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 עיריית סח'נין
 

 1/2021עמ/מספר   נוהל הזמנת הצעות מחיר
 ( 805המשך עבודות על כביש אלג'ליל )תכנון למתן שירותי 

   כניסה מזרחית  וכביש טבעת
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 תוכן העניינים 

 
 עמוד פירוט מסמך מספר

 
 3 פרטי המשתתף פרטי המשתתף 1
 3 מועדיםטבלת  מועדים 2
 4 בעברית הזמנה  1מסמך  3
 6 בערבית  הזמנה 2מסמך  4
 8 עבודות לביצוע  פירוט 3מסמך  5
 12 ההצעה הכספית  4מסמך  6
 13 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן 5מסמך  7
 15 וניסיון עבר פירוט עבודות  6מסמך  8
 16 ערבות להשתתפות בנוהל  7מסמך  9

 10 גוד עניינים לבדיקת ולמניעת חשש לנינוהל  8מסמך  10
 29 נוסח חוזה תכנון  9מסמך  11
 43 לחוזה תכנון א' נספח  10מסמך  12
 44 ספח ב' לחוזה תכנון נ 11מסמך  13
 45 נוסח ערבות לקיום חוזה  12מסמך  14
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 שתתף פרטי המ

 
 

 שם המציע
 

 

 
 תעודת זהות / ח.פ. 

 

 

 
 ד. רבות ת.כתובת ל

 

 

 
 מספר טלפון:

 

 

 
מספר 

 פקסימיליה:
 

 

 
 מספר טלפון נייד: 

 

 

 
דואר  כתובת 

 אלקטרוני:
 

 
 __________________________@_________________________________ 

 
 
 

 : ואירועים מועדים
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
 14:00שעה  18/1/2021יום שני  הבהרה משלוח שאלות  1
 14:00שעה   23/1/2021יום שבת  מתן תשובות לשאלות ההבהרה 2
 14:00שעה  28/1/2021יום חמישי  הגשת הצעות 3
  ₪ 20,000 7מסמך  –סכום הערבות להשתתף בנוהל  4
 כולל 29/4/2021 7מסמך  –תוקף הערבות להשתתף בנוהל  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    נין 'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
   35ת.ד.    ،3081000מיקוד  ،סח'נין                      SAKHNIN MUICIPALITY   35. ب. ص – 3081000 دالةسخنين  
 04-6788888טלפון.    tel. 04-6788888               04-6788888 تلفون      

 04-6788889פקס.     fax. 04-6788889             04-6788889. فاكس       
 ____________________ ________________________________________________________________ 

4 
 

 1מסמך 
 עיריית סח'נין

   1/2021/עמנוהל הזמנה להגשת הצעות מספר 
 כביש אלג'ליל כניסה מזרחית וכביש טבעתלמתן שירותי תכנון 

 
לתכנון   ממהנדסים למתן שירותי תכנון    ,מעטפה הסגורהטת הבשי  ,מחירעיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות  

הכל בהתאם למפורט להלן תיה  כניסה מזרחית וכביש טבעת לרבות כיכר מזרחית על זרועו  –  805  –כביש אלג'ליל  
 בנוהל.

 
 על המועמד למלא אחר התנאים שלהלן במצטבר: 

 
 .1975 – תשל"ו יחיד או חברה, עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, ה .1

 

לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  .2
 .1976 –מס( תשל"ו 

 

 ברשותו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .3

 

תינתן עדיפות לבעלי ניסיון במתן שירותי תכנון למוסדות ציבור בכלל ולרשויות מקומיות בפרט והדבר   .4
 א לידי ביטוי במנגנון שקלול ההצעות כפי שיפורט בהמשך. יבו

 

נדסים  אות חוק המההרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להורמהנדס  על המשתתף להיות   .5
ו  .1958  –  והאדריכלים, התשי"ח  מים  ו/או תשתיות בתחו   תחבורה או  /תינתן עדיפות למהנדס כבישים 

 .אלה

 

 אחה"צ  15:30בבוקר ועד    09:00ת  הנדסה בימים ב' עד ה' בין השעוניתן לקבל את המסמכים במחלקת ה .6
של   סכום  יוחזר  1000תמורת  שלא  בכתובת  .  ₪  העירייה  מאתר  המסמכים  את  ולהוריד  לעיין  ניתן 

 www.sakhnin.muni.il    כי בזאת  מובהר  רכישת  .  בעד  תאי    יללעכאמור    המסמכים  התשלום  הנו 
 להשתתפות בנוהל. 

