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 א' מסמך

 

 

 

 מבוא .1

 
בזאת, אתכם מזמינה  ,("החברההמזמין/" להלן:) הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 ותוכנית מפורטת לביצועהכנת תוכנית בינוי ופיתוח ניהול תכנון, שרותי להגיש הצעות מחיר ל

" או יםהשירות" )להלן: בהוד השרון "גיל עמל" התעסוקהאזור , מתחם 4/453לתוכנית מפורטת הר/

בהתאם לפרטים כמפורט להלן וכמפורט  ,("ההעיריי: "להלן) עירית הוד השרוןעבור  "(הפרויקט"

 זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הליךבמסמכים המצורפים ל

 

 

 הליךה מסמכי .2

 ותנאיו: הליךהמפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה המסמכים 2.1

 מסמך א'. - לליותוהוראות כ הליךה תנאי 2.1.1

 מסמך ב'. - ציעהמ הצעת 2.1.2

 מסמך ג' –ואדריכל( )מנהל פרוייקט נסיון המציע  2.1.3

 מסמך ד'. - לביטוחי המתכנן ם כללייםותנאי ותהנחי 2.1.4

 מסמך ה'. - חוזה 2.1.5

 ".הליךמסמכי ה" ולחודהמסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד  כל 2.2

 טפסים נספחים 
 

 מנהל פרוייקט טופס המלצה 1טופס מס' 
 טופס המלצה מתכנן )א(1 טופס  

 מטעם תאגיד אישור זכויות חתימה 2טופס מס' 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 3טופס מס' 
  אישור רואה חשבון בדבר היקף פעילות 4טופס מס' 
 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 5טופס מס'
 מציע נציג הפרטי  6טופס מס'
 7טופס מס' 
   8טופס מס'

 

 פרטי חשבון בנק לתשלום
 תצהיר העדר ניגוד עניינים

 
 

 
 

 יםוהוראות כלליות למשתפ הליךה תנאי
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 נתוני התוכנית  .3

 
. )להלן: 23.11.2009בתוקף מיום  4/453הר/ תוכנית מפורטת –ית/התב"ע התוכנ 3.1

 התוכנית"(."

 – 290, 288 – 286, 282 – 270, 266, 263, 258, 255, 30חלקות  6657גוש  -תחולת התוכנית  3.2

חלקות  חלקי 6653, ואת גוש 376 – 373, 292, 267, 252, 36וחלקי חלקות  311 – 293, 291

272 ,289 . 

שטח ציבורי; בצפון: שכונת גיל עמל; בדרום:  –במערב: שכונת גיל עמל  –ת התוכנית גבולו 3.3

 .55מועצה אזורית דרום השרון;  במזרח: נחל הדס וכביש מס'  –גבול מוניציפאלי הוד השרון 

 דונם. 72.6כ  –שטח התוכנית  3.4

 רים.אחו רמ"י"(רשות מקרקעי ישראל )להלן: " – בעלי הקרקע 3.5

התחדשות עירונית באזור התעשייה "גיל עמל" אשר תביא לניצול  :/4534הר/תכנית  מטרת 3.6

יעיל יותר של הקרקע, לשיפור איכות הסביבה במתחם ותוספת שטחי מסחר לשרות שכונות 

 המגורים הסמוכות.

 

 העבודה: תכולת 4

 :מפורט לביצוע תכנוןוח תכנית בינוי ופיתו 4.1

 לביצועמפורטת  יתתכנוכן בינוי ופיתוח  תכניתשל  תכנוןיהול ן ונתכנוהנדרשת כוללת  העבודה

 מטלות/ תוצרים:   2עיקרה  (,"התב"ע"שאושרה )להלן:  4/453הר/בהתאם לתכנית 

תכנית בינוי ופיתוח, אשר תובא לאישור הוועדה המקומית, וזאת  הכנת 4.1.1

 התב"ע. וראותמקדים לקידום היתרי בנייה במתחם, בהתאם לה כתנאי

הציבורי בתכנית, כולל מערכות  חבשל המר תכניות מפורטות לביצוע תהכנ 4.1.2

הדרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי חנייה ציבורית והתשתיות 

 .הציבוריות

 :יכללו התכניות 4.1.3

 תכנית בינוי ופיתוח

 0.00תנוחה ומפלסי הדרכים, קביעת  -הכוללות  1:250בקנ"מ  תכניות 4.1.3.1

נון, תכניות לרכב, תכניות נטיעות וגיבמגרשים, תכנון כניסות ויציאות 

, פרטי תהשקייה,  הכנת פרטים מחייבים עפ"י דרישת אגף התשתיו

ריהוט רחוב, ופרטים אופייניים כגון: חומרי גלם, גדרות, מעקות, 

 פרגולות, סורגים, עמודי שילוט וכיוב'.

כתובות לבינוי ולפיתוח במגרשים הפרטיים ברמה  הנחיותמסמך  הכנת 4.1.3.2

, הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ות מרחביות כהגדרתן עפ"ישל הנחי

 .תוך תיאום מול ההנחיות המרחביות הכלליות של הועדה המקומית

ומתן פתרונות לכל התנאים להוצאת היתרי בניה הקבועים  בחינה 4.1.3.3

 הרלוונטיות. ותת תיאומים הנדרשים מול הרשויובתב"ע לרב
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תיאום מערכות תיאום עם  ותיאום בין כל היועצים והמתכננים, ניהול 4.1.3.4

 .ובעירייה חברהכל הגורמים המקצועיים ב

ואישור התכניות עם גורמי חוץ והרשויות הרלוונטיות, לרבות:  תיאום 4.1.3.5

המים, חברת חשמל, רשות העתיקות, חברות  תאגידפקיד היערות, 

 וכיוב'.  , רמ"יהתקשורת, משטרת ישראל, חב' נתיבי ישראל

 

 לביצוע מפורטות תכניות

ולביצוע, על פי תכנית הבינוי והפיתוח  למכרזתכניות מפורטות  נתהכ 4.1.3.6

והוראות התוכניות כולל תכניות גינון והשקייה ומפרט לעבודות הפיתוח 

לרבות פרטי פיתוח אופיינים מנחים למתחם בתחום השטחים 

הציבוריים ובתחום המגרשים הפרטיים )סוגי גדרות, חמרי גלם, 

רגולות וכו'(. וט רחוב, עמודי שילוט, פמעקות, סככות, סורגים, ריה

לא . ותוכנית הבינוי והפיתוחהתכנית תהיה מותאמת עם פרטי הפיתוח 

 כולל תכנון מפורט של השצ"פים בתחום התוכנית.

תכנון פיתוח נוף של המתחמים לרבות, תכנון גינון והשקיה בתיאום  4.1.3.7

 ואישור מחלקת הגינון, המדרכה, הטופוגרפיה, הצמחייה, מערכת

 אורה וכו'.ההשקייה, חומרי הגמר, ת

משולב לקבלן/  מכרז הליכי, ליווי מכרזמפרטים ואומדנים ל הכנת 4.1.3.8

בכתב, השוואה בין  עתד תחוו מתןלביצוע הפרוייקט לרבות  םקבלני

 ההצעות ומתן המלצה בכתב.

לביצוע הפרויקט לרבות מתן חוו"ד בכתב, השוואת  מכרזהליווי הליכי  4.1.3.9

שתתפות בדיוני כתב בדבר ההצעה הזוכה, הההצעות ומתן המלצה ב

 .ים ו/או צוות ההתקשרויותמכרזועדת ה

עד סיום תקופת האחריות של הקבלן,  תעליון על ביצוע העבודו פיקוח 4.1.3.10

 קבלת הפרוייקט ואישור גמר ביצוע.

 פיקוח עליון עד לאישור החשבון הסופי לקבלן המבצע. 4.1.3.11

  - כללי

דה , בישיבות עבומכרזיםעדת , בווהמקומיתבדיונים בוועדה  השתתפות 4.1.3.12

 .ידרשובדיונים נוספים ככל שי

עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שיבוצעו לפי הוראות מהנדס העיר  4.1.3.13

 או מי מטעמו בזמן ביצוע הפרויקט.

 

הכל כמוגדר אבני הדרך ושלבי תשלום, עבור כל אחת מהתוכניות, תכולת התכנון,  

 השיכון.במגדיר המשימות של תעריף משרד הבינוי ו

 

אין החברה מתחייבת לממש את כל השלבים והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב ידוע למציע כי 

מאושר, וכי באם לא תממש שלב אחד כולו או חלקו, למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או 

  דרישה בשל כך.
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 :שירותי הניהול ובכללם ביצוע 4.1.4

לרבות ורך הכנת התכניות הנ"ל, עם צוות יועצים ומתכננים לצ התקשרות 4.1.5

בחינת חלופות, ישיבות תיאום, תיאום מול הגורמים המקצועיים, תיאום 

 ואישור התכניות מול החברות, ועדות התכנון, והרשויות השונות.

שירותים על ידי מנהל הפרויקט הליבה, אדריכל הליבה וצוות התכנון  מתן 4.1.6

צורך שירותים הנדרשים לוכן העסקת נותני  הליךב מציעהשהוצג על ידי 

 תכנון.ה

התקשרויות בהסכמים עם צוות התכנון ונותני השירותים ובדיקת  ביצוע 4.1.7

הביטוחים המקצועיים של נותני השירותים, בדיקת פוליסות הבטוח 

 והתאמתן לדרישות המזמין.

אחר הכיסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ומעקב אחר תשלומי פרמיות  מעקב 4.1.8

 .תיםרושיהביטוח ע"י נותני ה

הפעולות ההנדסיות הנדרשות לתכנון לרבות מדידות, וביצוע כל  זיהוי 4.1.9

 , מיפוי עצים, סקרי ניקוז וכו'.וטכנייםבדיקה ומיפוי בעלויות, סקרים גיא

, ניהול וקידום התכנון בהתאם להנחיות המנהל ובין השאר הנחיית ליווי 4.1.10

שויות נותני השירותים, תיאום בין נותני השירותים עצמם ובינם לר

ות, אך לא רק, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברת לרב ןהנוגעות לעני

, ניקוז, רשות העתיקות, נציבות המים ויותחשמל, חברות התקשורת, רש

 למשרד. וטףוכד׳ עד לאישורו וכל זאת תוך דיווח ש רמ"י

מגעים שוטפים וניהולם עם נותני השירותים ועם רשויות התכנון  תיאום 4.1.11

וטיפול בהליכי  וןו למוסדות התכנצורך הכנת התכניות שיוגשמוסמכות ל

 אישורן עד לאישורן הסופי כדין.

 ואישורן. תכניותעל עמידה בלוח הזמנים להכנת ה אחריות 4.1.12

 וקבלת אישורו בכל אחד משלבי התכנון. חברהדיווחים שוטפים ל מתן 4.1.13

חלקיים לצוות התכנון עפ"י התקדמות התכנון  ותתשלום חשבונ ביצוע 4.1.14

. זאת לאחר נוןתני השירותים במהלך התכבהתאמה לשלבי התכנון לנוו

 אישור המנהל על השלמת השלבים לשביעות רצונו המלאה.

עפ"י שלבי התכנון  חברההחשבונות המאושרים ע"י החברה לבקרת ה הגשת 4.1.15

 .החברהשיקבעו ע"י 

 : ציעהמומתכננים באחריות  יועצים 4.1.16

 עצים הבאים:ותי היואת שיר חשבונו על לשכוריהיה  ציעהמ על

 תוכנית בינוי ופיתוח: עבור

 ניהול תכנון 4.1.16.1

 .אדריכל 4.1.16.2

 .ופיתוח נוף אדריכל 4.1.16.3

 .תחבורה וחנייה תנועה מתכנן 4.1.16.4

 דרכים )פיסי(. מתכנן 4.1.16.5

 . ביובמים ו מתכנן 4.1.16.6

 תקשורת.מתכנן חשמל תאורה ו 4.1.16.7

 תיאום תשתיות 4.1.16.8
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 :עבור תוכניות מפורטות לביצוע

 אדריכל נוף 4.1.16.9

 מתכנן תנועה ודרכים 4.1.16.10

 ם וביובמתכנן מי 4.1.16.11

 בותמתכנן תאורת רחו 4.1.16.12

 תיאום תשתיות 4.1.16.13

על ידי יועצים ומהנדסים  עשהי עיל, כי ביצוע כל התוכניות המפורטות למובהר

 םימוסמכים לתחום התכנון, ויכללו הכנת תכניות מפורטות, כתיבת מפרטים טכני

ה את חברמיוחדים, כתבי כמויות, מחירים ופיקוח עליון. היועץ יגיש לאישור ה

 ם בתחומים המפורטים לעיל. צועיים השוניהיועצים המקרשימת 

את  החברהיובהר, כי לפני תחילת העבודה המתכנן יידרש להעביר לאישור  עוד

ה לא חברהיועצים שעימם הוא בחר לעבוד, בהתאם לרשימה שלהלן, ובמידה וה

ה ולמתכנן לא תהיינה חבריוחלף היועץ אשר לא אושר על ידי ה יועציםתאשר מי מה

 ל טענות בקשר לכך.כ

יועצים ומתכננים הנדרשים לכל אחת מהתוכניות דלעיל ושאינם , כי ןיצויי

 מופיעים במגדיר המשימות של תעריף משרד הבינוי והשיכון, ככל שנחוצים,

יועסקו ע"י החברה באופן ישיר והמתכנן יידרש לשתף איתם פעולה באופן 

 מלא ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך.

