר רקע ולימוד שטח התכנון, בירורים מוקדמים, וקבלת מטרות והנחיות מגורמי  3.2.1.1

 התכנון בחברה כולל פגישות והוועצויות עם גורמי התכנון ברשויות התכנון השונות.

הכנת חלופות פרוגרמה מתואמות עם גורמי התכנון החיצוניים והעירוניים על בסיס נתוני  3.2.1.2

 חיות המזמין.הרקע, פרוגרמה מסוכמת והנ

 .בחירת החלופה המועדפת 3.2.1.3

 עיבוד מסמך יעדים ופרוגרמה כמסמך סופי. 3.2.1.4

 77-78עדה המקומית והחלטת הועדה המחוזית האם לאשר פרסום לפי סעיף ודיון בו 3.2.1.5

 )לרבות הליך ערעור משפטי ככל שיהיה בכך צורך(. 

 הכנת מסמך מדיניות לפיתוח אזור התעשייה 3.2.1.6

מסמך המדיניות יתייחס לשימושי הקרקע,   -הכנת מסמך מדיניות לפיתוח אזור התעשייה

ושטחי הציבור הנדרשים, לתחבורה, לתנועה וחניה, מסמך לעיצוב העירוני, לפרישת מלאי מבני 

המדיניות יקבע אזורים לאיחוד וחלוקה, במקום שבו הדבר נחוץ לצורך רכישת שטחי ציבור 

לצרכי המתחם התואמים את תכנית המתאר, ולצרכים תכנוניים אחרים ככל  םאפקטיביי

למתחמי תכנון, הנחיות  התייחסות לנושא חלוקת הזכויות בין המגרשים, חלוקה ששיידר

 אדריכליות לעיצוב, קביעת שימושים מותרים וכד'.

 פיתוח חלופה נבחרת לתב"ע כוללת לאזור התעסוקה -'בשלב  3.2.1

 
 עיבוד החלופה למסמכי התכנית בנוהל מבא"ת. 3.2.1.1

עדה המקומית, עד וכולל החלטה של הועדה המקומית על והגשת התכנית ודיון להפקדה בו 3.2.1.2

מחוזית )לרבות טיפול העדה ור העברתה לדיון להפקדה בוהפקדת התכנית או אישו

 בהתנגדויות ככל שיהיה בכך צורך(.

עדה המחוזית, לרבות מתן בכתב ובעל פה לטיפול בהתנגדויות ולרבות הליכים ודיונים בו 3.2.1.3

 משפטיים בפני ועדות ערר ובתי משפט.

  .תיקון מסמכי התכנית למתן תוקף 3.2.1.4

 פרסום התוכנית למתן תוקף. 3.2.1.5

 

 שידרשו להכנת התוכנית. היועציםהמתכננים וכל צוות המציע יבוצע על ידי שלב זה 

החברה בהתבסס על החלטת העירייה/הועדה המקומית לתכנון ובנייה, שומרת על זכותה 

 להחליט אם לקדם את שני המתחמים בתב"ע אחת או לפצלה לשתי תוכניות.

 

לתוכנית כולל ליווי ההליכים  עד למתן תוקףמובהר כי הטיפול בועדה המקומית והועדה המחוזית 

ם בישיבות ועדה, ליווי הליכי שימוע התנגדויות, ככל שיהיו, בועדה המקומית והמחוזית, מתן הסברי

 דיון בועדת ערר, ביצוע תיקונים בתוכנית וכיו"ב.

 
יודגש, כי החברה איננה מתחייבת לביצוע כל השלבים ועל המשתתפים לקחת זאת  

בחשבון בעת הצעתם ובאם החברה לא תממש שלב או מספר שלבים, למציעים לא  

 ן.תהיה כל טענה בעניי
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 יועצים ומתכננים באחריות המתכנן  3.3

 על המתכנן לשכור על חשבונו את שירותי היועצים הבאים:

 אדריכל נוף; 3.3.1

 יועץ תנועה; 3.3.2

 שמאי  3.3.3

 ;שיתוף ציבוריועץ  3.3.4

 יועץ איכות סביבה; 3.3.5

 ביצוע שירותי הניהול  3.4

 העבודות.מתן שירותי ניהול לצוות היועצים השונים שפורטו לעיל והעסקתם לצורך  3.4.1

ביצוע התקשרויות בהסכמים עם צוות התכנון ונותני השירותים ובדיקת הביטוחים  3.4.2

 המקצועיים של נותני השירותים, בדיקת פוליסות הבטוח והתאמתן לדרישות המזמין.