 

את ההצעות בצירוף כל המסמכים והנספחים כשהם חתומים יש להגיש  במעטפה סגורה לידי מנכ"ל   .7
ה"צ. לא  חא  14:00  שעהעד ה  28/1/2021יום חמישי  בבמשרדו בקומה השלישית בבניין העירייה  העירייה  

 . אחר המועד או שתגענה בדוארלת תתקבלנה הצעו
 

בהתאם  כולל    ₪29/4/2021 בתוקף עש    20,000ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של    יש לצרף להצעה .8
למסמכי המצורף  מחשבונו   7  מסמך  כ  הנוהל  לנוסח  להיות  הערבות  על  מחייב.  נוסח  שהוא  הנוהל 

הפרטי/העסקי של המשתתף ולהוכחת זאת חובה עליו לצרף להצעה אישור ניהול חשבון ו/או צילום שיק  
 יח כי הערבות הונפקה מחשבון הפרטי / העסקי של המשתתף.להוכ מבוטל על מנת

 

משתתף שהצעתו תזכה יהיה חייב להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות מבלי לגרוע מן האמור לעיל   .9
סכום של מסכום הצעתו כולל מע"מ אך לא פחות מ  10%בגובה  בלתי מותנית    לקיום החוזה    בנקאית
והיא תהיה בתוקף עד    ,11מסמך  כ  בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז  . על הערבות להיות₪  30,000

 חודש לאחר מועד סיום העבודות עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.
 

http://www.sakhnin.muni.il/
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ימים מיום החתימה על החוזה פוליסת   14כן יהיה על המשתתף שהצעתו תזכה להמציא לעירייה תוך   .10
ח בדבר עריכת ביטוח כנ"ל. סכום הביטוח לא יפחת  טו ביטוח אחריות מקצועית ו/או אישור מחברת הבי

 ממיליון ₪.
 

יש לצרף להצעה קורות חיים של המשתתף בהן יפרט בין היתר את השכלתו, ניסיונו, ופרטים על משרדו  .11
 כמו מספר המועסקים בו וכישוריהם.

 
תאגיד על להתקיים במגיש ההצעה. במקרה ומדובר ב  בזאת כי כל הדרישות והתנאים צריכיםמובהר   .12

שנים   5ברצף במשך  גיד  בתאהמועסק  או באדם  /ו  ו/או מי ממנהליו  דהדרישות להתקיים בבעלי התאגי
 .לפחות

 
  04-6740774לפקס למספר    14:00בשעה    18/1/2021שני  פנות בכתב עד ליום  ניתן לולהבהרות  לבירורים   .13

  sleiman_eng@walla.comמהנדס העירייה מר סלימאן עותמאן שכתובתואו בדואר האלקטרוני של  
. באחריות המשתתף לוודא כי פנייתו הגיעה  14:00בשעה    23/1/2021שבת    תשובת העירייה תינתן עד ליום

 .04-6743737לעירייה באמצעות טלפון  
 

 מר במסמכי ההזמנה.האמור לעיל הנו בנוסף למה שנא .14
 
 

 בכבוד רב
 א ד"ר ספואת אבו רי

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sleiman_eng@walla.com
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 2מסמך 
 سخنين  بلدية 

 1/2021/עמ عروض لتلقي دعوه
 ( المدخل الشرقي وقسم من شارع الطوق805شارع الجليل ) تخطيط لخدمات

 
قي المدخل الشر  - 805-شارع الجليل  هندسي ل  تخطيط   أعمال لتنفيذ المختوم  الظرف بطريقة عروض بتلقي معنية سخنين بلدية

   التالية: شروط وذلك حسب ال  ممتد جنوبالوقسم من شارع الطوق ا 
 

 : التالية الشروط كل فيه تتوفر أن العرض مقدم  على
 

 .1975 – المضافة القيمة ضريبة قانون حسب مرخص مشغل شركة أو فرد .1

 

ח قانون بموجب حسابات دفاتر يدير  .2 ותשלום  חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  מס(  עסקאות  ובות 
   . 1976 –התשל"ו 

 
 .المفعول ساري المصدر في خصم  تصديق بحوزته .3
 
 ولسلطات  عام  بشكل عامة لمؤسسات النوع نفس من هندسيه أعمالتخطيط   خدمات بتنفيذ الخبرة  لذوي األفضلية تعطى .4

 .العروض تقدير آلية في الحسبان في ذلك وسيؤخذ خاص بشكل محلية
 

 ،חוק המהנדסים והאדריכלים قانون بموجبوالمخططين    المهندسين سجل في جالمسمخططا / مهندسا   يكون أن .5
 . او المواصالت\طيط الشوارع ومسجل في مجال تخأفضلية لمن  .1958 –התשי"ח 

 
أيام االثنين حتى الخميس والسبت   البلدية في الهندسة قسم  لدى المناقصة المشمولة فيمعاينة خرائط العمل والتنفيذ  ال يمكن .6

الظروف  الظهر بعد 14:00 الساعة وحتى صباحا 0:900 الساعة بين نتيجة  التنسيق مسبقا  معاينة    .بعد  كذلك يمكن 
الدفع  للتوضيح:   تحت باب المناقصات.  www.sakhnin.muni.il زيلها من موقع البلدية على العنوان  المستندات وتن
 . ات هو شرط لالشتراك مقابل المستند

 
ث  ل مكتبه في الطابق الثافي   البلدية  عام  لمدير شخصي بشكل مختوم  بظرف المستندات كل مع  موقعه العروض تسليم  يجب .7

طريق  لن تقبل عروض بعد الموعد او عن   . بعد الظهر 00:41 الساعة حتى  28/1/2021  الخميس  يوم من مبنى البلدية  

 البريد. 
 