 

 .זמנים"("העבודות/השרותים המו ן:להל)

 

  ביצוע: זמני 5

הבאת תכנית הבינוי והפיתוח לדיון לאישור להמסמכים והתוכניות הדרושות  כל 5.1

על ידי החברה  התקשרותמיום חתימת הסכם ה חודשים 4 בתוךבוועדה המקומית 

 .ומשלוח הזמנת עבודה

 4 בתוך ת הפיתוחלביצוע עבודו מכרזלפרסום ההמסמכים והתוכניות הדרושות  כל 5.2

 .אישור תוכנית הבינוי ופיתוח ע"י הועדה המקומיתמיום  חודשים

העיריה בשלבי התכנון וכן שינויים החברה ו/או בפני  כנון, כי הצגת חלופות תמובהר 5.3

יעשו ללא קבלת תמורה נוספת על התמורה  ,בתכניות במהלך הביצוע, ככל שאלה ידרשו

 . ציעלה זכאי המ

 המציע: כשירויות 6

 פים העומדים בעת הגשת ההצעות בכל התנאים הבאים:משתת הליךלהשתתף ב רשאים

בהיקף  עלתכנון מפורט לביצו יםפרוייקט שני ניהל צוות יועצים של לפחות המציע 6.1

עיקרי )לרבות שילוב של תעסוקה כשימוש עיקרי עם  שטחמ"ר לתעסוקה  50,000של 

 ת. לפחו דונם 20של מעל  טחשבבמתחם  מסחר, מלונאות, דיור מוגן( שימושים של

)החל מיום  השנים האחרונות 7 –מדובר בפרויקטים שקודמו ב  -לעיל  6.1ף לסעי 6.2

 .2020(, לא כולל שנת 1.1.2013
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בעל תעודת אדריכל או  מנהל פרויקטהמציע להעסיק במועד הגשת ההצעה  על 6.3

י בתחום והאדריכלים או מתכנן ערים בעל תואר אקדמ נדסיםמהנדס רשום בפנקס המה

לפחות פרויקט אחד  ,(1.1.2013השנים האחרונות )החל מיום  7-ניהל ב ערים, אשר ןתכנו

מ"ר לתעסוקה שטח עיקרי )לרבות שילוב של  50,000לתכנון מפורט לביצוע בהיקף של 

( במתחם בשטח של מסחר, מלונאות, דיור מוגןשל  שימושיםעיקרי עם תעסוקה כשימוש 

 דונם לפחות.  20מעל 

רשום בפנקס האדריכלים  רשויאדריכל ת ההצעות המציע להעסיק במועד הגש על 6.4

 סוקהמ"ר לתע 50,000תכניות מפורטות לביצוע בהיקף של  2והמהנדסים שתכנן לפחות 

 שטח עיקרי )לרבות שילוב של תעסוקה כשימוש עיקרי עם שימושים של מסחר, מלונאות,

שנים ה 7 -, מהן תכנית אחת ב חותדונם לפ 20במתחם בשטח של מעל  דיור מוגן(

השנים האחרונות )החל מיום  10 -(, ותכנית נוספת ב1.1.2013האחרונות )החל מיום 

 (, שלפחות אחת מהן כבר החל ביצועה בפועל.1.1.2010

בכל שנה במהלך שנות  ₪ 1,000,000על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל, של לפחות  6.5
 . 2019, 2018, 2017הכספים 

 
רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של המציע  יצרף להצעתו אישור שליע המצ

 . (4טופס מס' בתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי ההליך )
 

 

 והמלצות: אישורים 7

שויות מקומיות ו/או המלצות, שניתנו לו מאת רמכתבי יצרף להצעתו  המציע 7.1

וכן יגיש את  או מאת הגופים השונים שעבורן בוצעו העבודות/וממוסדות ממשלתיים 

  .גופים ממליצים לפחות 3( מ1טופס מס' טופס ההמלצות ) 

על  ומפורטותיצרף להצעתו פרופיל משרד מפורט, כולל מצגת מודפסת  המציע 7.2

 מות וכו'.פירוט עבודות דומות קוד ,ובדיוון עיניסיונו, ניס

( השנים האחרונות )החל 7עבודותיו בשבע ) פירוטבו  'גמסמך יצרף להצעתו  המציע 7.3

( השנים האחרונות 7(. לצד רשימת העבודות שביצע המציע במהלך שבע )1.1.2013מיום 

 כאמור, יצרף המציע את הפירוט כדלקמן: 

 ביצוע העבודה ומועדה; מקום 7.3.1

 כספי; היקף 7.3.2

 זמן ביצוע העבודה; ךשמ 7.3.3

 הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות מספר פקסימיליה; שם 7.3.4

השנים  7 -יצרף להצעתו קו"ח ופירוט עבודות שביצע האדריכל מטעמו ב  המציע 7.4

 (.1.1.2013האחרונות )החל מיום 

 אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה. תוהמציע לצרף להצע על 7.5

חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, יד השומה או מרואה ר מפקאישו ףהמציע לצר על 7.6

 .1976-חשבונות( התשל"ו לציבוריים )אכיפת ניהו גופיםוכן אישור לפי חוק עיסקאות 

 לא תידון כלל. ,בהליךשלא תהיה לה הכשירות דלעיל, המהווה תנאי סף להשתתפות  הצעה
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שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  מציע 7.7

רה בצירוף וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החב תהחברו

 2טופס מס'  – ם.דוגמאות חתימת

 

רשאי לצרף להצעתו המלצות על עבודות שבוצעו על ידו בעבר, לגבי התקופה  המציע 7.8

 לעיל. 6.2שקדמה לתקופה שבסעיף 

נתונים שהוצגו דעתה הבלעדי, לאמת את ה פי שיקול-תהיה רשאית, על החברהמובהר כי  7.9

ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע -על

 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-פרויקטים שבוצעו על

 

תהיה רשאית לפסול מציע שהתברר כי היה לו ניסיון רע עם עירית הוד השרון, או  החברה 7.10

וף ציבורי)כולל ממשלה וגופי סמך( ן/או אם ת/חברה כלכלית אחרת או גרשות מקומי

לא ראוי שהחברה תתקשר עם המציע.  התקשרויותהיועץ הורשע בעבירה שלדעת ועדת 

)כולל( וכולל חוות דעת שלילית בכתב 2020ועד  2013ניסיון רע בסעיף זה הינו בין השנים 

 .ירה פלילית וכד'או בע"פ על היועץ, בעיית אמינות, הרשעה בעב

 

ת הצעת המציע יצוין, מי הוא נותן השירותים מטעם המציע לחכ"ל אשר ישמש במסגר 7.11

קורות החיים  ויצרף אתנציג המציע" להלן " –המתכנן המוביל של הפרוייקט באופן אישי 

 המציע.  ונסיונו המקצועי בתחום התכנון הנופי של נציג

 

 
 המציע: הצהרות 8

וכהצהרה שכל פרטי  שוראיכמוה כ הליךהשתתפותו בהצעתו של המציע ו הגשת 8.1

, הכישורים והסגולות הידיעות כלומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את  הליךה

 - הליךהמקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ה

 .הליךהכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע יחתום על כל מסמכי ה

כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע סייר  הליךתתפותו בהצעתו של המציע והש הגשת 8.2

את תנאי שטח האתר  בדקלביצוע העבודות ו דבשטח האתר, בחן את המיקום המיוע

 לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

או אי הכרת  הליךאי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי ה אוטענה בדבר טעות  כל 8.3

 ת המציע.לא תתקבל לאחר הגשת הצע -התנאים באתר 

 

 הגשת ההצעות על ידי המציע: אופן 9

 :חתומים על ידו הליךהמציע להגיש הצעתו באופן שכל מסמכי ה על 9.1

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, תשובות לשאלות הבהרה וכל  9.1.1
ידי החברה כאמור במסמך זה, והכל, -שינוי שבוצע במסמכי ההליך על

לא שהיא סגורה במעטפה לאים וההצעה עצמה תוגש ככשאלו חתומים ומ
 .מזוהה

רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או  החברה

 אחד מהם.
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 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. 9.1.2

 
 המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו.  9.1.3

 
המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל  9.1.4

 רו"ח. העתק כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או 

 
במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות  המציע מסכים, כי 9.1.5

רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית  החברהסופר, תהא 
לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על 

 ים.כהליידי ועדת ה
 תוקף ההצעה 9.2

 
( ימים מן 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 9.2.1

 ד האחרון להגשת ההצעות.המוע
 

החליטה החברה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד  9.2.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת 90ההצעה בתוקפה למשך תשעים )

 ההצעות.
 

החברה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה בהליך, וזאת עד  9.2.3
 הזוכה בהליך. יע שהצעתו הוכרזה כהצעה לאחר חתימת חוזה עם המצ

 
 אופן הגשת הצעת המחיר 9.3

 

הנחה  באחוזהכספית של המציע תינתן באופן שהמציע ינקוב  הצעתו 9.3.1
להכנת תוכנית  ,שבתוקף במועד הליך זהמשרד הבינוי והשיכון מתעריף 

 בינוי ופיתוח ותוכניות מפורטות לביצוע, לפי העניין. 
 

 . 20%ומקסימום הנחה של  10%מום הנחה של יבין מינ גבולות ההנחה המוצעת יהיו

 בלבד. "ציע"הצעת המ - מסמך ב'ייתן הצעתו הכספית על גבי  המציע 9.3.2

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

 .ציעהמ

 הסתייגויות ותיקונים: שינויים 10

 סמכי החוזה. למציע למחוק או לתקן או לשנות את מ אסור 10.1

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי תהא  החברה 10.2

 .הליךה

ה. חברבשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י ה אם 10.3

של כל יחידה  חירשל מספר היחידות ובין המ הכוללנתגלתה אי התאמה בין המחיר 

ל כל יחידה, ויראו את המציע התאמה בהסתמך על המחיר ששצויין בהצעה, תתוקן אי ה

 כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.
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 מסמכי החוזה: הבהרת 11

סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו  הליךהמשתתף במסמכי ה ימצא 11.1

"ל: ה, באמצעות דואחברפנות להמדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי ל מובןל בקשר

hod.com-office@calcalit שאלות הבהרה  ,13:00בשעה:  23.06.20יום ל, ולהעביר עד

 , ובמבנה שלהלן:פתוח בלבד, עם אישור מסירה   MS-Wordבכתב במסמך

 "דמס

או  המסמך

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 השאלה נוסח וסעיף רלבנטיים פרק

    

    

   

 יש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר ין את פרטי אש לציכן י כמו 

 .09-8626785. יש לוודא קבלת המייל בטלפון מס': טלפון

ה המצוינים חברה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי החבר, כי היודגש 11.2

איננה מתחייבת  חברהובמבנה המוכתבים לעיל בלבד. כן יודגש, כי ה בפורמטלעיל בלבד ו

 ות על כל השאלות שיוגשו.לענ

בלתי  לקוהיא תהווה ח הליךתופץ הודעה לכל רוכשי חוברת ה הליךשיהיו שינויים ב ככל 11.3

 .הליךנפרד ממסמכי ה

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל כל 11.4

 . חברהתחייבנה את ה -תשובות בכתב 

, להכניס שינויים הליךהאחרון להגשת הצעות ב , עד למועדבכל עת רשאית, חברהה 11.5

 שינויים, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. ההליךותיקונים במסמכי ה

בהודעה שתופץ , יובאו בכתב הליךוהתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה

ההליך. למען הסר  למציעים ובאתר החברה. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי

ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה בכתב מטעם 

החברה. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה 

 כחלק ממסמכי ההליך המוגשים במסגרת הצעתו.

 
 בדיקת ההצעות .12

 
 תבדוק את ההצעות שהוגשו.  החברה 12.1.1

 
ל דעתה הבלעדי, להיעזר לצורך בדיקת ההצעות פי שיקו-, עלרשאיתתהא  החברה 12.1.2

 ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון. 
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 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו .13

 
רשאית על פי שיקול דעתה לפנות  החברהלאחר פתיחת מעטפות ההליך, תהא  13.1.1

למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת 
  ם, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.ונים ומסמכים נוספינת

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  החברה 13.1.2

מהמציעים לאחר הגשת ההצעות להליך להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או 
אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של 

 מנה זו.אי סף המפורטים בהזהמציע בתנ

 
 
 :הבחירה בין ההצעות .14

 
לאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת הפניות בתנאי הסף המנויים  14.1

, אשר החברהבפרק תנאי הסף לעיל, תנאי הסף יבדקו ויבחנו ע"י ועדת התקשרויות של 
 תבדוק, בין היתר, כי לפנייה צורפו כל המסמכים הנדרשים.

 
 יםדירקטורו, החברהאת מנכ"ל   -לצורך הליך זה  הכוללת  -ת תקשרויוועדת הה

 הועדה".להלן " .םבצרוף מהנדס העיר ואדריכל העיר או מי מטעמ בחברה,
 

לקבוע, על  החברהמובהר כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של  14.2
 ף האמורים.בסיס בדיקות שייערכו בשלב ב', כי הפניות לא עמדו בתנאי הס

 
 

 
 שקלול ההצעה: אופן .15

 
מציעים שיעמדו בתנאי הסף כמפורט לעיל, תבחן הועדה את הצעותיהם לפי רכיב המחיר ורכיב 

 האיכות כמפורט להלן:

 :נקודות 40 ניקוד מקסימאלי של – רכיב המחיר  15.1

 מהניקוד הכולל, 40%מחיר, המהווה מרכיב ההניקוד בגין 

נתן את מציע אשר יהיה הה הזוכה בלבד, ההצע ההצעות ובחירתלצורך השוואת  כי, מובהר .א

תהיה הזולה ביותר, הוא שיקבל את מירב הניקוד עבור מרכיב  וההנחה המירבית קרי הצעת

ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. להלן הנוסחה לחישוב ציון רכיב המחיר: המחיר 

ניקוד לרכיב , שווה ה40%, כפול ביותר, חלקי מחיר ההצעה הנבחנת הזולהמחיר ההצעה 

 המחיר .

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר X 40%רכיב המחיר = 

 מחיר ההצעה הנבחנת        

 

 נקודות:   60ניקוד מקסימאלי של  –רכיב האיכות   15.2

 

 מצגתלעיל,  7והאישורים וההמלצות כמפורט בסעיף עם מסמכי ההליך  להגישהמציעים יהיה  על

 כאמור וכן השנים האחרונות 7-בשניהל  תכניותהו וייקט()מנהל הפר המציעיל המפרטת את פרופ

תהיה  חברההשנים האחרונות. ה 7-שביצע ב ותכניות האדריכל המוצעהמפרטת את פרופיל  מצגת

 להזמין את המציעים והאדריכלים מטעמם לשיחת התרשמות בפני הצוות המקצועי.  רשאית

 

ם לקריטריונים ולאמות המידה כמפורט ייעשה בהתאי הועדה על ידי חברניקוד מרכיב האיכות 

 להלן:     
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 ניקוד  תיאור  אמת מידה                

 מס' פרוייקטים –המציע )מנהל פרוייקט(נסיון 

)מנהל  המציע ניהלתכניות מפורטות לביצוע ש מספר

( 2020)לא כולל  נותהאחרו השנים 7-ב הפרוייקט(

לרבות שטח עיקרי ) סוקהתעל מ"ר 0,0005בהיקף של 

שילוב של תעסוקה כשימוש עיקרי עם שימושים של 

 20מסחר, מלונאות, דיור מוגן( במתחם בשטח של מעל 

 .דונם  לפחות

 נקודות 5 -  נקודות 5 –תכניות 1-2

 נקודות 10 –תכניות  3-4

 נקודות 15 –תכניות ומעלה  5

15 

 מס' פרוייקטים – האדריכל נסיון

ו תכניות בינוי ו/א עלביצומפורטות תכניות  מספר

השנים האחרונות  7 -המוצע ב שתכנן האדריכלופיתוח 

מ"ר לתעסוקה  50,000( בהיקף של של 2020)לא כולל 

שטח עיקרי )לרבות שילוב של תעסוקה כשימוש 

עיקרי עם שימושים של מסחר, מלונאות, דיור מוגן( 

 דונם  לפחות. 20במתחם בשטח של מעל 

 

 קודותנ 5 -  נקודות 5 –תתכניו 1-2

 נקודות 10 –תכניות  3-4

  נקודות 15 –תכניות ומעלה  5

15 

 חוות דעת הצוות המקצועי

 ,הפרוייקט לניהולמנציג המציע התרשמות כללית 

 6.3הפרוייקטים כאמור בסעיף  ניהולונסיונו המקצועי ב

ההתרשמות תהיה על בסיס 

 ראיון והפרוייקטים שהוביל

10 

נציג המציע,  ,מהמתכנן הראשיללית התרשמות כ

המוצע מטעם המציע ונסיונו המקצועי בתכנון 

 6.4הפרוייקטים כאמור בסעיף 

ההתרשמות תהיה על בסיס 

 תכנןראיון והפרוייקטים ש

10 

למכתבי הערכה שיספק המציע הועדה התייחסות 

ולמידע שיקבל , מנהלים ומפקחים ממזמיני הפרויקט

עם ם, , אם יוחלט לקייים בשיחות שיקינציג הועדה 

הגורמים השונים מטעם מזמין העבודה לגבי שביעות 

 לרבות -מנהל הפרוייקט  –המציע  מנציג רצונם

 ,מעמידה בלוחות זמנים

שביעות רצון , ידת שיתוף פעולה, מממאיכות העבודה

 .והמנהלים מאיכות צוות העובדים

ההתרשמות תהיה על בסיס 

 מכתבי ההמלצה

5 

שיספק המציע למכתבי הערכה עדה וההתייחסות 

ולמידע שיקבל , מנהלים ומפקחים ממזמיני הפרויקט

עם , אם יוחלט לקיים, בשיחות שיקיים נציג הועדה 

הגורמים השונים מטעם מזמין העבודה לגבי שביעות 

לרבות -מתכנן הפרוייקט  –מנציג המציע  רצונם

 ,מעמידה בלוחות זמנים

 שביעות רצון, פעולהידת שיתוף , מממאיכות העבודה

 .והמנהלים מאיכות צוות העובדים

ההתרשמות תהיה על בסיס 

 מכתבי ההמלצה

5 

 60  סה"כ
 



13 

 

 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 
לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הקריטריונים לעיל, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים   15.2.3

 פרוייקטיםך, ונשוא ההלי התכנון, עבודות בתחום והטפסים להצגת תיאור מילולי של נסיונו הקודם
 .   לעיל 6כמפורט בסעיף ם אחרי

 
= רכיב  60%להלן הנוסחה לחישוב ניקוד רכיב האיכות: סה"כ ניקוד ההצעה הנבחנת , כפול  15.2.4

 .האיכות
                   

האיכות  ומדרגהמחיר  רכיב, כי ההצעה הזוכה תהיה ההצעה אשר בשקלול מובהר
 ביותר התקבל את הציון הגבו

 
 

 ועדת התקשרויותשיקול הדעת של  .16
 

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

 פתיחת ההצעות:
 

שוריו, מומחיותו ותחומי בעבר, אמינותו, כי יסיונו של המציע בביצוע עבודות דומותנ  16.1
מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי ו/או צוות טכני מתאימים וכן, המלצות אודות 

 המציע, הן לחיוב והן לשלילה.
 