מעקב אחר הכיסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ומעקב אחר תשלומי פרמיות הביטוח ע"י  3.4.3

 נותני השירותים.

 .הפעולות ההנדסיות הנדרשות לתכנוןל זיהוי וביצוע כ 3.4.4

ליווי, ניהול וקידום התכנון בהתאם להנחיות מהנדס העיר או מי מטעמו ובין השאר הנחיית  3.4.5

היועצים השונים, תיאום בין היועצים השונים ובינם לרשויות הנוגעות לענייו לרבות, אך לא 

הנמלים והרכבות, רשויות רק, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברת חשמל, רשות 

ניקוז, רשות העתיקות, נציבות המים וכד׳ עד לאישורו הסטטוטורי וכל זאת תוך דיווח 

 שוטף למשרד.

תיאום מגעים שוטפים וניהולם עם היועצים ועם רשויות התכנון מוסמכות לצורך הכנת  3.4.6

ם הנוגעים בהליכים משפטיי  חברההתכניות שיוגשו למוסדות התכנון ובמידת הצורך ליווי ה

 לתכנית וטיפול בהליכי אישורן עד לאישורן הסופי כדין.

 אחריות על עמידה בלוח הזמנים להכנת התכניות ואישורן. 3.4.7

 וקבלת אישורה בכל אחד משלבי התכנון. חברהמתן דיווחים שוטפים ל 3.4.8

ביצוע תשלום חשבונות חלקיים לצוות התכנון עפ"י התקדמות התכנון ובהתאמה לשלבי  3.4.9

 התכנון זאת לאחר אישור מהנדס העיר על השלמת השלבים לשביעות רצונו המלאה.
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עפ"י שלבי התכנון שיקבעו ע"י  חברההגשת החשבונות המאושרים ע"י המתכנן לבקרת ה 3.4.10

 .חברהה

 זמני ביצוע 3.5

השלמת כל המסמכים והתוכניות הדרושות להפקדת התכניות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בתוך 

 מיום חתימת הסכם ההתקשרות. חודשים 12

 ( המוזמנים השירותים – ולהלן לעיל) 

 המתכנן הצהרת 4

 בפנקס כחוק הרשום אדריכליעסיק מטעמו  העבודות ביצוע לצורך נציגו כי, מצהיר המתכנן 4.4

 .1958 -ח"תשי, והאדריכלים המהנדסים חוק פי על המתנהל, והאדריכלים המהנדסים

, ידע בעל הוא וכי אצלו המוזמנים השירותים מהות את מכיר הוא כי, בזה מצהיר המתכנן 4.5

 כושרו במלוא יפעל וכי, בהסכם המפורטות התחייבויותיו לביצוע מקצועית והכשרה, ניסיון

 .זה הסכם י"עפ השירותים במתן ומרצו

 טלפון לשאת וכן טלפון עם, מקובלות עבודה בשעות פעיל במשרד להחזיק מתחייב המתכנן 4.6

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

 .למזמין זה בהסכם כמפורט שירותים במתן בלעדיות כל לו אין כי עליו ומוסכם למתכנן ידוע 4.7

 המתכנן שירותי 5

 הרלוונטיים  הגופים  כל  בין  ותיאום  לריכוז:  זה  ובכלל  המוזמנים  השירותים  לביצוע  יפעל  המתכנן 5.1

: היתר ובין, השונים בפרוייקטים הציבוריים ובין הפרטיים בין, המוזמנים השירותים לקידום

 .ועוד מהנדסים, אדריכלים, עירוניים תשתיות גופי, שונות רשויות, תכנון גופי

 ככל, והמתכננים היועצים צוות עם והתכנון התאום ישיבות בכל להשתתף מתחייב המתכנן 5.2

 .הפועל אל והוצאתו הפרוייקט תכנון לקידום,  שנדרש

 בהתאם בתכנון תיקונים או/ו שינויים ולבצע המזמין הוראות אחר למלא מתחייב המתכנן 5.3

 .להנחיותיו

 יסכים  שהמזמין  אחרות  ערכאות  או  משפט  בתי  בפני  עדות  במתן,  דרשיי  אם,    מתחייב  המתכנן 5.4