سارية المفعول  شاقل جديد    20000بمبلغ   مشروطة غير  في المسابقةلالشتراك   بنكية كفالة  ارفاق العرض مقدم على .8
ى الكفالة ان تكون من حساب  عل ،7 ملحق المناقصة مستندات في الموجود وبموجب النص )يشمل(    4/2021/ 29  ىحت

 .   لشيك ملغي من حسابه.ذلك عليه ارفاق تصديق من البنك او صوره  وإلثبات المشترك 

 
% من قيمة العرض 10مبلغ يساوي  ب مشروطة غير  لعقداضمان  ل من حسابه   بنكية كفالة تقديم الفائز  العرض دم مق على .9

 الموجود النص حسب يكون أن الكفالة نص على. شيكل جديد  30000  يشمل ضريبة القيمة المضافة وال تقل عن مبلغ
 .   البلدية طلب حسب التمديد مراعاة  مع العقد ة د م بعد شهرا المفعول سارية تكون وان 11 ملحق المناقصة مستندات في

 
 تصديقا  أو المهنية للمسؤولية تامين بوليصة  العقد  توقيع  موعد منأيام   7 خالل للبلدية يقدم أن الفائز العرض مقدم على كذلك .10

 .ج.ش مليون عن يقل ال بمبلغ بذلك تامين شركة من

 

 ومؤهالتهم.   ه وتجربته وتفاصيل عن مكتبه وعدد العاملين لديهيجب ارفاق سيرة ذاتية وبها تفاصيل تعليمه، خبرت .11

http://www.sakhnin.muni.il/
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العرض.   .12 مقدم  تتوفر في  ان  المتطلبات والشروط  تتوفر    إذاللتوضيح على جميع  ان  العرض شركه يجب  مقدم  كان 
 االقل.ى متواصلة عل تسنوا   5لفترة  الشركةمن يعمل في وأمدرائها  أحدأو الشركةالشروط في مالكي 

 
 .دعوة ال ودفتر أوراق في موجود هو لما باإلضافة هو ه أعال جاء ما .13

 
و  أ 6740774-04 لرقم  فاكس وإرسال  14:00  الساعة  1/2021/ 18االثنين    طيا حتى يوملتوجه خا يمكن لالستفسار .14

 البلديةرد وجواب    .sleiman_eng@walla.comيمان عثمان على العنوان  ندس البلدية سل كتروني لمهللبريد االعبر ا
بمسؤولية المشترك التأكد من استالم البلدية لرسالته على هاتف    .14:00  الساعة  2021/ 23/1السبت    يرسل حتى يوم 

 . 6743737-04رقم 

 
 

 االحترام مع
 البلدية   رئيس- ريا أبو  صفوت . د
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  3מסמך 
 עבודות לביצוע ה

 1/2021/עמ
 

, קטע הדרך בין 805דות על כביש  עבו  המשך, לתכנון  נוהל זהמבקשת לקבל הצעת מחיר, במסגרת    עיריית סכנין
קטע   24מטר,  וביצוע קטע כביש טבעת    170הקטע באורך כ  -מעגל תנועה מזרחי לבין מעל תנועה צומת קלעון

את   נהתכלול העבודות  מטר ע"פ התיחום המצורף,    800ועד לבית ספר אלעין באורך    805דרומי מצומת על כביש  
 העבודות הבאות :  

 
רך תכנון כולל הטמעת רקע תבע"ות ורקע גושים וחלקות כולל מדידה עצים לסקר לצו  יים  מדידת מצב ק .1

 כולל מדידת תשתיות קיימות מים וביוב חשמל ובזק עילי  עצים ע"פ מפרט שיספק האגרונום .
 

 .5+7הכנת תשריט הפקעות וטיפול באישור הועדה המקומית כולל סעיף   .2
 

 רות לכריתת עצים . ר פקיד היעוקבלת אישוהכנת סקר עצים ע"י אגרונום  .3
 

להפיכתו לדו מסלולי דו נתיבי כולל קבלת אישור תנועתי ממהנדס    805תכנון תנועה לקטע דרך כביש   .4
 תנועה ראשי בנתיבי ישראל +אישור משרד התחבורה .