 איכות העבודה לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע )לחיוב או לשלילה(.  16.2
 

קת צבר העבודות ו/או העומס העבודה, לרבות, בדיבחינת מידת יכולתו של המציע לבצע את  16.3

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

 החברה. 
 

פי שיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות, למציעים שיוכיחו את עמידתם בתנאי -מתן עדיפות, על 16.4
 הסף, ללא צורך להיזקק לקבלני משנה. 

 
, 1993-, תשנ"גמכרזיםלתקנות חובת ה 22מידה המפורטים בתקנה יקול אחר או אמת ש כל 16.5

)לחיוב או  החברה/לרבות, ניסיון עבר של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה
 לשלילה(.

 

 הזוכה בהליך 17
 

כי  ועדת ההתקשרויות של החברה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות הליך זה, ותמליץ 17.1
 מו בהסכם. תתקשר ע החברה

 

כמפורט  ועדת ההתקשרויות תשקול את ההצעות ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים, 17.2

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

לא ש ועדת ההתקשרויות רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט 17.3

 נות לחברה. בטיח את מירב היתרולבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה לה
 

רשאית שלא  על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת ההתקשרויות 17.4
  להכריז על מציע כלשהו כזוכה בהליך.

 במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת החברה.  
 

 
 

 סייגים 17.5
 

ין, ועדת ההתקשרויות כויותיה על פי כל דעל אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמ 17.5.1
 רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה בהליך.

 
  החברה.במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת  17.5.2
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 ההסכם 17.6

 
למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא 

 תוקף בין הצדדים. -קיים הסכם בר
 
 

 תנאים כלליים: 18
 

 ין החלהד 18.1
 

 הליך זה כפוף לדינים החלים מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.  18.1.1
 

 תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין. ההצעות 18.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  18.1.3
 והגשת ההצעות.

 
 

 תנית שיפוט ייחודית 18.2
 

ן אך ורק בבית המשפט הנכרת מכוחו, יידו כל עניין הנוגע להליך זה ו/או להסכם
 המוסמך מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר תל אביב. 

 
 הוצאות ההשתתפות בהליך 18.3

 
 כל מציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, וביצוע בדיקות נשוא ההליך.  18.3.1

 
  בגין הוצאות אלה. החברההמציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת  18.3.2

 
 

 משלוח הודעותות הצדדים ואופן ובכת 18.4
 

 כמפורט לעיל. החברהכתובתה של ועדת ההתקשרויות היא במשרדי  18.4.1
 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. 18.4.2
 

ו/או ועדת ההתקשרויות לכתובת  החברהכל הודעה אשר תישלח על ידי  18.4.3
המשתתפים בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך 

ם מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל ( ימי עסקי3שלושה )
תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו 

 בעת מסירתה. –נשלחה; ואם נמסרה ביד 
 

 
 :חברהרכוש ה -החוזה  מסמכי .19

ה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאל חברההחוזה הינם רכושה של ה מסמכי

זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  הליךב אמור, כחברהל למטרת הגשת הצעות

ה לא חברהחוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ל

להלן, וזאת בין שהגיש  17כאמור בסעיף  -יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 ה ובין אם לאו.חברהצעה ל

 :החברה החלטות. 20

, הליךשתהיה גבוהה מאומדן ה הצעה, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל רשאית החברה 20.1

 .ההתקשרויותאשר יוגש לוועדת 

 ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.חברה אין 20.2

הכל  -הימנה  לקאו ח הליךאת כל העבודה נשוא ה ועתהא רשאית למסור לביצ החברה 20.3



15 

 

 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

ם את כל עבודות השיפוץ בתוך תקופה קצרה שים לב לצורך להשלילפי ראות עיניה, וב

 של מספר שבועות. 

תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב  החברה 20.4

 .הליךב ורטיםמעולה, ובמועדים המפ

לבצע את העבודות  סיונותהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו ובני החברה 20.5

 .הליךב יםהמפורטלה ובמועדים בטיב מעו

דעתה, לחקור ולדרוש  יקולשמורה הזכות, על פי ש התקשרויות של החברהה לוועדת 20.6

, ניסיונו ו/או מומחיותו וממציע כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור להוכחת כשירות

 והמציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. 

להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה  ערשאית לאפשר למצי תהתקשרויוה ועדת 20.7

ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת  צעהלצרף להצעתו ולא צורפו לה

 , כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.הליךההצעה ושלא נרשם במפורש בתנאי ה

 

 :הליךהזוכה ב חובת 21

( ימים ממועד קבלתו 14ר )הרי שבתוך ארבעה עש (,"הזוכה" -)להלן  הליךזכה המציע ב  21.1

, את המסמכים חברהיהא עליו להמציא ל הליךה בדבר זכייתו בחבראת הודעת ה

 הבאים:

זמנים )גנט( מפורט לביצוע  לוח החברה של הימסור לאישור הזוכה 21.1.1

זמן של  רקיהעבודות. על לוח הזמנים להיות מפורט ויסודי, מחולק לפ

צוע של העבודה, הסדרים ושיטות תוך פרוט שלבי הבי שבועיים ימים,

על חלקיה השונים וכל פרט אחר שנהוג לכלול אותו בלוח  -לביצוע העבודה 

 זמנים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.

נספח א' למסמך ד' )הנחיות ותנאים " המתכנןעל "קיום ביטוחי  אישור 21.1.2

 ביטוח.הברת ע"י חכדין חתום כלליים לביטוח( 

לעיל, כולם או חלקם, תהא  16.1התנאים המפורטים בסעיף  חרא הזוכה אימל לא 21.2

ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע,  הליךרשאית לבטל את זכייתו ב חברהה

 לעיל. 7כאמור בסעיף 

ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על  קבועהערבות ישמש פיצוי  סכום 21.3

כאמור לעיל, לא יהא  ת. בחילוט הערבות הבנקאיךהליעם הגשת הצעתו לעצמו המציע 

כנגד הזוכה עקב הפרת  החברכדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 .הליךההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו ל

 

 הצעות, מועדים: הגשת 22

. הליךמסמכי הבתוך מעטפה, המצורפת ל ה במסירה ידנית, המציע להגיש הצע על 22.1

לחתום  שמוסמךכשהם חתומים כדין על ידי מי  הליךתכלול את כל מסמכי ה ההצעה

 עליהם מטעם המציע.

 1הנגר ברחוב  החברה י, שנמצאת במשרדמכרזיםהמציע כאמור תוכנסו לתיבת ה הצעת 22.2
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 הליךבמעטפה סגורה בציון מספר ה 13:00בשעה   30.06.20יאוחר מיום  לאהוד השרון 

 "(.מועד הגשת ההצעות)להלן: " מעטפה.גבי ה על

הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות  22.3

 שהן. 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה  החברה 22.4

אחד מן המציעים אשר הגישו הצעה -כך הודעה בכתב לכל-הבלעדי, ובלבד ששלחה על

וף המועד להגשת ההצעות, יראו את כל המשתתפים ך המועד לפני חלבכתב. הואר

 כמסכימים להארכת המועד.

 ישיבות חדרם ייערך במציעיסיור ה .03:09 בשעה 16.06.20 ביוםיערך  מציעים סיור 22.5

. חובה הוד השרון. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה ,1הנגר שברח'  החברה במשרדי

 .תידון עתו תפסל ולאהצם מציעימציע שלא ישתתף בסיור ה

 

 ,בברכה   

     

 גלית פוגל, מנכ"ל    

    

     

 

 לוחות זמנים -ריכוז  טבלת

 

 הליך מספר

 

10/2020 

 09:30: שעה 16.06.20: תאריך םמציעיסיור  מועד

 , הוד השרון1, קומה  1הנגר –מיקום: משרדי החברה 

מועד להגשת שאלות 

 הבהרה

 13:00: שעה 23.06.20: תאריך

להגשת  אחרון מועד

 הצעות

 

 13:00: שעה 30.6.20: תאריך

 , הוד השרון1, קומה  1הנגר –מיקום: משרדי החברה 
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 

 לכבוד

 חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ הוד השרון

 רב, שלום

 2020/10מס' הליך  : הנדון
בעיר הוד  ל עמל"אזור התעסוקה "גיוניהול התכנון של מתחם  לתכנון 

 השרון
 

 .הליך, לראיה הנני מצרף חתימתי על כל מסמכי ההליךהח"מ קראתי בעיון את מסמכי ה אני 16

 הח"מ ביקרתי באתר העבודה. אני 17

 

 מצהיר בזאת כי: אני 19

בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא  הנני 19.1

 החוזה./הליךה

להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם  י, או יש בכוחברשותי 19.2

ולתנאים  שותוזה בהתאם לדריהח/יךלההדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא ה

 החוזה. - במסמך ה'שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים 

מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על  הנני 19.3

 החוזה./הליךה הוראותפי 

הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעה הינם סופיים והם  המחירים 19.4

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע  בין - כוללים את כל ההוצאות

 החוזה לרבות רווח המתכנן./הליךעל פי תנאי ה -החוזה /הליךהעבודה נשוא ה

 חההיקף העבודה או הוגדל היקף העבודה, לא ישונו אחוזי שכר הטר הופחת 19.5

 שפורטו בהצעת המתכנן.

 הליךבהתאם לכל תנאי ה הליךה ה נשואאת העבוד צעהנדון, הנני מתחייב לב הליךאזכה ב אם 20

ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה 

 ה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.חברהמלאה של ה

ארבעה את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  לבצעהצעתי תתקבל, הריני מתחייב  אם 21

 :הליךם בדבר זכייתי בהודעתכ( ימים מתאריך 14) עשר

לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה )מסמך  להמציא 21.1

 והכל כמפורט בחוזה. -( 1ו'

 ציעהמ הצעת :  ב'  מסמך 

מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתר העבודה, טיב הקרקע,  הנני 18

לי וכי  םעבודה ידועים ומוכרים על התנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעי

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 החוזה./הליךזמנים מפורט, כאמור בתנאי ה-לוח להמציא 21.2

המתכנן )נספח א' למסמך ד' "הנחיות  יאישור על קיום ביטוח להמציא 21.3

 ביטוח.הע"י חברת כדין  חתום ותנאים כלליים לביטוחי המתכנן(

 

לעיל כולן או  6מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  אני 22

ה תהא רשאית לחלט את חברתבוטל,  וה הליך, זכייתי בעבודהמקצתן, אאבד את זכותי לקבל ה

בכל לפגוע הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי 

ה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת חברזכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 .הליךהצעתי ל

מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה  הנני 23

 .החברידי ה עלשיינתן לי 

 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  הצעתי 25

תהיה הצעתי  -יום  90לתקופה נוספת של  הערבותה תדרוש הארכת חבר. במידה שההליךל

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

, והצעתי הליךזה, בהתאם למפורט במסמכי ה הליךמקבל על עצמי לבצע את העבודות לפי  הנני 26

 כדלקמן: היא

__ אחוזים )למלא אחוז וכן מאיות האחוז( __  בשיעור של __ __ .  הנחה

( אחוזים _____________________________________)במילים: __

 מתעריף משרד הבינוי והשיכון.

 , בלבד.20%-10%גבולות ההנחה המותרת על פי תנאי ההליך בין 

 

 רב, בכבוד

_____________________ 
  חתימה 

 __המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________ שם

 __________________________________ע.מ./ח.פ.:_________ מספר

 _____:_____________________________________________כתובת

:____________________ פקסימיליה:________________ טלפון

 :___________________ תאריך

 

ברר כי התקציב לא אושר או כי אם ית כפופה לתקציב מאושר ולפיכך הליךלי כי העבודה נשוא ה ידוע 24

ה מן חברחורגות בשיעור מהותי לדעת ה הליךשהוגשו ל תהתקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעו

לפני שתחליט למסור את  הליךרשאית לבטל את ה החברהתקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה ה

, זכאי להחזר סולהאינה פ שהצעתוה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר חברהחליטה ההעבודה למציע. 