 יסייע,  כן  כמו.  הפרוייקט  נשוא  בעבודות  הכרוכים בירורים  לקיים  או  בהם  להתדיין דרשיי או

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

 את,  הצורך  במידת,  יבצע  המתכנן.  שיידרש  אחר  סיוע  וכל  מסמכים  במתן  סיוע,  תצהירים  מתן

 .תשלום תוספת ללא זה בסעיף האמור

, ומדויק קפדני באופן מהנדס העיר ו/או מי מטעמו הנחיות אחר למלא בזה מתחייב המתכנן 5.5

 קיימת שלדעתו מקום בכל המזמין לנציג יפנה המתכנן. ההנחיות על להוסיף ולא לשנות לא
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 התוצאה ובין ההנחיות בין סתירה, לדעתו, להיווצר עשויים או, מקצועי ליקוי, בהירות אי

 .בהתאם לפעול המתכנן מתחייב, בהנחיות בכתב שינויים יהיו באם. הרצויה

 .מטעמו מי או מנכ"ל החברה יהיה זה בהסכם" המזמין נציג" 5.6

 נציג  של או המזמין  של  עמדתו  את  הנוגדת  עמדה  רשות  או  מוסד  כל בפני  להציג  למתכנן  אסור 5.7

 .התכנון צוות של או המזמין

 מפורש באופן הדבר לו הוגדר אם אלא תחום או נושא בשום לעסוק רשאי יהיה לא המתכנן 5.8

 .המזמין נציג ידי על ובכתב

  התמורה 6

 גיבוש חלופות תכנוניות, ניתוח מצב קיים, שלב א'בעבור מתן שירותי התכנון המפורטים  6.1

, יעמוד שכר טרחתי על סך של בחוזה זה לעיל 3.2.1כמפורט בסעיף  והכנת מסמך מדיניות

__________________₪ )במילים: ______________________ שקלים חדשים(, 

 בתוספת מע"מ כדין.

פיתוח חלופה נבחרת לתב"ע כוללת לאזור , 'בשלב בעבור מתן שירותי התכנון המפורטים  6.2

, יעמוד שכר טרחתי על סך של בחוזה זה לעיל  .23.2כמפורט בסעיף  התעסוקה

: ______________________ שקלים חדשים(, בתוספת __________________₪ )במילים

 מע"מ כדין.

ו/או מי מטעמו. שכר הטרחה של  נציג המזמיןבסיום כל שלב יגיש המתכנן חשבון לאישור  6.3

. מטעמו מי או נציג המזמין י"ע החשבון אישור מיום יום 45+  שוטף תוךהמתכנן ישולם 

 .זה הסכם הפרת יהווה לא, בתשלום יום 15-עד ל של איחור

 הנושאים את המפרט ח"דו, המזמין לדרישת בהתאם ,המזמין לנציג ימציא המתכנן 6.4

 .לתשלום כתנאי וזאת חודש באותו המתכנן של והשירותים

 ניהול בדבר אישור המצאת הינם התמורה ח"ע כלשהו תשלום לביצוע מקדמיים תנאים 6.5

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

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

 .המזמין י"ע שישולם סכום

 התשלומים כל את וכוללת ומוחלטת סופית הינה זה חוזה פי על התמורה כי, מוסכם 6.6

 .זה חוזה פי על שירותים במתן הכרוכים, וההוצאות

 בגין הוצאות, שמש העתקות, פלוטר שירותי בגין הוצאות כוללת אינה התמורה כי, מובהר 6.7

 זכאי  יהיה  לא  המתכנן  לעיל  המצוין  למעט,  ספקות  כל  להסרת.  חומרים  ובדיקת  קרקע  בדיקות

 . שהוא וסוג מין מכל הוצאות להחזר
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 ההתקשרות תקופת 7

 .המזומנות העבודות לסיום עד הינו זה חוזה 7.1

 ד עם קבלת צו התחלת עבודה חתום ע"י נציג המזמיןמי עבודתו להתחיל מתחייב המתכנן 7.2

 . המזמין רצון את שישביע באופן עבודתו בביצוע ולהתקדם

 בביצוע התקדמותו על, לזמן מזמן המזמין הוראות לפי, למזמין לדווח חייב יהיה המתכנן 7.3