 
י בנתיבי  לביצוע עבודות כולל קבלת אישור מהנדס תנועה ראש 805תכנון הסדרי תנועה זמניים על כביש  .5

 אישור משטרת ישראל  .   שראל וקבלתי
 

מ' קטע דרומי: תכנון תנועה למלא רוחב הדרך לפי חתך דו מסלולי דו נתיבי+    24תכנון תנועה כביש טבעת   .6
בהתייעצות    4תכנון   ואישורה  ותמרור  סימון  תנועה  תכנית  ועריכת  הכנת  הדרך.  קטע  לאורך  צמתים 

 תמרור במשטרה . תובוועדבמשטרה 
 

אוטובוס  תחנו  8נון  תכ .7 תמרור  ת  ואישור  ציבורית  התעבורה   505לתחבורה  על  המפקח  אצל  בתחנות 
כביש   כל  על  ציבורית  לתחבורה  אישור  כולל  בעירייה,  ציבורית  תחבורה  ממונת  עם  לתיאום  בהתאם 

 .אלדוחאהטבעת עד למעגל איגוד ערים לאיכות הסביבה ועד להתחברות לכיכר 
 

 י אורך וחתכי רוחב  ביצוע כולל חתככבישים מפורט לתכנון פיזי : תכנון  .8
 

 קונס' . כניותתוותכנון קונסטרוקטיבי : תכנון קירות תומכים כולל פריסת קירות  .9
 

 הכנת דו"ח הידרולוגי, תכנון מפורט למערכת הניקוז, כולל חיבור למערכות קיימות והסדרת המוצא.   .10
לת היתר מהועדה המקומית למיקום  תכנון תאורת כביש כולל תכנון מרכזית מאור בין היתר טיפול בקב .11

 .  ההמרכזייוטיפול בחברת חשמל לפתיחת הזמנה לחיבור  ההמרכזיי
תכנון תשתית תקשורת בזק לאורך הכביש ואישורה מול   +  תכנון תשתיות חשמל ואישורה בחברת חשמל

 מתכנני בזק .  
ן גמרים ריצוף וריהוט רחוב  כולל במפרדות ובמעגלי התנועה כולל תכנו  805על כביש    והשקיהן  תכנון גינו .12

 . 
יועץ קרקע: הכנת דו"ח קרקע וביסוס , אישור תכנון קירות תומכים וליווי הביצוע כולל אישור תחתית   .13

 חפירה ליסודות הקירות 
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הנחיות לפרטי מבנה והנחיות  ולל  ולכביש טבעת כ  805לכביש  תכן מבנה מסעה: הכנת דו"ח תכן מבנה   .14
 לשיפוע מילוי וחפירה  

ת .15 מעתכנית  לתאגיד  יאום  תכניות  מסירת   : וביוברכות  להטמעת מותיאום    מים  התאגיד  מתכנני  ול 
 תשתיות מים וביוב . 

 התכנון .  יועץ נגישות כולל הכנת דו"ח נגישות מפורט לכביש כולל אישור  .16
 שראל :  קבלת הרשאה/היתר עבודות מחברת נתיבי י .17

כביש   על  תכניות  סט  ישרא  805העברת  נתיבי  אישור  בהערות  לקבלת  טיפול  כולל  העבודות  לביצוע  ל 
 רפרנטים 

תכניות של כל היועצים, פרטים,  תכנון מפורט כולל הפקת מכרז וכולל הפקת סט תכניות לביצוע כולל :   .18
 מפרט טכני, כתבי כמויות אומדן מתכנן .  

 
יצוע על וכולל מתן אישור בגמר בהעבודה לרבות כל היועצים שפורטו מעלה  פיקוח עליון במהלך ביצוע   .19

 תכנון .  התאמת העבודה ל
 

 שכר יועצים ומתכננים על פי המפורט מעלה .הצעת המחיר כוללת  .20
 

*********** 
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 אישור לתחבורה ציבורית  
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 4מסמך 
 הכספית ההצעה 

 
 המתכוןהקריטריון העיקרי לבחירת ההצעה הנו הקריטריון המקצועי שיתבסס בעיקר על עבודות דומות שביצע  

 ר מחד, ועל הצעתו לבניינים הספציפיים נשוא הנוהל.עבב
 

רך של % אחוז מן האומדן המשוער של העבודות. התמורה הסופית תהיה  הצעת המחיר תהיה על ד .1
ושב מערך העבודות לפני מע"מ, ולסכום שיתקבל יתווסף מע"מ  לביצוע בפועל. התמורה תחבהתאם 

 כחוק.

 

ל הצעה שחורגת מן הטווח הנ"ל לפי  ירייה רשאית לפסול כ. הע6% -ל 4%נע בין הטווח של ההצעה  .2
 שיקול דעתה הבלעדי. 

 
וכות בביצוע העבודות והשלמתן עד תום  רכל ההוצאות הכהתמורה הנה מוחלטת וסופית והיא כוללת  .3

 לרבות ששכרם של כל היועצים בכל התחומים הנדרשים לצורך השלמת העבודות.
 