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מן  -3%הוצאות השווה ל

 המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 'ג מסמך

  פירוט המציע בדבר ניסיון במתן השירותים  
 )מנהל פרוייקט(

 

 ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ ) של _____________כ משמש אני .1
 בקשה 2020/10  פנייה הליך במסגרת המציע של מהצעתו הצהרה זו כחלק ליתן מטעמה
 אזור התעסוקה "גיל עמל"של מתחם ותכנון למתן שרותי ניהול תכנון  מחיר הצעת להגשת

 בעיר הוד השרון

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

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

שם הגוף הציבורי 
עבורו בוצעה 

 העבודה

     

מהות תיאור 
העבודה או 

 הפרויקט שבוצע 

 

 

     

היקף העבודות 
שבוצעו בעבודה או 

 בפרויקט

 התוכנית שטח

 )מ"ר( זכויות בנייה

 

 

     

מועד תחילת ביצוע 
או עבודה ה

 הפרויקט

     

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט

     

שם איש קשר 
מטעם המזמין 

 ותפקידו

 

     

טלפון ישיר של איש 
 הקשר
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 פירוט המציע בדבר ניסיון במתן השירותים  
 )אדריכל(

 

 ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ ) של_____________ כ משמש אני .3
 בקשה 2020/10  פנייה הליך במסגרת המציע של מהצעתו הצהרה זו כחלק ליתן מטעמה
 אזור התעסוקה "גיל עמל"תכנון של מתחם ולמתן שרותי ניהול תכנון  מחיר הצעת להגשת

 בעיר הוד השרון

 הנני מצהיר, כי המציע סיפק את השירותים הבאים כמפורט להלן:    .4

 פרויקט ה' ט ד'פרויק פרויקט ג' פרויקט ב' פרויקט א'  

שם הגוף הציבורי 
עבורו בוצעה 

 העבודה

     

מהות תיאור 
העבודה או 

 הפרויקט שבוצע 

 

 

     

היקף העבודות 
שבוצעו בעבודה או 

 בפרויקט

 שטח התוכנית

 )מ"ר( זכויות בנייה

 

 

     

מועד תחילת ביצוע 
העבודה או 

 הפרויקט

     

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 פרויקטה

     

שם איש קשר 
מטעם המזמין 

 ותפקידו

 

     

טלפון ישיר של איש 
 הקשר
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 :לגבי פירוט הפרויקטים עבור מנהל הפרויקט ועבור האדריכל הערות

 א. המשתתפים רשאים להוסיף פרויקטים נוספים.             

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

 באמצעות מסמך שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.                          

 

כמו כן, מצורפות אסמכתאות / המלצות שונות שניתנו לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים  .5
 קודמים כל זאת כדלקמן: 

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט א': _______________ 5.1

 

 _______________ קט ב':אסמכתאות + המלצות לפרוי 5.2

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ג': _______________ 5.3

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ד': _______________ 5.4

 

 אסמכתאות + המלצות לפרויקט ה': _______________ 5.5

 

 המלצות נוספות:  _______________            5.6
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 'ד מסמך

 יטוחי המתכנןם לבהנחיות ותנאים כלליי

 

 .לביטוחי המתכנן הנחיותהצהרות המתכנן ו .1

שיזכה  המתכנןלקיום ביטוחים על ידי  החברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  1.1

הוראות " ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " במכרז

 ", בהתאמה(.הביטוח

זה לעיל ולהלן, לרבות  1יף בסע כאמורביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המציע 1.2

  להלן  4להלן "התחייבויות המתכנן", סעיף  2בסעיף בהתאם לתנאים המפורטים 

 ".המתכנןביטוחי  "אישורלרבות האמור בנספח א' למסמך ד' זה  "ביטוחי המתכנן"

המפורטות הוראות הביטוח דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  1.3

בזאת  ומצהירבמלואן וההסכם  ההליךלפי מסמכי  השירותיםהות ת מאולעיל ולהלן 

 לעיל כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  כי קיבל ממבטחיו

 ולהלן.

 במסמכי המפורטות הביטוחדרישות הביטוח והוראות  את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 1.4

שירותים וכתנאי ן התמלא יאוחר ממועד תחילת  החברהבידי  ולהפקיד ההליך

כשהוא חתום כדין על ידי  המתכנןאישור ביטוחי את נספח א' למסמך ד' , לתחילתם

 החברה המבטחת.

החתום כאמור, מתחייב , המתכנןאישור ביטוחי נספח א' למסמך ד' המצאת בנוסף ל 1.5

ימציא המתכנן  )להלן: "הדרישה"( מהחברהבכפוף לקבלת דרישה בכתב כי המתכנן 

)להלן:  הנדרשות הביטוח פוליסותמ העתקים מועד קבלת הדרישהים מימ 14בתוך 

 "מסמכי הביטוח"(.

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  1.6

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

 מסמכי הביטוח.לאו ו/ דרישות הביטוחהוראות הביטוח ו/או לל

לאילו מהוראות  כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס בזאת במפורש מובהר 1.7

 שנמסרו על ידי המתכנן,ביטוח ה לאיזה ממסמכי הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או

 הסכם, הההליךשצורף למסמכי תעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח החברה ת

 .ונספחיהם

העתקים מקוריים של מסמכי אי המצאת במקרה של הר בזה, כי מוב ספקלמען הסר  1.8

בשל  מתן השירותיםממנו את מועד תחילת  מהמתכנן תהייה רשאית הביטוח, החברה

 המסמכים החתומים כנדרש.אי הצגת 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 1.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.9

 במציע )המתכנן(לראות  תרשאי החברה תהאלעיל,  1.8 כאמור בסעיף מסמכי הביטוח,

 .במכרז המציע )המתכנן(ו/או לבטל את זכייתו של  הסכםכמי שהפר את ה
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים 1.10

המציע כי בדק עם והצהרת אישור  ים, המהוואלא בחתימה וחותמת של המציע

הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים כל ן להם ואי מבטחיו

 .הנדרשים

 

 :המציעיםהתחייבויות  2

במסמכי ההליך אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים  2.1

", הנחיות ותנאים כלליים לביטוחי המתכנןבהתאם לתנאים המפורטים במסמך ד' זה "

 ועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן את: ר ממולהפקיד בידיכם לא יאוח

 , חתום כדין על ידי חברת הביטוח. "המתכנןאישור ביטוחי " א' למסמך ד' זהנספח  (א)

, כי בתוך יםמתחייב הננו )להלן: "הדרישה"( מהחברהבכפוף לקבלת דרישה בכתב  (ב)

ר העתקים מפוליסות הביטוח אש לידיכםמציא נימים ממועד קבלת הדרישה,  14

 .זה הסכםו נשוא נבהתאם לנדרש ובקשר עם פעילות ידנורכו על נע

(, כאמור, מסמכי הביטוחמוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח ) (ג)

, לא תפגע ו/או לא תגרע למסמך ד' א')נספח לרבות נספח אישור עריכת הביטוחים 

 . זה, על נספחיו הסכםעל פי  ינומהתחייבויות

ואת  בהליךידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות ל באנוה כי ריםמצהיכמו כן הננו  2.2

במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל  ההליךלפי  השירותיםמהות 

נעמוד במלוא  ,הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה

 . כם ההתקשרות, על נספחיהםוהס ההליךדרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי 

תהיו  אנו מסכימים כי , פעל כאמור לעילאם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  2.3

כלפינו כמי שהפר את  לפעולו/או  מתן השירותיםלמנוע מאתנו את מועד תחילת  רשאים 

 . ההליךההסכם ו/או לא עמד בתנאי 

 

 :אחריות המתכנן 3

ו/או  יםלכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישיר ברההחי לבדו יהיה אחראי כלפ המתכנן 3.1

כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיו ו/או כתוצאה ממעשים או  חברההעקיפים, שיגרמו ל

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

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

 . בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור חברהבעתיד, ויפצה את ה סכםזה או שעליו יו

לבדו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או  המתכנן 3.2

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

בעים ממעשה ו/או ממחדל של המתכנן או של מי מהנ"ל בקשר עם ביצוע והנומשלוחיו 

ע"י צד שלישי כל שהוא  בעתית חברה. היה והההשירותים והתחייבויותיו על פי הסכם ז

 חברהבגין נזקים שהמתכנן אחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה המתכנן חייב בשיפוי ה

ויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים יח החברמיד עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שה

 בעניין זה. חברהוההוצאות שיגרמו ל

או כל אדם  או  חברההוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ה שום 3.3

הפועלים בשמו או מטעמו אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן  ףגו
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ו/או של עובדיו או של  ןהמתכנ לפו או לרכושו שלגו ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם

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

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

 כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל. צאותשא באחריות לתויי

שא ית חברהבגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שה חברהייב לשפות את המתח המתכנן 3.4

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

 אחר מטעמו של המתכנן כאמור.

עקב ביצוע או אי ביצוע  חברהאחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם ל הלבדו יהי המתכנן 3.5

 .הוזמנים והתחייבויותיו על פי הסכם זם המהשירותי

מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי  תאונות  כלמתחייב לבטח את כל עובדיו ו המתכנן 3.6

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

 .המתכנן יהיה אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו

 שילמה או      אשרות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום לנכ רשאית חברהה 3.7

 מסיבה כל שהיא. חברהבו כאמור, מכל סכום או סכומים המגיעים למתכנן מה חויבה

 

 י המתכנן:ביטוח. 4

על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב   מתכנןמבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של ה 4.1

תימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם ד החלפני מוע מתכנןה

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

ו/או כל תקופה אחרת כמפורט  מתן השירותים נשוא הסכם זהחשבונו במשך כל תקופת 

את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ית, בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצוע

 " או "הביטוחים"(:מתכנןביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי ה

 ;אחריות כלפי צד שלישי 4.1.1

 ;חבות מעבידים 4.1.2

 ;אחריות מקצועית 4.1.3

מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו,  לפנימתחייב, כי  מתכנןה 4.2

את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  ברהחי הלהמציא ליד

 "(:מסמכי הביטוחבהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

א' למסמך ד' נספח בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  מתכנןאישור קיום ביטוחי ה 4.2.1

 "."אישור ביטוחי המתכנן זה

)להלן:  חברהוף לקבלת דרישה בכתב מהבכפ בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 4.2.2

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

בהתאם לנדרש  מתכנןהעתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי ה חברהה

 ובקשר עם פעילותו נשוא הסכם זה.

ח(, כאמור, לרבות ביטומוסכם בזה כי המצאת ההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי ה 4.2.3

, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע א' למסמך ד'נספח האישור בדבר עריכת הביטוחים 

 על פי הסכם זה, על נספחיו. מתכנןמהתחייבויות ה

 מתכנןכי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי ה מתכנןמוסכם בזה על ה 4.2.4

לא המצאת מסמכי ה ולהינה תנאי יסודי בהסכם ז  , כאמור,א' למסמך ד'נספח 

 מתכנן, כאמור, לא יוכל הא' למסמך ד'נספח  מתכנןהביטוח לרבות אישור ביטוחי ה

 להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם זה.
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כלפי קבלנים וקבלני משנה  מתכנןיורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של ה מתכנןביטוחי ה 4.3

היה  חברההבאים מטעם המי מו/או  חברהלשפות את ה מתכנןכמו כן יורחבו ביטוחי ה

ו/או  מתכנןוייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של ה

 "(.יחידי המבוטח)להלן: " מתכנןהבאים מטעם ה

להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה,  מתכנןעל ה 4.4

נוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ף. בבמשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה בתוק

להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין  מתכנןביטוח אחריות מקצועית, על ה

 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

 :אחריות כלפי צד שלישי –ביטוחי אחריות  4.5

פי דין בשל כל -על מתכנןשל הביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו  4.5.1

מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק 

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם 

 .חברהו/או למי מהבאים מטעם ה חברהההסכם, לרבות פגיעה או נזק ל

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( מיליון  ישנ) ₪ 2,000,000גבולות האחריות  4.5.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  4.5.3

בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים  מתכנןה

 פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק

כל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים במא

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. מתכנןשה

א' נספח על פי  מתכנןפוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי ה 4.5.4

ו/או מי מהבאים מטעם  חברהתורחב לשפות את ה מתכנןאישור ביטוחי הלמסמך ד' 

)להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל  החברה

ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו  מתכנןרשלני של ה

 יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ש בבעלותו ו/או שימושו, רכו שאינו חברההבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  4.5.5

, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש מתכנןשל ה

 .ישירות(. מתכנןעליו פועל ה

 חבות מעבידים: –ביטוחי אחריות  4.6

על פי פקודת הנזיקין )נוסח  מתכנןביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של ה 4.6.1

כלפי העובדים  1980ם פגומים, התש"ם וצריחדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למ

המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה 

מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך 

 תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.

 בידים:ת מעגבולות האחריות בביטוח חבו 4.6.2

 לתובע.₪  6,000,000 (א)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (ב)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות  4.6.3

ייחשב  מתכנןכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה וה מתכנןה

 מועסקים על פי החוק.ער הכמעבידם(, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב  4.6.4

, היה ונקבע לעניין קרות מקרה חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההלשפות את 

 .מתכנןביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי ה
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ת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על כל וליסכמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פ 4.6.5

ו/או מי מהבאים מטעם  חברהה כלפי מתכנןזכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם  חברהה

 לנזק בזדון.

 : אחריות מקצועית –ביטוחי אחריות  4.7

על פי דין בשל תביעה ו/או  מתכנןריות הת אחביטוח אחריות מקצועית המבטח א 4.7.1

דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או 

 ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם. מתכנןמחדל רשלני של ה

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות  4.7.2

אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או זה  ביטוח 4.7.3

עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות 

עקב, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או  מתכנןה

 .מתכנןאי יושר של מי מעובדי ה

ו/או מי  חברההחיב את פוליסת הביטוח לשפות את להר מתכנןבאחריותו של ה 4.7.4

לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על  חברהמהבאים מטעם ה

ו/או  חברההכלפי  מתכנןו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ה מתכנןידי ה

 .חברהמי מהבאים מטעם ה

טיבי מיום שאינו מאוחר רואקפוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רט 4.7.5

 ממועד תחילת מתן השירותים.

)שישה( חודשים לאחר תום תקופת  6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  4.7.6

הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי 

חבות סות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכ מתכנןלא נערך ע"י ה

המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך 

ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת 

 הגילוי.