 במהלך שיעלו השונים התכנוניים הנושאים לגבי הערותיו את המזמין בפני ויביא, העבודה

 .התכנון עבודת

 .העבודה התקדמות את, עת בכל, לבחון למזמין לאפשר מתחייב המתכנן 7.4

 לנזקים המתכנן אחריות 8

 הישירים, וההפסדים הנזקים, ההוצאות לכל המזמין כלפי דין פי על אחראי יהיה המתכנן 8.1

 ממעשים כתוצאה או/ו כלפיו התחייבויותיו מהפרת כתוצאה למזמין שיגרמו, העקיפים או/ו

 ביצוע במהלך, עמם בקשר או מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו המתכנן של ממחדלים או

 זה בהסכם הוסכם עליו זמנים בלוח מפיגור כתוצאה לרבות, זה הסכם פי-על התחייבויותיו

 ובתנאי. כאמור שיגרם הפסד או נזק כל בגין המזמין את ויפצה, בעתיד יוסכם שעליו או

 הזדמנות ליועץ ניתנה משפטי בהליך ומדובר ובמידה ליועץ בכתב הודעה לכן קודם שניתנה

 .להתגונן

  לנזקים או/ו רכוש לנזקי או/ו גוף לנזקי שהוא כל שלישי צד כלפי אחראי יהיה המתכנן 8.2

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

 השירותים ביצוע עם בקשר ל"מהנ מי של או המתכנן של ממחדל או/ו ממעשה והנובעים

 נזקים בגין שהוא כל שלישי צד י"ע יתבע והמזמין היה. זה הסכם פי על והתחייבויותיו

 סכום בכל המזמין בשיפוי חייב המתכנן יהיה, זה בהסכם כאמור להם אחראי שהמתכנן

, כאמור בו יחויב שהמזמין סכום כל בגין הראשונה דרישתו עם מיד המשפט בית שיפסוק

 הודעה לכן קודם שניתנה ובתנאי, זה בעניין למזמין שיגרמו וההוצאות ההפסדים כל לרבות

 .להתגונן אפשרות לו וניתנה ליועץ בכתב

 או  אדם כל או המזמין את לעשות כדי תתפרש ולא בה אין זה הסכם מהוראות הוראה שום 8.3

 אבדן כל בגין, אחרת או בפיצויים לחייבם כדי או, אחראים מטעמו או בשמו הפועלים גוף

 כל של או עובדיו של או/ו המתכנן של לרכושו או לגופו להיגרם העלולים הפסד או/ו נזק או/ו

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

 ישא לבדו המתכנן. המתכנן של מפעילותו בעקיפין או/ו במישרין הנובעת או הקשורה

 .לעיל המפורטים מהמקרים מקרה כל לתוצאות באחריות

 בו ישא שהמזמין תשלום או הפסד, הוצאה, נזק כל בגין המזמין את לשפות מתחייב המתכנן 8.4

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

 .כאמור המתכנן של מטעמו
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 ביצוע אי או ביצוע עקב למזמין שייגרם נזק או/ו אבדן לכל אחראי יהיה לבדו המתכנן 8.5

 .זה הסכם פי על והתחייבויותיו המוזמנים השירותים

  תאונות  לגבי לאומי בביטוח ידו על שמועסק מי וכל עובדיו כל את לבטח מתחייב המתכנן 8.6

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

 .זו התחייבות מילוי אי של תוצאה לכל אחראי יהיה המתכנן

      או שילם אשר סכום כל אחרת דרך בכל לגבות או/ו לקזז או/ו לנכות רשאית המזמין 8.7

 .שהיא כל מסיבה מהמזמין למתכנן המגיעים סכומים או סכום מכל, כאמור בו חוייב

 ביטוח  9

, מתחייב  הדיןזה ו/או על פי  הסכםשל המתכנן על פי  והתחייבויותיומבלי לגרוע מאחריותו  9.1

ביצוען של העבודות ו/או זה ו/או לפני מועד תחילת  הסכםעל  החתימההמתכנן לפני מועד 

על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם )להלן: "השירותים"( מתן השירותים נשוא חוזה זה 

 לפעול בישראלמורשית כדין הבאמצעות חברת ביטוח חשבונו  עלמביניהם(, לערוך ולקיים 

 אחריות ביטוח לעניין אחרת תקופהאו כל /ו זה חוזהמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת 

במסמך ד' "הנחיות ותנאי פוליסות הביטוח" המפורטים בתנאים חים , את הביטומקצועית

"ביטוחי המתכנן" לרבות האמור בנספח א' "אישור ביטוחי המתכנן", למסמך ד' הנ"ל   2סעיף  