 

 שקלולן".ם המפורטים בפרק "בחינת ההצעות וההצעות תיבדקנה בהתאם לקריטריוני
 

 הצעתי הכספית הנה כדלקמן:
 

 כדלקמן: המחיר הנדרש הוא אישור סופי של התוכניות ביצוע כל העבודות הנדרשות עד לבעד 
 

 
 שם פרויקט 

 

 
 תיאור תמציתי

 
 אומדן  

 לא  משוער
 כולל מע"מ 

 
אחוז השכר 

 הנדרש

 
סכום השכר 

 לפני מע"מ

 805כביש 
 מזרחית סה כני

חלק מכביש 
 הטבעת

 
 3כמפורט במסמך 

 11עד  8עמודים 

 
6,650,000  ₪ 

  

  
 
 

 __________________________ 
 ת המציע חתימ

 
 הודעה והבהרה חשובה. 

 
מובהר .  מקורו במימון חיצוני ובעיקר ממשרד התחבורהלהוצאה הכרוכה בחוזה זה  מאחר והכיסוי התקציבי  
אך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף מתכנן  תועבר למתן השירותים נשוא חוזה זה,  בזאת, כי התמורה עבור  

בע מעיכוב העברת . איחור בתשלום הנומן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר תשלומיםמו/או משרד הממשלתי המ
עילה  שהיא  צורה  בשום  מהווה  ואינה  שלעיל  החוזה  ע"פ  בתשלום  כאיחור  תיחשב  לא  הממן  מהגוף  הכספים 

 . מתכנןו ביטול מתן השירות ע"י הלעיכוב א
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 5מסמך 

 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן
 
 בחינת ההצעות ושקלולן תיעשה ע"פ שלושה פרמטרים כמפורט להלן:  .1

 

 שנים 3מינימום  – נקודות. 15 - הוותק  .א

 – לקדם את הפרויקט, המלצות וזמינות    משתתףהתרשמות הוועדה המקצועית מחוזקו ומיכולתו של ה .ב
 נקודות. 20

 נקודות. 20 –השנים הקודמות  10בתכנון ב   שתתףניסיון קודם של המ .ג

 נקודות. 5 – "מציע מקומי" שמשרדו ממוקם בתחום העירייה שתתףהיותו של המ .ד

 .נקודות 30 – הצעת המחיר אשר תכלול את כל היועצים כאמור לעיל .ה

 נקודות. 10 –תכנון כבישים ונתיבי תחבורה ניסיון בתחום  .ו

 

 כדלקמן: . הניקוד יהיה אדריכל ו/או כמהנדסשלוש שנים כותק של נדרש לפחות ותק לעניין ה ק:ותה  .2

 
 הניקוד שנות ותק  הניקוד  שנות ותק

3 1  11 9 
4 2  12 10 
5 3  13 11 
6 4  14 12 
 15 ואילך 15  5 7
8 6  
9 7  

10 8  
 

לכל אחד מן המשתתפים המתבסס בעיקר על התרשמות חברי הוועדה אשר יידרשו לתת ניקוד    :ההתרשמות .3
כל אחד מחברי הוועדה יעניק לכל קטיגוריות. עשרה שביצע בעבר וכן הצעתו ו/או ראייתו לפרויקט.  עבודות

עשירית נקודות והקטגוריה ה  2כך שהקטגוריה הראשונה תקבל    ,20  -ל  2אחת מן ההצעות ניקוד הנע בין  
הניקוד הסופי לפי קריטריון זה יהיה הממוצע של הניקוד של   .יה(נקודות.)שתי נקודות כל קטגור  20תקבל  

 כל חברי הוועדה. 

 
 

קודם .4 דעת    :ניסיון  מול   הוועדהחוות  העבר  ניסיון  לרבות  המקצועי  לניסיון  בהתאם  ההצעות  את  תדרג 
ל ההצעות  את  תחלק  והיא  שיש  ככל  תקבל  עשר  העירייה  הראשונה  שהקטגוריה  כך  נקודות   2קטגוריות 

והניקוד הסופי לפי קריטריון זה יהיה   . נקודות כל קטגוריה(שתי  נקודות.)  20תקבל  עשירית  ריה הוהקטגו
 ל כל חברי הוועדה. הממוצע של הניקוד ש

 

יהיה   40ההצעה הזולה תקבל את מלוא הנקודות, קרי    הצעת המחיר: .5 יתר ההצעות  והניקוד של  נקודות, 
 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 יר ההצעה הזולה חמ  X 30 =  הניקוד המגיע  
      _______________ 
 מחיר ההצעה הנבדקת      
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. הניקוד יהיה בהתאם לניסיון ולמומחיות בתחום זה, כל  תחבורהלגבי ניסיון בתחום תכנון כבישים ונתיבי   .6
בהתאם להתרשמותו, והניקוד הסופי יהיה הממוצע של ניקוד כל חברי אחד מחברי הוועדה יעניק את הניקוד  

 הוועדה.