אחריות מקצועית, ייערכו בגבולות אחריות וכי ביטוחי צד שלישי,  מתכנןמוסכם בזה על ה 4.8

 בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.יסה ספציפיים לכל פול

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי  מתכנןהיה ולדעת ה 4.9

 לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי : מתכנןה

ף סעי מעבר למצוין לעיל ייכלל מתכנןבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך ה 4.9.1

 חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההבדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב מתכנןבביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך ה 4.9.2

)להלן: "יחידי המבוטח"( בגין  חברהמהבאים מטעם המי  ו/או חברההלשפות את 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את  מתכנןאחריותם למעשי ו/או מחדלי ה

 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  4.10

(, הינם דרישה (1נספח ד' )) מתכנןים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי החייבהמת

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע  מתכנן, ועל המתכנןמינימאלית המוטלת על ה

מצהיר ומאשר  מתכנןאת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. ה

ו/או מי מהבאים  חברההעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מלה כי הוא יהיה מנוע
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בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח  חברהמטעם ה

 המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה  מתכנןביטוחי ה 4.11

 30הודעה בכתב בדואר רשום  חברהול מתכנןאלא אם נמסרה על כך ל טוח,בתקופת הבי

יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול  מתכנן( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי השלושים)

אם לא נמסרה הודעה  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 

 ( הימים ממועד מסירת ההודעה.יםוששל) 30בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 

על פי  מתכנןכי איזה מבין ביטוחי ה חברהול מתכנןיודיע ל מתכנןבכל פעם שמבטחו של ה 4.12

, לרבות האמור בנספח מתכנןהביטוחים שנערכו לפי נספח ד' זה תנאים כלליים לביטוחי ה

ור בסעיף כאמ עומד להיות מבוטל או משונה לרעה,א' למסמך ד' נספח  מתכנןאישור ביטוחי ה

אישור עריכת  חברהלערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא ל מתכנןלעיל, מתחייב ה 11

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

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  4.13

 מתכנן, מתחייב המתכנןבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם ההם ינשוא הסכם זה או חלק מ

לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף 

 (מתכנןתנאים כלליים לביטוחי ההנחיות ובנספח ד' זה )הם את כל הביטוחים הנדרשים 

אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות  וחיםכמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביט

, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח מתכנןוהוויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי ה

אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה  מתכנן. הא' למסמך ד'נספח  מתכנןאישור ביטוחי ה

ם הנדרשים כומיהמועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולס

נספח  מתכנןלרבות באישור ביטוחי ה (מתכנןתנאים כלליים לביטוחי ההנחיות ובנספח ד' זה )

 .א' למסמך ד'

בגין מעשה או מחדל במתן  חברהיישא באחריותו על פי הדין כלפי ה מתכנןמובהר בזאת, כי ה 4.14

י קבלן ל ידבקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו ע חברההשירותים הניתנים ל

בגין כל אובדן ו/או  חברהיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה  מתכנן, המתכנןמשנה מטעם ה

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, חברהנזק שייגרם ל

הנחיות בנספח ד' זה )בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות 

ובין א' למסמך ד' נספח  מתכנןו/או בנספח אישור ביטוחי ה (מתכנןים כלליים לביטוחי התנאו

 אם לאו

ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  מתכנןביטוחי ה 4.15

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר  מתכנןוכי מבטחי ה חברההנערך על ידי ה

לחוק חוזה הביטוח  59. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף חברהטוחי הף בישיתו

 וכלפי מבטחיה. חברהולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי ה 1981 –התשמ"א 

מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  מתכנןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 4.16

ו/או  מתכנןבגין נזק לרכוש בבעלותו של ה ברהחם הו/או מי מהבאים מטע חברההתביעה כנגד 

זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח  מתכנןהמשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר ה

ו/או מי  חברהההרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את 

תתפות העצמית המוטלת ההש מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין חברהמהבאים מטעם ה

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

הנחיות בנספח ד' זה )מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  מתכנןה 4.17

 , וכלא' למסמך ד'נספח  מתכנןלרבות באישור ביטוחי ה (מתכנןתנאים כלליים לביטוחי הו

ום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להם במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות תשל
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הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות 

הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך 

שר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב ם בקכל תקופת מתן השירותי

כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין  מתכנןה

 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.

הוות עילה לתביעה ול לעם היוודע למנהליו על כל אירוע העל חברהמתחייב להודיע ל מתכנןה 4.18

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

, ככל שיידרש לשם מתכנןככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס ה חברהלשתף פעולה עם ה מתכנןה

על פי  חברהחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות הת חברהמימוש תביעת ביטוח אשר ה

 .מתכנןחי הביטו

אחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות המלאים במסגרת  מתכנןה 4.19

בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות  מתכנןביטוחי ה

 האחריות או סכומי הביטוח.

ו/או מי  החברהיהיה אחראי לשפות את  מתכנןכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ה 4.20

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי  חברהמהבאים מטעם ה

הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי 

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

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין. מתכנןי מוטלת על השיפוה

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי  4.21

, לרבות, אך לא מוגבל, מתכנןקיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי ה

ו/או מי  מתכנןעשו בתום לב על ידי הה שנאיחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביע

לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההמטעמו, לא יפגעו בזכויות 

 פי ביטוחים אלו. 

לחזור  מתכנן, מתחייב המתכנן)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי ה 7 -לא יאוחר מ  4.22

ולהפקיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עם הסכם 

, בגין לעיל 4.2בסעיף כאמור א' למסמך ד' נספח ישור עריכת הביטוח הזה לרבות את א

מתחייב לחזור ולהפקיד את מסמכי הביטוח לרבות  מתכנןהארכת תוקפם לתקופה נוספת, ה

, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד א' למסמך ד'פח נס מתכנןאישור ביטוחי ה

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.

" מתכנןמצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי ה מתכנןה 4.23

משך מתן השירותים כאמור, הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להא' למסמך ד' נספח 

את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה  מתכנןתהא רשאית למנוע מה חברהוה

 שמסמכי הביטוח ו/או האישור ו/או ההצהרה, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.

, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי מתכנןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי ה 4.24

ו/או על מי  חברהו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על ה  חברהה בדיקתם, על ידי

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או  חברהמהבאים מטעם ה

על פי הסכם זה ו/או על פי  מתכנןלגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של ה

 .חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברהה הדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי  4.25

פי  -על  מתכנןלעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות ה 4.22  –ו 4.2כאמור בסעיפים  מתכנןה

 הסכם זה, על נספחיו.
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הביטוח )מסמכי הביטוח( ואת רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את העתקי פוליסות  חברהה 4.26

מתחייב לבצע כל שינוי או  מתכנןכאמור לעיל וה מתכנןאישורי הביטוח שיומצאו על ידי ה

תנאים כלליים הנחיות ונספח ד' זה )תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי 

 .(מתכנןלביטוחי ה

סמכי הביטוח )הפוליסות( ביחס למ חברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה מתכנןה 4.27

ואת אישורי הביטוח וזכותה לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט 

כל חובה וכל אחריות שהיא  חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההלעיל, אינה מטילה על 

כדי  לגבי מסמכי ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה

 על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. מתכנןלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על ה

תהייה רשאית לעכב כל סכום לו  חברהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי ה 4.28

מהתמורה  (מתכנןתנאים כלליים לביטוחי ההנחיות ונספח ד' זה )הינו זכאית על פי תנאי 

ם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך בקשר ע מתכנןהעומדת לזכות ה

 )שבעה( ימים מראש. 7, בכתב, מתכנןל

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  חברהמוסכם בזה על ה 4.29

)באם נגרמו(  חברההסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו ל מתכנן, יושב לחברהלמוסכם על ה

 ביטוח, כאמור. בקשר עם התביעה לתגמולי ה

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  4.30

 .חברהו/או מי מהבאים מטעם ה חברההבלבד, ובכל מקרה לא על  מתכנןה

למלא אחר כל  מתכנןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב ה 4.31

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

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 

שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן 

אים לכל הזכויות שעל פי החוקים מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכ

 הנ"ל.

בקשר  (מתכנןתנאים כלליים לביטוחי ההנחיות ובנספח ד' זה )מובהר בזאת, כי כל הוראה  4.32

 מתכנןלביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של ה

 לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

הנן מעיקרי ההסכם,  (מתכנןנספח ד' זה )תנאים כלליים לביטוחי ההר, כי הוראות מוב 4.33

 והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  מתכנןלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך ה 4.34

סכם לפי ה חברהרשאית, מבלי לפגוע בזכויות ה חברההסכם זה במלואם או בחלקם, תהא ה

מוסכם בזה על   לפי הסכם זה. מתכנןל חברהזה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע מה

( לרבות נספח אישור מסמכי הביטוחכי עם הצגת העתקים בתוקף מפוליסות הביטוח ) חברהה

, חברה, בהתאם לנדרש על פי ההסכם ולמוסכם על הא' למסמך ד'נספח  מתכנןביטוחי ה

 עוכב, כאמור.הסכום המ מתכנןישולם ל
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 "מתכנןהאישור ביטוחי "ד' א' למסמך נספח 

 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם שם

ניהול  10/2020הליך  ☒
כנון והכנת תוכניות ת

בינוי ופיתוח ותוכנית 
מפורטת לביצוע 

 4/453לתוכנית הר/
אזור תעסוקה "גיל 

 .עמל"

 .השירותיםמזמין  ☒

 .חברה כלכלית עירונית ☒

 .( שירותים לציבור092) ☒
 

הוד השרון חברה כלכלית עירונית 
 לפיתוח בע"מ

 

 ____________ ת.ז./ח.פ. ____________ ת.ז./ח.פ.
 מען מען

 ,1 הנגררח' 
 הוד השרון

 

 

 סוג הביטוח
 

אחריות או  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

  שלישיצד 
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 
 

 אחריות צולבת.  302 ₪.
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.        
 כיסוי לתביעות מל"ל. 315
 מעשי או מחדלי מבוטח נוסף בגין 321
 האישור. מבקש –המבוטח        
 כצד ג' בפרק זה. מבקש האישור מוגדר  322
 ראשוניות. 328
 ייחשב כצד רכוש מבקש האישור 329
 .שלישי       

  מעבידים חבות
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח.

.₪ 

.₪ 
 לטובת מבקש ויתור על תחלוף   309

 האישור         
 וייחשב כמעבידם היה –מבוטח נוסף   319

 מי מעובדי המבוטח של        
 ראשוניות.  328

  אחריות מקצועית
 

_________ 

 מיום
 

_______ 

 עד יום
 

_______ 

2,000,000 
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 אובדן מסמכים  301 ₪.
 דיבה השמצה  והוצאת לשון הרע.  303
 האישור לטובת מבקש ויתור על תחלוף  309
 מבוטח נוסף בגין מבקש האישור  321

 המבוטח  מחדלי/מעשי        
 .עובדים ואי יושרמרמה   325
 פגיעה בפרטיות.   326
 מקרה ביטוחב עיכוב/שיהוי עק  327
 ראשוניות  328
 חודשים( 6) תקופת גילוי 332

 

 (:ג'בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  חוזה)בכפוף, לשירותים המפורטים ב פירוט השירותים
 ה ותפעול( שירותי תחזוק088)

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

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה
 
 
 

 

 האישורחתימת 
 המבטח:
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 'דא' למסמך  נספח

אזור התעשייה  4/453הר/תכנון וניהול התכנון של מתחם  ןקבל -עריכת ביטוח  אישור

 בעיר הוד השרון "גיל עמל"

 : ________תאריך           

 לכבוד

 חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ הוד השרון

 "(חברה)להלן: "ה 

 

 .ג.נ.,א

 קיום פוליסה לביטוח עבודות בקשר עם __________________ אישור על   :הנדון  
 למתןובין המתכנן _____________ )להלן: "המתכנן"(  חברהשנחתם בין ה הסכם  

 הוד השרון אזור התעשייה "גיל עמל" 4/453הר/תכנון וניהול התכנון של מתחם  שירותי  
 

 מס' ____________  מיום ________________ חוזה

 

הוציאה פוליסות ביטוח על שם המתכנן לתקופה מיום  ומתכבדים לאשר בזאת, כי חברתנ הננו

 _________ עד ליום ________.

 

מכסות את כל העבודות המבוצעות על ידי המתכנן על פי ההסכם הנ"ל, כאשר היקף  הפוליסות

או נוסח  2013ביט/על פי נוסח הפוליסות הידוע כ ניתןהכיסוי הניתן על פיהן אינו נופל מהכיסוי ה

 ומהאמור להלן. 2013מאוחר יותר המחליף את תנאי ביט/

 להלן. 1ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף  ביחס

 

על פי  ותיו, לכיסוי אחריותו המקצועית של המתכנן ביחס להתחייבויאחריות מקצועית ביטוח .1

)ארבעה מיליון ש"ח( ₪  4,000,000 -לא יפחת מ החוזה הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה

  .חלמקרה ובסה"כ לתקופת הביטו

שנעשתה  תמסמכים, חריגה מסמכו אובדןעל פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס ל הביטוח

ו/או  ימושבתום לב, מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן הש

 תי כלשהו.עיכוב ו/או נזק תוצא

כמבוטחת נוספת בגין חבותה כמזמינת העבודה  חברהלכלול את ה ורחבעל פי הפוליסה מ הכיסוי 

 בכל הנובע מפעולותיו של המתכנן כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.

כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן. כן כולל  הביטוח 

חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע  12חבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת הביטוח הר

 הנדון וזאת אם פוליסה  זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. וזההעבודות נשוא הח

לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק האחריות למוצרים  אחריות מעבידים, ביטוח .2

עבור  בודותובדים המועסקים על ידי המתכנן בביצוע הע, כלפי כל הע1980 -פגומים תש"ם 

 .חברהה
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 תש"ח לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופ 20,000,000 -האחריות המכוסה אינו נמוך מ גבול 

 הביטוח.

קרות תאונת עבודה ו/או  לעניין נוספת היה ונטען כמבוטחת חברהמורחב לכלול את ה הביטוח 

 ת מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי המתכנן.היא נושאת בחובו כי מחלה כלשהי

אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, ביחס לימי ו/או שעות  פוליסהעל פי ה הביטוח 

עבודה, שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, שימוש בפיתיונות ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל 

 עבודה. הגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי ה

 

בגבול  -לכיסוי חבות המתכנן על פי כל דיני מדינת ישראל  אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח .3

ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח, בגין אירועים הנובעים  2,000,000-אחריות שלא יפחת מ

יחול וכל הבאים מכוחו ו מטעמובמישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המתכנן ו/או כל מי שפועל 

 על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

, בהלה, מתקני וצצותעל פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפ הביטוח 

, טעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פריקההרמה, 

 המוסד לביטוח לאומי.רעידות והחלשת משען, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד 

כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  חברהמורחב לכלול את ה הביטוח 

והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  המתכנן

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

כלפי כל העובדים המועסקים על ידי ו/או  חברהעפ"י פוליסה זו כולל כל חבות של ה הכיסוי 

הפוליסה לביטוח אחריות  יכלפיהם אינה מכוסה בפועל על פ ותבאמצעות המתכנן, אשר החב

  מצד המוסד לביטוח לאומי. חברהלעיל( וכן תביעות שיבוב כלפי ה 1מעבידים )סעיף 

וסה על פי פוליסה יחשב לרכוש צד שלישי אשר האחריות לגביו מכ חברההסר ספק, רכוש ה למען

 זו.

 

 :לעיל( 3-1סעיפים  -כלליות )לכל הביטוחים  הערות

מהווה עילה  נהכלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי המתכנן אי הפרה .א

 , ובתנאי שתשמר זכותנו לחזור בתביעה אל המתכנן.חברהלדחיית חבות כלפי ה

ואנו  חברהלכל ביטוח אשר נערך על ידי ה דמותינן קוכוללות תנאי מפורש, על פיו ה הפוליסות .ב

 .חברהמוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי ה

פי -הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על המתכנן  .ג

 הפוליסות.