 .)להלן: "ביטוחי המתכנן" או "הביטוחים"( המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך,

 תחילת לפני, המזמין לידי להמציא המתכנן מתחייב, המזמין מצד דרישה בכל צורך ללא 9.2

מבטחי  ידי עלכדין  חתום כשהוא  " כאמור לעילהביטוח עריכת אישורנספח א' " את עבודתו

 .המתכנן

 ומקדמי מתלה  תנאי  הינה  כאמור  הביטוח  עריכת אישור  שהמצאת  לו  ידוע כי  מצהיר  המתכנן 9.3

 עוד כל ההסכם בביצוע להתחיל ממנו למנוע זכאי יהיה והמזמין עבודתו ביצוע לתחילת

 .מתן השירותים תחילת מועד לפני לו הומצא לא האמור האישור

, במועד)נספח א'(  הביטוח עריכת אישור המצאת אימובהר בזאת ומוסכם על ידי המתכנן כי  9.4

 אי בגין פיצויים לתשלום הנוגע בכל לרבות, זה הסכם פי-על המתכנן בהתחייבויות תפגע לא

 .ההסכם בתנאי עמידה

 ידי על או/ו המזמין ידי על לעת מעת יקבעו אשר הבטיחות נהלי את לקיים מתחייב המתכנן 9.5

 להתיר לא או/ו לעשות שלא המתכנן מתחייב כן. המוסמכות הרשויות ידי על או/ו המבטחים

 .לרכוש נזק לגרום או/ו אדם חיי לסכן כדי בהם יש אשר מחדל או מעשה כל לעשות לאחר

ייכללו תנאי מפורש על פיו  המתכנןביטוחי מובהר בזאת ולמען הסר כל ספק, מוסכם בזה כי  9.6

המתכנן  יוכי מבטח מזמיןקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הראשוניים וייקבע כי הינם 

לרבות כל טענה  בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.ו/או תביעה או טענה ו/על כל דרישה  יםמוותר

ביטוח " ולרבות כל טענת 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 .ויכלפי מבטחאו /והמזמין כלפי  "כפל
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 מעביד-עובד יחסי תחולת-אי 10

 עובדיו או/ו בינו יהיו ולא אין וכי עצמאי עסק בעל הינו כי,  המתכנן מצהיר, ספק הסר למען 10.1

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

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

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

 זכאים יהיו לא עובדיו או/ו  המתכנן כי בזאת מוסכם דלעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 10.2

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

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

 שהם  יחסים  כל  יוצרת  אינה  העבודות  בביצוע  העסקתם כי,  לעובדיו  להבהיר  מתחייב  המתכנן 10.3

 .המזמין לבין בינם

 בכל חשבונו ועל בעצמו שאיי בלבד המתכנן כי בזאת מודגש, לעיל באמור לפגוע ומבלי בנוסף 10.4

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

 .ההסכם ביצוע או/ו העבודות

 התשלומים בכל שאיי בלבד המתכנן כי בזאת מודגש, לעיל באמור לפגוע ומבלי בנוסף 10.5

 לקרן תשלומים, הכנסה מס תשלומי, עבודה שכר לרבות עובדים של כמעביד עליו המוטלים

 .אחר תשלום וכל גמלאות או/ו ביטוח

 הסוציאליים  התנאים  עבור  עובדיו  כלפי  באחריות  שאיי  בלבד  המתכנן  כי  בזאת  מודגש,  כן  כמו 10.6

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

 סכום  כל  למתכנן  שיגיע  סכום  מכל  לנכות  רשאי  המזמין  לעיל  באמור  לפגוע  ומבלי  זאת  עם  יחד 10.7

 הסוציאליות זכויותיהם להבטחת סוציאלי ביטוח לקרן ולהעבירו דעתה שיקול לפי שיידרש

 .עובדיו של

 האמור  כל  אף  על  כי  מוסמך  משפט  בית  ידי  על  בעתיד  ייקבע  בו  במקרה  גם  כי,  מתחייב  המתכנן 10.8

 לפצות  המתכנן  מתחייב,  המזמין  לבין  עובדיו  בין  או/ו  בינו  מעביד  עובד  יחסי  שררו  זה  בהסכם