 . הוועדה תהיה רשאית להתייעץ בתחומים המקצועיים עם מהנדס העירייה או עם כל יועץ שתראה לנכון .7
 

***** 
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 6מסמך 
 

 רשימת עבודות תכנון  
 

 (. 2011-2020בשנים האחרונות ) תכננתיאותם להלן רשימת הפרויקטים  
 
 

שם מזמין   מהות התכנון
 כנוןהת

איש הקשר  היקף התכנון
 ומס' הטלפון

תאריך סיום 
 העבודות 
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 7מסמך 
 

 השתתפות בנוהל ערבות ל

 תאריך:           
 לכבוד 

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

   כתב ערבות מס':הנדון:     
 

בלבד( להלן: עשרים אלף ₪  ₪ )במילים:    20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  
כל  בטחת  "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט להלן, וזאת לה

  ע"פ תכנון    רותימתן שיותו בנוהל  בגין השתתפהתחייבויותיו של ______________ )להלן: "החייב"(  
 . כניסה מזרחית וחלק מכביש הטבעת 805כביש לתכנון   1/2021עמ/ מספר

  
 אופן חישוב ההצמדה:  

 
 דם: יבכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצ

 
המרכזית   הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  "המדד" 

ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד  לסטטיסטיקה, בין   אם הוא פורסם כל ידה 
 יבוא כדין במקומו.  רשמי אחר, או כל מדד אשר 

 
 שנת ינואר  לחודש    15  -שפורסם ב  2020  שנתצמבר  ד"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  

 מדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: ה 2021
 

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

שוואה למדד הבסיסי, הכל לפי יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בה
 חישובי הבנק.  

 
תחושב  לא  לו,  שווה  או  הבסיסי  מהמדד  נמוך  יהיה  הקובע  המדד  אם  כי  בזאת  מובהר  ספק  למניעת 

 שתדרשו. הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה 
 

"ק )א(  ולהלן:  )לעיל  הערבות  קרן  סכום  לגובה  עד  ידיכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  נשלם  רן אנו 
בסעיף   האמור  לפי  צמוד  כשהוא  בתוך    1הדרישה"(,  מבל  7לעיל,  דרישתכם,  קבלת  מיום  י  ימים 

 שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. 
 

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

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

 ות זו ולא נשלם על פיה. לצורך ערב
 

להיעשות ע"י כולם ביחד הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה   )ג( 
 .  והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד
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ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל דרישה לתשלום    29/4/2021  ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום
האמור   מהמועד  יאוחר  ולא  ידינו  על  להתקבל  צריכה  פיה  בטלה    -על  הערבות  תהיה  זה  מועד  לאחר 

 לא תיענה.      -דרישה שתתקבל על ידינו ומבוטלת ו
 

 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.
 

 ת להעברה ו/או להסבה.   ערבות זו אינה ניתנ
 בנק

 *** סוף ***
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 8מסמך 
 
 

 נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים  
 ומיות  וניים ברשויות המקבהעסקת יועצים חיצ

 מבוא:  .1
 

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

 אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.  
 

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

 מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים.  
 

 בנוהל זה: 
 

י פי חוזה קבלני והוא אינו במעמד על יד  ינו לבין הרשות המקומית היאכל מי שההתקשרות ב  –"יועץ"   .1
 של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכל סמלי:  

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

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

 

היחידה"   .4 י  –"מנהל  שבה  היחידה  יראמנהל  יחידה,  מנהל  ובאין  היועץ,  הרשות ועסק  מנכ"ל  את  ו 
 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה.    –המקומית, ובאין מנכ"ל 

 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:   .2
 
עבודתו של המועמד  בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת   (א)

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

 
בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד העניינים,  (ב)

 ין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו. עשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לביי
 

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

 חירתו. קבלת ההחלטה על ב
 

לווד (ד) יתחיבאחריות מנהל היחידה  לא  מועמד כאמור  כי  ימשיך  א  לא  או  בעבודתו ברשות המקומית  ל 
 בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע בנוהל זה. 
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 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים:   .3
 

מהלך הליכי בחירתו של  לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד ב  (א)
עמד בבקשה למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד  יועץ ברשות מקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המו

פרטי כשכל  המקומית  הרשות  של  המשפטי  היועץ  על  השאלון  את  להחזיר  יתבקש  המועמד  ו  עניינים, 
 מלאים. 

 
עבור רשויות    –ה ומניעת ניגוד עניינים  השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיק (ב)

 מקומיות. 
 