 חברהל, אלא אם תשלח לעל פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוט שהכיסוי, אנו מתחייבים כן כמו .ד

 יום מראש. 60הודעה בדואר רשום, לפחות 
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 _________________________כתובת____________טלפון__________סוכן הביטוח שם

 ____________ אחריות מקצועית מס' פוליסת

 ____________ מעבידים מס'  בותביטוח ח פוליסת

  ____________ אחריות כלפי צד שלישי מס' פוליסת

 

 

 

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

 )חתימת המבטח(

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

 )חותמת המבטח(

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

 (ותם)תפקיד הח

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

 )שם החותם(

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

 )תאריך(
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 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 

 

 

 'ה מסמך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החוזה נוסח



 

 ומאושר  החוזה נבדק                                                                                

  לחתימה                                                                                                   

                                                                                                                   ____________ 

 עו"ד  דן שווץ,                                                                             

 ס כ ם ה

 _____ שנת _______השרון ביום ___ לחודש ____-ונחתם בהוד שנערך

 

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

 השרון-הוד ,1הנגר ' מרח

 אחד מצד                             "(חברה"ה - להלן)

 

 ________ ח.פ.________________________________ :לבין

 ' __________________________רח 

 _________________: _______________ פקס. ___טל 

 "ל: ______________________________________דוא 

    ("המתכנן)להלן: " 

 שני מצד

 

אזור  4/453הר/וניהול התכנון של מתחם  לתכנוןלבצע עבודות  חברהה וברצון הואיל

 "(;העבודות)להלן: "בעיר הוד השרון  התעשייה "גיל עמל"

 נן נבחרה כהצעה הטובה ביותר;והצעת המתכ הליךפרסמה חברה וה והואיל

מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות והוא מצהיר שיש לו הידע, ניסיון  והמתכנן והואיל

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה; יצועוהיכולת לב

 ;הצדדים לקבוע את התחייבויותיו ותנאי העסקתו של המתכנן  וברצון והואיל

 

 :כדלקמןהוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים  לפיכך

 

 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא .1

2. (-) 

 והגדרת העבודות רקע .3

 :כללי רקע .3.1



 

 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה
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. 23.11.2009בתוקף מיום  4/453הר/ תוכנית מפורטת –התוכנית/התב"ע  .3.2
 התוכנית"(.)להלן: "

 – 286, 282 – 270, 266, 263, 258, 255, 30חלקות  6657גוש  -תחולת התוכנית  .3.3
, ואת 376 – 373, 292, 267, 252, 36וחלקי חלקות  311 – 293, 291 – 290, 288
 . 289, 272חלקי חלקות  6653גוש 

שטח ציבורי; בצפון: שכונת גיל  –במערב: שכונת גיל עמל  –גבולות התוכנית  .3.4
מועצה אזורית דרום השרון;   –עמל; בדרום: גבול מוניציפאלי הוד השרון 

 .55במזרח: נחל הדס וכביש מס' 

 דונם. 72.6כ  –נית שטח התוכ .3.5

 ואחרים. רמ"י"(רשות מקרקעי ישראל )להלן: " – בעלי הקרקע .3.6

התחדשות עירונית באזור התעשייה "גיל עמל" אשר  :4/453הר/תכנית  מטרת .3.7
תביא לניצול יעיל יותר של הקרקע, לשיפור איכוןת הסביבה במתחם ותוספת 

 שטחי מסחר לשרות שכונות המגורים הסמוכות.

 :העבודה תכולת .3.8

 : כללי .3.8.1

 4/453לצאת לתכנון מפורט לביצוע לפיתוח המתחם עפ"י תב"ע הר/ חברהה בכוונת

" על פי הוראות התב"ע  שתאפשר מתן וחשאושרה למתן תוקף, ולהכין "תכנית בינוי ופית

 הנחיות לבקשות להיתרים.

 :מפורט לביצוע ותכנית בינוי ופיתוח תכנון .3.8.2

תכנית מפורטת וכן תכנית בינוי ופיתוח של ן תכנוהנדרשת כוללת תכנון וניהול  העבודה

 תוצרים:   /ותמטל 2שאושרה )להלן: התב"ע(, עיקרה  4/453הר/בהתאם לתכנית  לביצוע

תכנית בינוי ופיתוח, אשר תובא לאישור הוועדה המקומית, וזאת  הכנת 3.8.2.1

 התב"ע. וראותמקדים לקידום היתרי בנייה במתחם, בהתאם לה כתנאי

הציבורי בתכנית, כולל  חבת לביצוע של המרתכניות מפורטו הכנת 3.8.2.2

מערכות הדרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי חנייה ציבורית 

 .והתשתיות הציבוריות

 :יכללו התכניות 3.8.3

 תכנית בינוי ופיתוח

 0.00תנוחה ומפלסי הדרכים, קביעת  -הכוללות  1:250בקנ"מ  תכניות 3.8.3.1

יעות וגינון, תכניות במגרשים, תכנון כניסות ויציאות לרכב, תכניות נט

, פרטי תהשקייה,  הכנת פרטים מחייבים עפ"י דרישת אגף התשתיו

ריהוט רחוב, ופרטים אופייניים כגון: חומרי גלם, גדרות, מעקות, 

 פרגולות, סורגים, עמודי שילוט וכיוב'.

כתובות לבינוי ולפיתוח במגרשים הפרטיים ברמה  הנחיותמסמך  הכנת 3.8.3.2

, תוך רתן עפ"י הרפורמה בחוק התכנון והבנייהשל הנחיות מרחביות כהגד

 .תיאום מול ההנחיות המרחביות הכלליות של הועדה המקומית

ומתן פתרונות לכל התנאים להוצאת היתרי בניה הקבועים בתב"ע  בחינה 3.8.3.3

 הרלוונטיות. ותלרבת תיאומים הנדרשים מול הרשוי
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אום עם כל ותיאום בין כל היועצים והמתכננים, תיאום מערכות תי ניהול 3.8.3.4

 .חברההגורמים המקצועיים ב

ואישור התכניות עם גורמי חוץ והרשויות הרלוונטיות, לרבות:  תיאום 3.8.3.5

המים, חברת חשמל, רשות העתיקות, חברות  תאגידפקיד היערות, 

 וכיוב'.  , רמ"יהתקשורת, משטרת ישראל, חב' נתיבי ישראל

 לביצוע מפורטות תכניות

ביצוע, על פי תכנית הבינוי והפיתוח ול למכרזהכנת תכניות מפורטות  3.8.3.6

והוראות התוכניות כולל תכניות גינון והשקייה ומפרט לעבודות הפיתוח 

לרבות פרטי פיתוח אופיינים מנחים למתחם בתחום השטחים הציבוריים 

ובתחום המגרשים הפרטיים )סוגי גדרות, חמרי גלם, מעקות, סככות, 

לות וכו'(. התכנית תהיה סורגים, ריהוט רחוב, עמודי שילוט, פרגו

לא כולל תכנון . ותוכנית הבינוי והפיתוחמותאמת עם פרטי הפיתוח 

 מפורט של השצ"פים בתחום התוכנית.

תכנון פיתוח נוף של המתחמים לרבות, תכנון גינון והשקיה בתיאום  3.8.3.7

ואישור מחלקת הגינון, המדרכה, הטופוגרפיה, הצמחייה, מערכת 

 ה וכו'.ההשקייה, חומרי הגמר, תאור

משולב לקבלן/  מכרז הליכי, ליווי למכרזמפרטים ואומדנים ל הכנת 3.8.3.8

בכתב, השוואה בין  עתד תחוו מתןלביצוע הפרוייקט לרבות  םקבלני

 ההצעות ומתן המלצה בכתב.

לביצוע הפרויקט לרבות מתן חוו"ד בכתב, השוואת  המכרזליווי הליכי  3.8.3.9

תפות בדיוני ועדת ההצעות ומתן המלצה בכתב בדבר ההצעה הזוכה, השת

 .ים ו/או צוות ההתקשרויותמכרזה

עד סיום תקופת האחריות של הקבלן,  תעליון על ביצוע העבודו פיקוח 3.8.3.10

 קבלת הפרוייקט ואישור גמר ביצוע.

 פיקוח עליון עד לאישור החשבון הסופי לקבלן המבצע. 3.8.3.11

  - כללי

 , בישיבות עבודהמכרזים, בוועדת המקומיתבדיונים בוועדה  השתתפות 3.8.3.12

 .ידרשובדיונים נוספים ככל שי

עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שיבוצעו לפי הוראות מהנדס העיר או  3.8.3.13

 מי מטעמו בזמן ביצוע הפרויקט.

תכולת התכנון, אבני הדרך ושלבי התשלום, הכל כמוגדר במגדיר המשימות של  3.8.4

 תעריף משרד הבינוי והשיכון.

 
 :שירותי הניהול ובכללם ביצוע 3.8.5

וות יועצים ומתכננים לצורך הכנת התכניות הנ"ל, עם צ התקשרות 3.8.5.1

לרבות בחינת חלופות, ישיבות תיאום, תיאום מול הגורמים 

המקצועיים, תיאום ואישור התכניות מול החברות, ועדות התכנון, 

 והרשויות השונות.
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שירותים על ידי מנהל הפרויקט הליבה, אדריכל הליבה וצוות  מתן 3.8.5.2

וכן העסקת נותני שירותים  הליךבהתכנון שהוצג על ידי החברה 

 הנדרשים לצורך התכנון.

התקשרויות בהסכמים עם צוות התכנון ונותני השירותים  ביצוע 3.8.5.3

ובדיקת הביטוחים המקצועיים של נותני השירותים, בדיקת פוליסות 

 הבטוח והתאמתן לדרישות המזמין.

אחר הכיסוי הביטוחי ושמירתו בתוקף ומעקב אחר תשלומי  מעקב 3.8.5.4

 .שירותיםת הביטוח ע"י נותני הפרמיו

וביצוע כל הפעולות ההנדסיות הנדרשות לתכנון לרבות מדידות,  זיהוי 3.8.5.5

, מיפוי עצים, סקרי ניקוז וטכנייםבדיקה ומיפוי בעלויות, סקרים גיא

 וכו'.

, ניהול וקידום התכנון בהתאם להנחיות המנהל ובין השאר ליווי 3.8.5.6

השירותים עצמם ובינם הנחיית נותני השירותים, תיאום בין נותני 

לרשויות הנוגעות לעניו לרבות, אך לא רק, משרדי ממשלה, רשויות 

ניקוז, רשות  ויותמקומיות, חברת חשמל, חברות התקשורת, רש

וכד׳ עד לאישורו וכל זאת תוך דיווח  , רמ"יהעתיקות, נציבות המים

 למשרד. וטףש

שויות מגעים שוטפים וניהולם עם נותני השירותים ועם ר תיאום 3.8.5.7

 וןהתכנון מוסמכות לצורך הכנת התכניות שיוגשו למוסדות התכנ

 וטיפול בהליכי אישורן עד לאישורן הסופי כדין.

 ואישורן. תכניותעל עמידה בלוח הזמנים להכנת ה אחריות 3.8.5.8

 וקבלת אישורו בכל אחד משלבי התכנון. חברהדיווחים שוטפים ל מתן 3.8.5.9

עפ"י התקדמות התכנון  חלקיים לצוות התכנון ותתשלום חשבונ ביצוע 3.8.5.10

. זאת נוןובהתאמה לשלבי התכנון לנותני השירותים במהלך התכ

 לאחר אישור המנהל על השלמת השלבים לשביעות רצונו המלאה.

עפ"י שלבי  חברההחשבונות המאושרים ע"י החברה לבקרת ה הגשת 3.8.5.11

 .החברההתכנון שיקבעו ע"י 

 : ציעומתכננים באחריות המ יועצים 3.8.6

 את שירותי היועצים הבאים: חשבונו על לשכוריהיה  ציעהמ על

 עבור תוכנית בינוי ופיתוח:

 ניהול תכנון 3.8.6.1

 .אדריכל 3.8.6.2

 .ופיתוח נוף אדריכל 3.8.6.3

 .תחבורה וחנייה תנועה מתכנן 3.8.6.4

 דרכים )פיסי(. מתכנן 3.8.6.5

 . ביובמים ו מתכנן 3.8.6.6

 תקשורת.מתכנן חשמל תאורה ו 3.8.6.7

 תיאום תשתיות 3.8.6.8
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 עבור תוכניות מפורטות לביצוע:

 אדריכל נוף 3.8.6.9

 תנועה ודרכיםמתכנן  3.8.6.10

 מתכנן מים וביוב 3.8.6.11

 מתכנן תאורת רחובות 3.8.6.12

 

כל התוכניות המפורטות לעיל יעשה על ידי יועצים ומהנדסים  יצוע, כי במובהר .3.8.2.1

מוסמכים לתחום התכנון, ויכללו הכנת תכניות מפורטות, כתיבת מפרטים טכנים 

ת א חברהמיוחדים, כתבי כמויות, מחירים ופיקוח עליון. היועץ יגיש לאישור ה

 רשימת היועצים המקצועיים השונים בתחומים המפורטים לעיל. 

את  חברהיובהר, כי לפני תחילת העבודה המתכנן יידרש להעביר לאישור ה עוד .3.8.2.2

לא  חברההיועצים שעימם הוא בחר לעבוד, בהתאם לרשימה שלהלן, ובמידה וה

תהיינה ולמתכנן לא  חברהתאשר מי מהיועצים יוחלף היועץ אשר לא אושר על ידי ה

 כל טענות בקשר לכך.

 

כניות דלעיל ושאינם מופיעים ויועצים ומתכננים הנדרשים לכל אחת מהת, כי יצויין

יועסקו בפרוייקט ע"י  ככל שנחוץ,במגדיר המשימות של תעריף משרד הבינוי והשיכון 

באופן ישיר והמתכנן יידרש לשתף איתם פעולה באופן מלא ולא תהיינה לו כל  חברהה

 בקשר לכך.טענות 

 

 ( המוזמנים השירותים -)לעיל ולהלן 

 

  :יצועב זמני .4

הבאת תכנית הבינוי והפיתוח לדיון לאישור להמסמכים והתוכניות הדרושות  כלהשלמת  4.1

 .התקשרותמיום חתימת הסכם ה חודשים 4 בתוךבוועדה המקומית 

 4 בתוך חלביצוע עבודות הפיתו הליךלפרסום ההמסמכים והתוכניות הדרושות  כלהשלמת  4.2

 .אישור תוכנית הבינוי ופיתוח ע"י הועדה המקומיתמיום  חודשים

, כי הצגת חלופות תכנון בפני העיריה בשלבי התכנון וכן שינויים בתכניות במהלך מובהר 4.3

 . זכאי המתכנן ההביצוע, ככל שאלה ידרשו יעשו ללא קבלת תמורה נוספת על התמורה ל

 העבודה וחשבון סופי: קבלת 5

 עם היועצים. אוםדה ואישור גמר ביצוע בתיהעבו קבלת 5.1

הסר ספק, מודגש בזה שאין המתכנן רשאי לתת הוראות ו/או הנחיות במישרין לקבלן,  למען 5.2

בכל דרך שהיא, או לנהל עמו כל מו"מ בקשר לאופן ביצוע העבודה או לגבי המחירים או 

ורך בביצוע שינוי או , לדעת המתכנן, הצוררו/או תוספות. מקום שנתע םלגבי עשיית שינויי

תוספת או במתן כל הוראה או הערה מהסוג האמור לעיל, יודיע המתכנן על כך מיד 

למהנדס. כן מחוייב המתכנן לייעץ למהנדס, לפי דרישתו, בכל ענין הכרוך בשינויים ו/או 

 תוספות וקביעת מחירים.
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 המתכנן: הצהרת 6

רישיון בתוקף בעת הגשת ההצעה, , בעל דריכלהוא בעל תואר מהנדס אזרחי או א המתכנן 6.1

והאדריכלים  המהנדסיםרשום כחוק בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל עפ"י חוק 

 .1958תשי"ח 

בהיקף של  אחד לתכנון מפורט לביצוע פרוייקטניהל צוות יועצים של לפחות  המתכנן 6.2

שימושים עיקרי )לרבות שילוב של תעסוקה כשימוש עיקרי עם  שטחמ"ר לתעסוקה  100,000

 לפחות.   דונם 50של מעל  בשטחשל מסחר, מלונאות, דיור מוגן( במתחם 

)אפשר בייעודי קרקע  לביצוע פיםפרויקטים נוס 2-בניהל המתכנן צוות יועצים  בנוסף 6.3

 100מעל  ששטחםעיקרי לפחות במתחמים  שטחמ"ר  50,000 ושימושים אחרים(  בהיקף של

 .בכל אחד מהפרויקטים –דונם 

)החל מיום  השנים האחרונות 7 -שקודמו ב  ויקטיםמדובר בפר –לעיל  5.3-ו 5.2 םלסעיפי 6.4

 .2017(, לא כולל שנת 1.1.2010

וכי הוא בעל ידע,  לומצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצ המתכנן 6.5

שרו מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם, וכי יפעל במלוא כו הכשרהניסיון, ו

 זה. םומרצו במתן השירותים עפ"י הסכ

מתחייב להחזיק במשרד פעיל בשעות עבודה מקובלות, עם טלפון וכן לשאת טלפון  המתכנן 6.6

 בשעת הצורך ולעמוד עימו בקשר יומיומי מתמיד. רונייד, על חשבונו באופן שניתן יהיה לאת

בהסכם זה  ורטמפלמתכנן ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כ ידוע 6.7

 למזמין.