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

 החוזה הסבת איסור 11

 מקצתו או כולו בוילהס או/ו להעבירו רשאי יהיה לא והוא בלבד המתכנן עם נערך זה הסכם 11.1

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

, זה הסכם לפי מהמזמין כלשהו תשלום לקבלת זכותו את להמחות רשאי יהא לא המתכנן 11.2

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

 פסול להיות הפך או רגל פשיטת, פירוק הליכי נגדו ננקטו או, המתכנן נפטר וחלילה חס אם 11.3

 .בוטל כאילו הזה ההסכם ייחשב, דין
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, המזמין  י"ע  ארכה  מתן  או/ו  כלשהי  זכות  מהפעלת  או/ו  כלשהי  מפעולה  מנעותיה  או  הגבה  אי 11.4

 מניעה המזמין כנגד היוצרות כעובדות או/ו מצדו ויתורוכ פנים בשום יתפרשו ולא יחשבו לא

 .כך מחמת יגרעו לא למזמין שיש יתרון או/ו זכות ושום, התנהגותו מחמת השתק או/ו

 וכל זה  להסכם  הצדדים  את  כדין  ולהחתים בכתב  לערכם  יש זה  להסכם  תוספת  או/ו  שינוי  כל 11.5

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

 עניינים ניגוד ומניעת סודיות שמירת 12

 שיועבר  מידע  או/ו  ענין  כל  של  מלאה  סודיות  על  ישמרו  מטעמו  מי  או/ו  הוא  כי  מתחייב  המתכנן 12.1

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

 .בעקיפין והן במישרין הן זה הסכם

, והבניה התכנון חוק י"עפ לפרסום מותר שאינו כלשהו מידע למסור רשאי יהיה לא המתכנן 12.2

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

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

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

 כלשהו גורם  עבור  תכניות  ביצע  או  מסחרי  בקשר  עמד  או  תכנית  באיזה  טיפל  והמתכנן  במידה 12.3

 מיד כך על להודיע המתכנן על יהיה למזמין השירות מתן ובמסגרת השרון הוד בתחום הכלול

 עם לחלוטין,  כאמור  קשר  כל  להפסיק מתחייב  והינו,  והיקפן  העבודות  טיב  את  ולפרט למזמין

 הטיפול להמשיך המזמין מאת בכתב מפורשת הסכמה יקבל אם אלא זה הסכם חתימת

 "(.האישור: "להלן) המוגדר בפרוייקט

 לגורמים  המתכנן  ידי  על  שירותים  מתן  המשך  לאשר  לסרב  כאמור  במקרה  רשאי  יהיה  המזמין 12.4

 .  בתנאים האישור מתן את להתנות או ענין בעלי אחרים

 את גורמים אותם עבור לבצע שלא המתכנן מתחייב, כאמור אישור ליתן המזמין סירב 12.5

 .עימם קשר כל ולהפסיק העבודות

 ניגוד משום בהם שיש מקצועיים שירותים לספק רשאי יהיה לא המתכנן ההסכם בתקופת 12.6

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

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

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

 תום שלאחר החודשים( 12) עשר בשנים גם, בהתאמה, יחולו זה בסעיף דלעיל ההוראות כל 12.7

 .ההסכם תקופת

 בהתאם שאלון ומילוי העניינים ניגוד סוגיית בחינת הוא היועץ של עבודתו לתחילת תנאי 12.8

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

 .עליו היועץ וחתימת עניינים ניגוד למניעת הסדר הכנת
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 עליו מוטלת זה ובכלל היועץ על מוטלת עניינים ניגוד של ממצב להימנע האחריות כי יובהר 12.9

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

 בתוכן שינוי שחל במידה. עניינים לניגוד חשש של במצב אותו להעמיד העשויה אחרת סוגייה

 היועץ אל לפנות היועץ של חובתו, עניינים לניגוד חשש בדבר שמילא בשאלון היועץ הצהרות

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

 .מטעמו מי או/ו ממועסקיו מי או/ו עובדיו צוות על והן המתכנן על הן יחולו אלו הוראות 12.10

 יועצים 13

 מתכננים חשבונו על להעסיק המתכנן עם להתייעץ ובלא הבלעדי שיקולו לפי רשאי המזמין 13.1

 .לצרכיו בהתאם ויועצים

, מתכנן  אותו  עם  שוטף  בקשר  לעמוד  המתכנן  מתחייב  כלשהו  בתחום  מתכנן  של  שירותיו  נשכרו 13.2