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

הגופים ו/או הלקוחות שהיועץ, עובדיו או משרדו עובדים  נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את רשימת  
 רך ייוועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל היחידה.  בעבורם, במידת הצו

 

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

 שאלת ניגוד העניינים ופתרונה. בחינת  .4
 

המקרה, (א) בנסיבות  האם,  יבחן  המשפטי  הת  היועץ  מילוי  בין  עניינים  לניגוד  חשש  עלקיים  ידי  -פקיד 
המועמד לבין ענייניו האחרים, בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר היועץ בחלק א' של  

נהל היחידה, אם לדעתו של היועץ המשפטי  השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי בהתייעצות עם מ
לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר את המידע הרלבנטי גם לידיעת    קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור,

 ידה, וייוועץ בו.  מנהל היח
 
במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים נוספים, או   (ב)

 נים נוספים, בכתב או בעל פה.  התייחסות לעניי
 

קבעו בהנחיה  נה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות שנבבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרו (ג)
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.   1,1555מס' 

 

של המועמד לבין  במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר   (ד)
עניינים , יערוך  היועץ המשפטי הסדר, תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד  

 חיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל. כאמור, לפי העקרונות המותווים בהנ
 

אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של עריכת הסדר  (ה)
בתפ מלשמש  המועמד  את  מלפסול  מנוס  ואין  העניינים,  ניגוד  מסקנתו למניעת  את  יעביר  הוא  קיד, 

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

 מית בתפקיד זה. לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקו
 

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

 

 רה.  החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המש .5
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היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת בראש  

ל המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי ובראשונה עליו. ע
ת להעמידו במצב  בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויו

של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי 
המידע  בתו מלוא  את  בכתב  לו  למסור  המשפטי,  היועץ  אל  לפנות  היא  חובתו  בשאלון,  הצהרותיו  כן 

 הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.     
 

לוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקתו זה העסקה של יועץ ולקבוע כי מיהחובה לעגן הוראות נוהל זה בחו .6
 הנובע מכך.   של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל

 
 
   

*************** 
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 
 
 

 הרשות המקומית: עיריית סח'נין
 
 

 . 1/2021עמ/מספר  תכנון עבודות הנדסיות לפי נוהל קיד : מועמד/ת לתפ
 
 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 

 פרטים אישיים   .1
 

 שם משפחה: _______________  _____________שם פרטי: 
 

 לידה ___/___/ ____  תאריך ת.ז. ________________ מספר 
 

 ___________ ___ מיקוד: __ ____ _____ עיר/יישוב _________ _ מספר: רח' __________
 

 ________  ____ ______ ____ מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: ________
 

 ________________ __ _______@_______ __________________________ דוא"ל:
 

 תפקידים ועיסוקים:   .2
 

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

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

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

 
תחומי הפעילות של   שם המעסיק

 המעסיק
התפקיד ותחומי  

 האחריות
 עסקה כי התארי
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 תפקידים ציבוריים:   .3
 

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

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:   .4

 
אם  בין  אחרים  גופים  או  רשויות  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברות  פירוט 

 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. 
 

 . אחורהשנים  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

 עיסוקוותחום 

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  

 סיומה

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני או  
מטעם בעלי מניות  

ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג  

 נא לפרט גם  –השני 

פעילות מיוחדת  
בדירקטוריון, כגון  
חברות בוועדות או  
 תפקידים אחרים  

    

    

    

    

    

    

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית:  .5

יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות ם  הא
קשר  או  זיקה  זה  )ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  אתה  שבה  המקומית  הרשות 

ת לעבוד, או לגופים אחרים  /לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד
 קשור אליהם(?  שהוא

 

 שנים אחורה.   4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  
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 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  
 

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

 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968 –כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח
 

 "בעל עניין", בתאגיד   
 
ו מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי מהון המניות המונפק של התאגיד אשמחזיק בחמישה אחוזים או יותר    מי (1)

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

מישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, צבעה בו או רשאי למנות עשרים וחהמונפק שלו או מכוח הה 
 לעניין פסקה זו.  

 

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

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

לפקודת מס    102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף  2)א()46משמעותו לפי סעיף  כ
 הכנסה. 

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

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 
 _____ ________________________________________________________________________

_____________ ________________________________________________________________

 ________________________________________________________ _______________ ______ 

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

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

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.  
 

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

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  
 

( אח או 3זוגם של כל אחד מאלה; )-זוג ובני-צאצאי בן  הורה, צאצא,-( הורה, הורי2זוג; )-( בן1)  -"קרוב"  
 ומי שסמוך על שולחנך.    –( איגוד שהוא בשליטתו;4זוגם; )-אחות ובני
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 _________________ ____________________________________________________________

 ________________________________________________________________ _____________

 _____________________________________________________________________________

__________________________________________ _____________________________ ______

____________________________________________ _____________________________ ____ 

 
 פים או לממונים בתפקיד: זיקות לכפו .7

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

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

 כן/לא
 

 אם כן, פרט/י: 
 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ __________

 _________________________ _______________________________________________ _____

 ______________________________________ ________________________________ _______ 

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך   .8
לעיל,  ע ועניינים שלא פורטו  שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש  ל תפקידים 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  
 