בשלבי התכנון וכן שינויים בתכניות במהלך  חברהלי, כי הצגת חלופות תכנון בפני ה ידוע 6.8

התמורה לה אני זכאי בהתאם  להביצוע, ככל שאלה ידרשו, יעשו ללא קבלת תמורה נוספת ע

 להסכם זה.

 

 המתכנן: שירותי 7

יכוז ותיאום בין כל הגופים יפעל לביצוע השירותים המוזמנים ובכלל זה: לר המתכנן 7.1

הרלוונטיים לקידום השירותים המוזמנים, בין הפרטיים ובין הציבוריים בפרוייקטים 

השונים, ובין היתר: גופי תכנון, רשויות שונות, גופי תשתיות עירוניים, אדריכלים, 

 מהנדסים ועוד.

מתכננים, ככל מתחייב להשתתף בכל ישיבות התאום והתכנון עם צוות היועצים וה המתכנן 7.2

 שנדרש , לקידום תכנון הפרוייקט והוצאתו אל הפועל.

בהתאם  תכנוןמתחייב למלא אחר הוראות המזמין ולבצע שינויים ו/או תיקונים ב המתכנן 7.3

 להנחיותיו.

ובמהלך תקופת הבדק,  פרוייקטמתחייב ליתן ייעוץ וחוות דעת במהלך ביצוע ה המתכנן 7.4

בתקופת הבדק, פיקוח על ביצוע התיקונים ואישור  הדרושים ניםעריכת הרשימה של התיקו

 ביצוע התיקונים במהלך תקופת הבדק. חרסופי בהתאם עם נציג המזמין לא

 ןמתחייב , אם ידרש, במתן עדות בפני בתי משפט או ערכאות אחרות שהמזמי המתכנן 7.5

כמו יסכים או ידרש להתדיין בהם או לקיים בירורים הכרוכים בעבודות נשוא הפרוייקט. 
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ואף לאחר תום  לביוכן, יסייע המתכנן למזמין בכל עניין הקשור לפרויקט, בכל שלב מש

העבודות, לרבות מתן תצהירים, סיוע במתן מסמכים וכל סיוע אחר שיידרש. המתכנן יבצע, 

 במידת הצורך, את האמור בסעיף זה ללא תוספת תשלום.

הלן: "נציג המזמין"( באופן קפדני מתחייב בזה למלא אחר הנחיות נציג המזמין )ל המתכנן 7.6

ומדויק, לא לשנות ולא להוסיף על ההנחיות. המתכנן יפנה לנציג המזמין בכל מקום שלדעתו 

קיימת אי בהירות, ליקוי מקצועי, או עשויים להיווצר, לדעתו, סתירה בין ההנחיות ובין 

 ול בהתאם.התוצאה הרצויה. באם יהיו שינויים בכתב בהנחיות, מתחייב המתכנן לפע

 "נציג המזמין" בהסכם זה יהיה מהנדס העיר או מי מטעמו. 7.7

בפני כל מוסד או רשות עמדה הנוגדת את עמדתו של המזמין או של  גלהצי מתכנןל אסור 7.8

 נציג המזמין או של צוות התכנון.

לא יהיה רשאי לעסוק בשום נושא או תחום אלא אם הוגדר לו הדבר באופן מפורש  המתכנן 7.9

 די נציג המזמין.ובכתב על י

 

 :התמורה 8

למתכנן  חברהכמפורט בחוזה זה לעיל, תשלם הוהשרותים ביצוע כל עבודות התכנון  תמורת 8.1

, בתוספת מע"מ בהתאם לתעריף משרד הבינוי והשיכון בהנחה של % ________________

 כדין.

 

 תשולם בשיעורים הבאים:  התמורה  8.2

 .20% -  וי מועדפתחלופת בינ ובחירת חלופות לתכנית בינוי הכנת 8.2.1

 .20% -בינוי וטיפול בקבלת אישור הרשות/הוועדה  לתכנית בחרתהחלופה הנ עיבוד 8.2.2

 .25% -כמויות ואומדן  כתבמפרט,  כולל מכרזתיק ל הכנת 8.2.3

 .15% -תכניות עבודה לביצוע  הכנת 8.2.4

 .15% -עליון שוטף על ביצוע העבודה לרבות הכנת שינויים בזמן ביצוע  פיקוח 8.2.5

 .5% -העבודה  קבלת 8.2.6

בשלבי התכנון וכן שינויים בתכניות במהלך  חברה, כי הצגת חלופות תכנון בפני המובהר 8.3

 הביצוע, ככל שאלה ידרשו יעשו ללא קבלת תמורה נוספת על התמורה לה זכאי המתכנן. 

מנכ"ל ע"י  חשבוניתאישור כל  ממועד, וםי 45+  וטףהטרחה כאמור ישולם תוך ש שכר 8.4

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה. 30ר של עד . איחומואו מי מטע החברה

 המזמין בהתאם לדרישת המזמין, דו"ח המפרט את הנושאים נציגימציא ל המתכנן 8.5

 והשירותים של המתכנן באותו חודש וזאת כתנאי לתשלום.

מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול  תנאים 8.6

 מזמיןי רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהמתכנן לא ימציא לספרים כדין, חתום ע"

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

 מכל סכום שישולם ע"י המזמין.

, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים מוסכם 8.7

 שירותים על פי חוזה זה. ןמתוההוצאות, הכרוכים ב

, כי התמורה אינה כוללת הוצאות בגין שירותי פלוטר, העתקות שמש, הוצאות בגין מובהר 8.8

 . בדיקות קרקע ובדיקת חומרים, מדידות טופוגרפיות וגיאודסיות, אגרות והיטלים
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 להסרת כל ספקות, למעט המצוין לעיל המתכנן לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג

 שהוא. 

 

 ההתקשרות: תקופת 9

 .ם להוראות ההליךאמיום חתימתו ועד ביצוע מלא של העבודה בהתחוזה זה הינו  תוקף 9.1

מתחייב להתחיל עבודתו מיידית ולהתקדם בביצוע עבודתו באופן שישביע את רצון  המתכנן 9.2

 המזמין.

בביצוע  ותקדמותיהיה חייב לדווח למזמין, לפי הוראות המזמין מזמן לזמן, על ה המתכנן 9.3

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

 עבודת התכנון.

 , בכל עת, את התקדמות העבודה.ןלאפשר למזמין לבחו ייבמתח המתכנן 9.4

 

 :נזקיםהמתכנן ל אחריות 10

יהיה אחראי על פי דין כלפי המזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים,  המתכנן 10.1

ו/או  והישירים ו/או העקיפים, שיגרמו למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפי

כתוצאה ממעשים או ממחדלים של המתכנן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו או בקשר עמם, 

 יופי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים על-במהלך ביצוע התחייבויותיו על

יד, ויפצה את המזמין בגין כל נזק או הפסד שיגרם הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעת

ומדובר בהליך משפטי ניתנה  ובמידהכאמור. ובתנאי שניתנה קודם לכן הודעה בכתב ליועץ 

 ליועץ הזדמנות להתגונן.

יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או  המתכנן 10.2

מי מעובדיו ו/או מי  וו/א ןעקיפין על ידי המתכנלנזקים  עקיפים, שיגרמו במישרין ו/או ב

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

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

בשיפוי המזמין בכל בהסכם זה, יהיה המתכנן חייב  אמורכ םנזקים שהמתכנן אחראי לה

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

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

 לכן הודעה בכתב ליועץ וניתנה לו אפשרות להתגונן.

רש כדי לעשות את המזמין או כל הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפ שום 10.3

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

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

מחדל או כל הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או  חרכל אדם או גוף א לאו ש

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

 לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום  המתכנן 10.4

מצד עובד ו/או קבלן  עלהשתושהמזמין ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

 ו/או כל אדם אחר מטעמו של המתכנן כאמור.
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לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם למזמין עקב ביצוע או אי  המתכנן 10.5

 על פי הסכם זה. יוביצוע השירותים המוזמנים והתחייבויות

גבי  מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי ל המתכנן 10.6

 םתאונות  עבודה ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועי

 בחוק. המתכנן יהיה אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם  המזמין 10.7

 או     

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

 

 :י המתכנןביטוח 11

 דין, מתחייב הזה ו/או על פי  הסכםעל פי  המתכנןשל יותיו והתחייבו מבלי לגרוע מאחריותו

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

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

באמצעות חברת ביטוח המורשית  זה הסכםמתן השירותים נשוא במשך כל תקופת חשבונו 

הוראות הביטוח המפורטות במסמך ד' ל בכפוף ביטוחי המתכנן כדין לפעול בישראל, את

אישור ' "" לרבות האמור בנספח א' למסמך דהנחיות ותנאים כלליים לביטוחי המתכנן"

 .", המהווים ביחד ו/או לחוד חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ומהסכם זהביטוחי המתכנן

 

 מעביד:-תחולת יחסי עובד-אי 12

הסר ספק, מצהיר המתכנן , כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו  למען 12.1

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

ו/או לקבל   תבועתבוצענה על ידו כקבלן עצמאי וכי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים ל

מהמזמין שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל 

 דין ו/או נוהג.

האמור דלעיל מוסכם בזאת כי המתכנן  ו/או עובדיו לא יהיו  כלליותלפגוע ב מבלי 12.2

זכאים לתבוע ולקבל מהמזמין תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה 

אחרות המוענקות לעובד על פי כל  השנתית או דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטב

 דין ו/או נוהג.

העבודות אינה יוצרת כל  צועמתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בבי המתכנן 12.3

 המזמין. יחסים שהם בינם לבין

בעצמו ועל  שאיומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי המתכנן בלבד י בנוסף 12.4

, למס הכנסה ו/או לכל רשות ילאומ חחשבונו בכל התשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטו

 .הסכםאחרת בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע ה

בכל  שאיומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי המתכנן בלבד י בנוסף 12.5

שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה,  רבותהמוטלים עליו כמעביד של עובדים ל תשלומיםה

 .אחרתשלומים לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום 

באחריות כלפי עובדיו עבור התנאים  שאיכן, מודגש בזאת כי המתכנן בלבד י כמו 12.6

 הסכם.זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או  היוהסוציאליים והאחרים להם י
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עם זאת ומבלי לפגוע באמור לעיל המזמין רשאי לנכות מכל סכום שיגיע  יחד 12.7

למתכנן כל סכום שיידרש לפי שיקול דעתה ולהעבירו לקרן ביטוח סוציאלי להבטחת 

 הסוציאליות של עובדיו. םזכויותיה

מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על אף  המתכנן 12.8

בינו ו/או בין עובדיו לבין המזמין, מתחייב  ידזה שררו יחסי עובד מעב םור בהסככל האמ

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

 

 הסבת החוזה: איסור 13

זה נערך עם המתכנן בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו כולו או  הסכם 13.1

 יה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר.לא יה כןמקצתו לאדם אחר ו

את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין לפי  המחותלא יהא רשאי ל המתכנן 13.2

 בכתב של גזבר המזמין. כמההסכם זה, לאחר, אלא אם קיבל לכך הס

המתכנן, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, פשיטת רגל או הפך  טרחס וחלילה נפ אם 13.3

 ל דין, ייחשב ההסכם הזה כאילו בוטל.להיות פסו

כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה  מפעולההגבה או הימנעות  אי 13.4

ע"י המזמין, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כוויתור מצדו ו/או כעובדות היוצרות כנגד 

א יגרעו למזמין ל שישהמזמין מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותו, ושום זכות ו/או יתרון 

 מחמת כך.

שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים  כל 13.5

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

 

 סודיות ומניעת ניגוד עניינים: שמירת 14

או /ול כל ענין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה ש המתכנן 14.1

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

 לסכל מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין.

לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו שאינו מותר לפרסום עפ"י חוק התכנון  המתכנן 14.2

ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת  השירותים למזמין מתןוהבניה, בכל נושא הנמצא במסגרת 

מאת המזמין.  במתן השירותים למזמין, לכל אדם שאינו המזמין, ללא אישור מפורש ובכת

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

והמתכנן טיפל באיזה תכנית או עמד בקשר מסחרי או ביצע תכניות עבור  במידה 14.3

כלשהו הכלול בתחום הוד השרון ובמסגרת מתן השירות למזמין יהיה על המתכנן גורם 

להודיע על כך מיד למזמין ולפרט את טיב העבודות והיקפן, והינו מתחייב להפסיק כל קשר 

כאמור, לחלוטין עם חתימת הסכם זה אלא אם יקבל הסכמה מפורשת בכתב מאת המזמין 

 "(.האישורן: "בפרוייקט המוגדר )להל יפוללהמשיך הט

על ידי  תיםיהיה רשאי במקרה כאמור לסרב לאשר המשך מתן שירו המזמין 14.4

 או להתנות את מתן האישור בתנאים .  ניןהמתכנן לגורמים אחרים בעלי ע

, מתחייב המתכנן שלא לבצע עבור אותם גורמים רהמזמין ליתן אישור כאמו סירב 14.5

 את העבודות ולהפסיק כל קשר עימם.
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המתכנן לא יהיה רשאי לספק שירותים מקצועיים שיש בהם  ההסכם בתקופת 14.6

משום ניגוד עניינים עם השירותים המוזמנים עבור גורמים אחרים שאינם המזמין. אם 

 יספקחייב המתכנן להודיע על כך למהנדס ולא  יםקיים ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינ

המהנדס ובכפוף  דיל ישירותים לגורמים אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם חתום ע

 לתנאים הנקובים באישור.

( החודשים 12ההוראות דלעיל בסעיף זה יחולו, בהתאמה, גם בשנים עשר ) כל 14.7

 שלאחר תום תקופת ההסכם.

 לוןשא מילוילתחילת עבודתו של היועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ו תנאי 14.8

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

 היועץ עליו. ימת, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתלמזמיןהמשפטי 

כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על היועץ ובכלל זה  יובהר 14.9

מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות 

שויה להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים. במידה ההסדר, או בכל סוגייה אחרת הע

לניגוד עניינים, חובתו של  שששחל שינוי בתוכן הצהרות היועץ בשאלון שמילא בדבר ח

לפנות אל היועץ המשפטי למזמין, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול  יועץה

 על פי הנחיותיו.