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

 .בתכנון

 וסעדים הפרות 14

 מהתחייבויותיו יותר או אחת המתכנן הפר אם, זה הסכם לבטל המזמין בזכויות לפגוע מבלי 14.1

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

 . ההסכם לבטל רשאי

 ותרופה סעד כל ולקבל לתבוע, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי כך על בנוסף, רשאי יהיה המזמין 14.2

 .המקרה בנסיבות שייראו ככל אחרת משפטית

 ההסכם ביטול 15

 ובלבד, שהיא סיבה מכל עת בכל זה הסכם פי על ההתקשרות את להפסיק רשאים הצדדים 15.1

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

 .יום 30 – מ

 עד שכרו בגין היחסי החלק את לקבל זכאי המתכנן יהיה, כאמור המתכנן שירותי הופסקו 15.2

 או/ו  המסמכים  כל  את  למזמין  ימציא  שהמתכנן  ובלבד  להסכם  בהתאם,  ההסכם  ביטול  לשלב

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

 .שירותיו

 זכויות על ויתור 16

 שהוקנו  מהזכויות  כלשהי  בזכות  או,  מהסמכויות  כלשהי  בסמכות  המתכנן  או  המזמין  השתמש 16.1

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

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

 כלשהו תשלום או פיצוי לתבוע זכאים יהיו לא המזמין או והמתכנן אחרת סיבה או בביצועו
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 הסיבה או ההפסקה, הביטול מסיבת לו גרםילה העלולים הפסד או במוניטין פגיעה, נזק בעד

 .האחרת

 ביטול  של  מהמקרים  אחד  בכל,  המזמין  רשאי  יהיה  זה  הסכם  לפי  המזמין  מזכויות  לגרוע  מבלי 16.2

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

 הסכמה מהווה זה הסכם על המתכנן של חתימתו ועצם, המתכנן ידי על שנעשו בשירותים

 .לכך

 שונות 17

 או/ו ההסכם י"עפ לו הנתונות מהזכויות כלשהי זכות, באיחור אכף או, מהצדדים מי אכף לא 17.1

 על או/ו האמורה הזכות על ויתור בכך יראו לא, מקרים בסדרת או מסוים במקרה, דין י"עפ

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

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

 הצד את לפצות חייב יהיה זה חוזה פי על מהתחייבויותיו איזה יקיים לא או יפר אשר צד כל 17.2

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

 .נוספים או/ו אחרים ותרופה סעד לכל

 הליך או/ו פעולה בכל לנקוט זכאי המתכנן יהיה לא הצדדים שני בין סכסוך של מקרה בכל 17.3

 של בדרך לרבות, המוזמנים השירותים לקידום להפריע או/ו לעכב כדי בהם שיש משפטי

 .מניעה לצו בקשה

 או/ו המזמין בשירותי הכרוכה כלשהי כניתת לבצע שלא יבחר  והמזמין היה כי בזאת יובהר 17.4

, המזמין כנגד תביעה או/ו טענה כל למתכנן תהא לא,  שהיא סיבה מכל  ביצועה את לעכב

 .זה הסכם להוראות בכפוף

 והודעות  כתובות 18

 .זה להסכם במבוא כמפורט הן הצדדים כתובות 18.1

 ביד  נמסרה  אם, לתעודתה הגיעה כאילו  תחשב,  למשנהו  הצדדים אחד י"ע  שתשלח  הודעה  כל 18.2

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

 .כאמור התקינה העברתה על אישור מקבלת אחד עסקים יום תוך - או בדוא"ל בפקסימיליה

 

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 
 

___________________           __________________ 
 המתכנן               המזמין                  
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 מסמך ו'

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 

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

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

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

למתן שרותי תכנון בבקשה להגשת הצעת מחיר "( המציע________________ )להלן: "
 .בהוד השרוןוניהול תכנון להכנת תב"ע לאזור התעשייה נוה נאמן, 

 

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

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

 מטעמה. 

 
או עובד תאגיד הוד השרון הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .3

 עירוני

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

 : קובע כדלקמן

 

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

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

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

  

או בתאגיד עירוני השייך הוד השרון איננו עובדים בעיריית אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .הוד השרון לעיריית 

 

 : או

 

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

 

או הוד השרון למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  .3.3.1
 הוד השרון. הועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 

, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בן זוג –" קרובהצהרה זו: "לעניין 

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן תחוא  בת, אח או

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

 דוד/ה;
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע  .3.4
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין החברה )אם יזכה במכרז( לבין 

נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין  החברהולא ידוע לי כי עובד  החברהעובד 
 בעקיפין. 

 

 קרבת משפחה לנבחר ציבור הצהרה בדבר .4

 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 אשר קובע כדלקמן: 

 

ו פו, אאו שות  ונכוס,  וצה, קרובחבר מוע )א( א.122

ה על חלק העולתאגיד שיש לאחד מהאמורים 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם 

מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

בן  –, "קרוב" לענין זהלעסקה עם העיריה; 

 תחוא , הורה, בן או בת, אח אוזוג

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית  .4.2.1
 הוד השרון 

 

 או

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

 

._______________________________________________ 

 

._______________________________________________ 

 

._______________________________________________ 

 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:

 

, תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

זוג של אח או הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן 

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

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור החברההמכרז( לבין  

יש נגיעה כלשהי  בעיריית הוד השרון ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור  הוד השרון בעיריית 
 להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 
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 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר  .5.1
ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית   הוד השרוןבמועצת עיריית  

 . הוד השרון

 

 לעניין סעיף זה:

 

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור  ":נושא משרה"

חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, )או 

מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל 

 כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;

 

נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון  ":תאגיד עירוני"

  הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.   הוד השרון,  ובנייה  

 
הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר  .5.2

וניים של עיריית ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העיר  הוד השרוןבמועצת עיריית  
, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי מועמד הוד השרון

 לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 

 

 לעניין סעיף זה:

יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור  ":נושא משרה"

סמנכ"ל, )או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, 

מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מנהל 

מנהל מינהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;

 או מנהל אגף.

 

נכון למועד חתימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית לתכנון  ":תאגיד עירוני"

 ונית לפיתוח בע"מ.הוד השרון חברה כלכלית עיר  הוד השרון,  ובנייה  

 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד 

התפקידים המפורטים לעיל, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד 

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו, הגוף   –התפקידים הללו  

 מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: שבו היה כיהן היועץ או היה 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.3
 הוד השרון ו/או לעובד בכיר בעירית   הוד השרוןשירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית  

 .או עובד בכיר בתאגיד עירוני

 

 לעניין סעיף זה:

 

 שרוןהוד הכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית   ":נבחר ציבור"

במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, 

נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, 

הוד התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית 

 ;השרון

 

, החברה, מהנדס החברה, סגן המנכ"ל, מזכיר החברהמנכ"ל  :"עובד בכיר בעירייה"

, מבקר החברה, סגן גזברות החברה, גזבר החברהסגן מהנדס 

, החברה, וטרינר הוד השרון, יועץ משפטי לעיריית העיריה

אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל מינהל או  מנהל

 התשלומים, חברי ועד העובדים; 

 

 כהגדרתו לעיל; ": תאגיד עירוני"

 

מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"

 מבקר בתאגיד;    

 

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

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו  –המפורטים לעיל 

תים שסופקו, תקופת מתן השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירו

 השירותים(: 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 
שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות החברה הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי  .6

ו/או כל התקשרות אחרת  החברהו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע  בהליךהמציע 
או  ותשנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויק

בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, חברה שקיימת מניעה המונעת את התקשרות ה
לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של 



 

 אזור תעשייה הוד השרון                                          חתימת המציע:_______________ תב"ע – 2/2020הליך מס' 

 

 - 45 -  

45 

, החברה, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד כם זההס
 בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

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

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

ואפעל חברה במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ה מציעאת ה
 בהתאם להנחיותיה.

 

 

___________________ 

 חתימה
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 נוסח  אישור רו"ח -ז'  מסמך

 

 _____/____/2020תאריך: 

 
 אישור רואה חשבון

 

 )נוסח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 

 לכבוד 

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 1רחוב הנגר 

 "(המזמין)להלן: " 4501305השרון, הוד 

 

 ג.א.נ,

 

 

 הנדון:  מחזור כספי 

 

"(, אנו מתכבדים לאשר המציע_______ )להלן: "_________________כרואי חשבון של _____

 כדלקמן:
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 רו"ח ,________________ 

                                                                             
 
 

 