על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי והן  המתכנןאלו יחולו הן על  הוראות 14.10

 מטעמו.

 :יועצים 15

לפי שיקולו הבלעדי ובלא להתייעץ עם המתכנן להעסיק על חשבונו  ירשא המזמין 15.1

 מתכננים ויועצים בהתאם לצרכיו.

בתחום כלשהו מתחייב המתכנן לעמוד בקשר שוטף עם  נןשירותיו של מתכ נשכרו 15.2

ת מתואם לחלוטין עם כל גורמי התכנון והיועצים, ואותו מתכנן, לשתף עימו פעולה ולהי

 המועסקים בתכנון.

 וסעדים: הפרות 16

לפגוע בזכויות המזמין לבטל הסכם זה, אם הפר המתכנן אחת או יותר  מבלי 16.1

ימים ממועד שפנה אליו המהנדס  10מהתחייבויותיו שבהסכם זה, ולא תיקן ההפרה תוך 

 בכתב, יהיה המזמין רשאי לבטל ההסכם .

 דיהיה רשאי, בנוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לתבוע ולקבל כל סע מיןמזה 16.2

 ותרופה משפטית אחרת ככל שייראו בנסיבות המקרה.

 ההסכם: ביטול 17

רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה  הצדדים 17.1

למשנהו הודעה שהיא, ובלבד שהצד המבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימסור על כך 

 יום. 30 -שלא תפחת מ התראהב

שירותי המתכנן כאמור, יהיה המתכנן זכאי לקבל את החלק היחסי בגין  הופסקו 17.2

ובלבד שהמתכנן ימציא למזמין את כל  כםההסכם, בהתאם להס יטולשכרו עד לשלב ב

המסמכים ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב 

 סקו שירותיו.שבו נפ
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 על זכויות: ויתור 18

המזמין או המתכנן בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי  השתמש 18.1

מהזכויות שהוקנו להם בהסכם זה וביטל את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את 

ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן או למזמין עילת תביעה כלשהי נגד משנהו בגלל 

 ועלא יהיו זכאים לתב מין, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת והמתכנן או המזההסכם ביטול

פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להגרם לו מסיבת 

 הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת.

מזכויות המזמין לפי הסכם זה יהיה רשאי המזמין, בכל אחד  ועלגר מבלי 18.2

הסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר יטול המהמקרים של ב

ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי המתכנן, ועצם חתימתו של המתכנן על 

 זה מהווה הסכמה לכך. הסכם

 

 :שונות 19

לו עפ"י  הנתונות מהזכויות כלשהי אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות לא 19.1

 או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות יםמסו רהההסכם ו/או עפ"י דין, במק

ו/או שינוי  יותו/או על זכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכו האמורה

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

היה חייב לפצות ה זה יצד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוז כל 19.2

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

 הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

זכאי לנקוט בכל פעולה  תכנןהמ יהמקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יה בכל 19.3

השירותים המוזמנים, לרבות  לקידוםו/או הליך משפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע 

 בדרך של בקשה לצו מניעה.

בזאת כי היה והמזמין  יבחר שלא לבצע תוכנית כלשהי הכרוכה בשירותי  יובהר 19.4

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

 כנגד המזמין, בכפוף להוראות הסכם זה.

 והודעות: כתובות 20

 צדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.ה ובותכת 20.1

הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם  כל 20.2

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

  תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. –נשלחה בפקסימיליה 

 

  :צדדים על החתוםבאו ה ולראיה

 

_____________________           ____________________ 

  המתכנן               המזמין                  
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 1טופס מס' 
 

 
 

 תאריך______________

 לכבוד

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 

  ל פרוייקטמנה – המלצהטופס 
  5ל  1יש לסמן בין 

 

  5 

ה במיד

גבוהה 

 מאד

4 

במידה 

 גבוהה

3  

במידה 

 בינונית

2 

במידה 

 נמוכה

1  

במידה 

נמוכה 

 מאד

שביעות רצון מעמידה  

 בלוח זמנים

 

 

 

     

שביעות רצון מאיכות  

 העבודה

 

 

     

שביעות רצון ממידת  

 שיתוף הפעולה

 

 

     

שביעות רצון ממידת  

 יות והמקצועיותהיצירת

 

 

 

     

 

 

 

 לא הטופס  _____________________________________שם הממליץ ממ

 

 תפקיד                            _____________________________________
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 טלפון ליצירת קשר            _____________________________________

 

 ______________________________________ חברה/עירייה/גוף 

 

 

 גופים שונים לפחות 3לצה מ יש לצרף המ

 

_____________________ 

 חתימת המשתתף וחותמת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חתימת המציע __________  לתוכנית בינוי ופיתוח גיל עמ 10/2020ליך ה

 - 49 -  

 
 )א( 1טופס מס' 

 

 
 

 תאריך______________

 לכבוד

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 

  אדריכל מוצע –המלצה טופס 
  5ל  1יש לסמן בין 

 

  5 

במידה 

גבוהה 

 מאד

4 

במידה 

 גבוהה

3  

במידה 

 בינונית

2 

במידה 

 נמוכה

1  

במידה 

נמוכה 

 מאד

שביעות רצון מעמידה  

 בלוח זמנים

 

 

 

     

שביעות רצון מאיכות  

 העבודה

 

 

     

שביעות רצון ממידת  

 שיתוף הפעולה

 

 

     

שביעות רצון ממידת  

 עיותהיצירתיות והמקצו

 

 

 

     

 

 

 

 _____________________________________  שם הממליץ ממלא הטופס
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 תפקיד                            _____________________________________

 

 טלפון ליצירת קשר            _____________________________________

 

 ______________________________________ חברה/עירייה/גוף 

 

 

 גופים שונים לפחות 3יש לצרף המלצה מ 

 

_____________________ 

 חתימת המשתתף וחותמת
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 2טופס מס' 

 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד

 

 ________ 2020תאריך: 

 

 

 לכבוד

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 1הנגר  רחוב

 "(זמיןהמ)להלן: " 4501305הוד השרון, 

 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה בשם תאגידהנדון: 

 

 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי 

_______________, החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________

 10/2020 מנה להציע הצעות להליך מס'"( במסגרת ההזהמציע____________________ )להלן: "

, 4/453לתוכנית מפורטת הר/ ול תכנון, הכנת תוכנית בינוי ופיתוח ותוכנית מפורטת לביצועניה

"( מוסמך/ים לחייב את המציע ההליך)להלן: " בהוד השרון "גיל עמל" התעסוקהאזור מתחם 

 .בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע להליך
 

 

 

 בכבוד רב,

 

 
                                                       _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

    
אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 

 באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 
 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1

 תפקיד                                  שם      המציע                                      
 

         
 עם המציע.הנני מוסמך לתת תצהיר זה מט .2

 
 בין האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מ .3

 
 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

 
המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד    

 ד ההרשעה האחרונה.ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממוע
 
-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2דרתו בסעיף כהג –"בעל זיקה"  *

1976; 
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  1991-לא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור העסקה ש

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת 2011-העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.
המועד  שבו הוגשה   – הליךלעניין התקשרות בעסקה בלא  –****    "מועד ההתקשרות" 
ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה   לגוף הציבורי  ההצעה

 מועד ההתקשרות בעסקה.  -כאמור
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 ן חלות על הספק. אינ )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 100-פק מעסיק פחות מהס -( 1חלופה )    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי               

 שר ליישומן. לשם קבלת הנחיות בק –ות, ובמידת הצורך לחוק שווין זכוי 9סעיף 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי 
 –( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

ק שוויון זכויות, לחו 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל
 הוא גם פעל ליישומן. 
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הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  -לעיל  4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו   30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(. עם ההחברה)ככל שתהיה התקשרות 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            

 

 

 אימות חתימה 

 
___ הופיע/ה בפני )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום ______אני הח"מ _____________, עו"ד 

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

 

                                                                                                           ______________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
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 4טופס מס' 

 

 _____/____/2020תאריך: 

 

 אישור רו"ח

 

 לכבוד 

 חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ הוד השרון

 1הנגר  רחוב

 "(המזמין)להלן: " 4501305הוד השרון, 

 

 ג.א.נ,

 

 

 הנדון:  מחזור כספי 

 

 "(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:המציעכרואי חשבון של ____________ )להלן: "

 

לפחות  של , היה מחזור הפעילות של המציע בהיקף 9201 -ו 8201, 7201אחת מן השנים -בכל

   בכל שנה כאמור. ₪  00,0001,0

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 רו"ח ,________________ 
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 5טופס מס' 

 

 

 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 

 
, אנו 1977-חוק העונשין, התשל"זלרבות בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין,  .1

 ח"מ __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:ה

 
לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  .1.1

או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/
ו/או מי מטעמה  החברהקיד בה ו/או עובד או בעל תפ  הוד השרון החברהמחדל של 

 ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בחכ"ל ו/או עובד  .1.2

ר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אח החברה
 ליך התקשרות ו/או לכל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.לה

 
לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בחכ"ל ו/או עובד  .1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית  החברה
 ו/או לא תחרותית.

 
 החברהמסגרת הליכי ההתקשרות של לעיל ב 1.3עד  1.1ו בניגוד לאמור בס"ק לא פעלנ .1.4

 ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

 
שומרת  החברהלעיל, ידוע לנו כי  1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

ים לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קי
"( ו/או הליך ההתקשרותל הליך אחר )בסעיף זה: "חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכ

לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך 
 ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

 
כנינו ומי מטעמנו עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סואנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת  .3

 ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. החברההמעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 

 

 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:

 

 שם: _____________________

 חתימה: ___________________

 חותמת )חברה(: ______________
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  6 טופס מס'

 לכבוד, 

 

 נית לפיתוח בע"מהוד השרון חברה כלכלית עירו

 1רחוב הנגר 

 "(המזמין)להלן: " 4501305הוד השרון, 

 

 ג.א.נ,

 

 

לתוכנית  ניהול תכנון, הכנת תוכנית בינוי ופיתוח ותוכנית מפורטת לביצוע 8/2020הליך  הנדון:

 ) בהוד השרון "גיל עמל" התעסוקהאזור , מתחם 4/453מפורטת הר/

 נציג המציע פרטי טופס

 

 

 ליך שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________:  בהתאם לתנאי הה

 

 שם המציע: _______________. 

 

 מספר זיהוי: _______________. 

 

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________. 

 

 לגבי תאגיד: מצורפת בזאת תעודת התאגדות. 

 

 

 

 המציע יהיה :______________________ מטעם לניהול הפרוייקט נותן השירות  -ע נציג המצי

 מטעם המציע יהיה :______________________ ללתכנון הפרוייקט נותן השירות  -נציג המציע 

 

 השירות המוצע.    נינותמצ"ב קו"ח של 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 

.__________________ 

 ]שם המציע[
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 7' פס מסטו

 

 טופס פרטי חשבון בנק

 ________תאריך:___        

 לכבוד

 הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ

 1רחוב הנגר 

 "(המזמין)להלן: " 4501305הוד השרון, 

 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 

 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:

 

שלוח הודעה על ביצוע כתובת למ

 תשלום:

 

_______מס' _____ עיר רח' __________

___________ מיקוד __________ טלפון __________ 

 פקס _________

  מספר תאגיד

 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים:
שם הבנק ____________ מס' סניף 

 _______________ 

כתובת הבנק _________________ מס' חשבון 

________ 

 

ות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטע

 ללא שהות.  החברהנחזירם לגזברות 

 

_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
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 אישור עו"ד / רו"ח

_________ אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' _____________

ת מורשי החתימה מטעם _____________)"הקבלן"(, מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימ

 וחתימתם מחייבת את הקבלן.

 

_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת

 

 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

 

___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק אריךת
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  8טופס מס' 

 

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 

צהיר/ה _________, שכתובתי היא _____________ מאני הח"מ, ______________ ת.ז. ____

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

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

ניהול תכנון, הכנת תוכנית שעניינו   10/2020 הליך"( להמציע________________ )להלן: "
 התעסוקהאזור , מתחם 4/453ית מפורטת הר/לתוכנ בינוי ופיתוח ותוכנית מפורטת לביצוע

 "(. הליךה)להלן: " בהוד השרון "גיל עמל"

 
ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה  .2

, הליךולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה ב הליךזו, תהווה הפרה יסודית של תנאי ה
הסכם שייכרת עם המציע ולביטול אמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של האי נכונות ה
ו/או   החברהידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי -ההסכם על

 מי מטעמה. 

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

 עירוני

 
פקודת העיריות ]נוסח חדש[, )א( ל174כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  הריני לאשר .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 

 
פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין  )א( .174

זוגו או שותפו או -או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה 

 נה.המבוצעת למע

 
 [:את הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים הריני להצהיר כי ] .3.2

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

 לעיריית הוד השרון

 

 : או

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

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

 ד השרון.תאגיד עירוני בהו

 

בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או  –" קרובלעניין הצהרה זו: "

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

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

 
לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע  מבלי לגרוע מן האמור .3.4

, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין החברה( לבין הליך)אם יזכה ב
 ולא ידוע לי כי עובד עירייה או חכ"ל נגוע או מעוניין בהסכם,  החברהעובד העירייה או 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 ר קרבת משפחה לנבחר ציבורהצהרה בדב .4

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

 אשר קובע כדלקמן: 

 
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או  א. )א(122

מהאמורים חלק העולה על עשרה תאגיד שיש לאחד 
ד ונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובאחוזים בה

אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –זה, "קרוב" 

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

 
הוד למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית  .4.2.1

 השרון.

 

 או

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

 

._______________________________________________ 

 

._______________________________________________ 

 

._______________________________________________ 

 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:

 

א(, בן או בת, אח או אחות, בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבת –" קרוב"

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

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

 
ין המציע )אם יזכה בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת ב .4.3

, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר  ההחבר( לבין הליךה
ציבור בהוד השרון ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בהוד השרון יש נגיעה כלשהי להסכם, 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5
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לא כיהנתי כחבר  שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, הריני לאשר כי במהלך .5.1

מועצה בהוד השרון ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית הוד 
השרון, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו לא הייתי מועמד לאחד 

 התפקידים שפורטו לעיל. 

 

 לעניין סעיף זה:

 

על שם אחר(, דירקטור ו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בי ":נושא משרה"

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

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

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

 

 טה.  אחוז בהון המניות או שלי 50רייה למעלה מכל תאגיד בו לעי ":תאגיד עירוני"

 

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,  –התפקידים הללו 

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

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 

._____________________________________________________ 

 

 
מהצהרתי זו,  זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת הריני לאשר כי האמור בהצהרה .6

 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 

 

 

 

 

 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .7

אפעל ו  החברהאת המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של 
 בהתאם להנחיותיה.
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___________________ 

 חתימה

 

 

 

 אישור

 

 

אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 

תיו כי עליו/ה ................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהר

תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, /לומר את כל האמת וכי יהיה

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

עו"ד,                             

___________________ 

 

 

 

 

 
 

 