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

 
 כן/לא 

 
 כן, פרט/י:  אם

 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ________________________

___________ __________________________________________________ ________________

 _______________________________________________________ ____ __________________ 
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 ניגוד עניינם?  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינם של מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש ל .9
 

לא  שאליהם  האחרים,  קרוביו  של  אחרים  ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים,  על  לך  ידוע  האם 
עסקיים(.  ושותפים  קרובים  חברים  זה  )ובכלל  מקורביך  של  או  לעיל,  בשאלות  להתייחס  התבקשת 

 לולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? שע
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  
 

בשאלות   נשאלת  שעליהם  לנושים  במיוחד  להתייחס  של   1-8נא  ועיסוקים  תפקידים  )לדוגמה  לעיל 
הרשות   לפעילות  להם  שיש  וקשר  מקבילים,  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברויות  אלה,  קרובים 

 המקומית(. 
 כן/לא

 
  אם כן, פרט/י:

 
____________________________________________________________ _________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ______________________ _______________________________________________ ________

___________________________________________________________________ __________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקם:  .10
 

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

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 
 אחזקות במניות:   .11

 
 החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.  פירוט

 
התשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך  בתאגידים   1968  –)אין 

 (. 2ורסההנסחרים בב
 

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

 כן/לא 
 אם  כן, פרט/י:

 
שם המחזיק )אם   שם התאגיד/הגוף

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות 
 התאגיד/הגוף 
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 .  נכסים שאחזקתם , מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12
 

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד> 

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

 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
 ________________________________ _____________________________________________

 _____________________________________________________________________________

__________________________ ___________________________________________________

_________________________________________________________ ___________ _________

__________________________________ _________________________ _______ ___________ 

 __________________________________________________ ____________ 
 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח
 

 "בעל עניין", בתאגיד   
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי  (2)

למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של 
מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות   גיד שאדם כאמורו הכללי, או תאהתאגיד או כמנהל

המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, 
 לעניין פסקה זו.  

 

 ן.  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקר (ג)
 

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

לפקודת מס    102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף  2)א()46כמשמעותו לפי סעיף  
 הכנסה. 

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

 חבות כספים בהיקף משמעותי:  .13
 

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

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

 כן/לא
 י: אם כן, פרט/
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 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ ________

________ ____________ ________________________________ _________________________ 

 ידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  נכסים אחרים העלולים להעמ .14
 

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

 
)ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של  של קרוביך, של מקורביך,  נא להתייחס לנכסים שלך,  

 ניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. גופים שאתה בעל ע
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  
 

כויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או ז  –"בעל עניין" בגוף  
 בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.   דירקטוריון או בגופים מקבילים ו/או מכהן ב

 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י: 
 _____________________________________________________________________________

 ____________________ _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ___________________ ______________________________________________ ____________ 

כלשהי   .15 ברשימה  מועמדים  הייתם  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  מישהו  או  קרוביך  או  את/ה  האם 
תפקיד כלשהו בבחירות אלה מטעם אחת הרשימות    םמילאתבבחירות האחרונות לרשויות המקומיות או  

 שהתמודדו.
 

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

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

 _____ ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________ _______________________

_____________________________ ____________________ ______________________ ______ 
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 הצהרה:  –חלק ג'  

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

 
 . םואמיתייכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים   .1

 
ת, אלא אם  מידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישיכל ה .2

כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם  
 ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.  

 
לי ע .3 ידוע  לי להיות במצב של חשש  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא  ל כל עניין אחר שעלול לגרום 

 לניגוד עניינים עם התפקיד. 
 

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי   .4
 התפקיד, עד לקבלת הנחייתן של היועץ של הרשות המקומית בנושא.  

 

שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,  אני מתחייב כי במקרה בו יחולו   .5
צפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי סוגיות שלא נ

 של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.   
 
 
 

 ______________      __________ _____    ________________ 

 חתימה     שם    תאריך      

***** 
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 9 מסמך

 1/2021מספר עמ/ חוזה תכנוןנוסח 
 2020 שנתב  לחודש   ביום  בסח'נין  נערך ונחתםש

 
 :בין
 

 500275003עיריית סח'נין 
 30810, סח'נין 35, ת.ד. 128שד' הגליל 

 04-6740774, פקס. 04-6743737טל. 
 ( "נה מזמי"ה :להלן)

 מצד אחד
 
 :לבין

 

 _________________________ 

 _______________________ 
 _______________________ 

( 
 )להלן: "המתכנן"( 

 מצד שני
 

 
, קטע הדרך בין מעגל  805המשך עבודות על כביש  לתכנון  מפורט  נה מבקשת להכין תכנון  והמזמי  הואיל

מטר,  וביצוע קטע כביש טבעת    170הקטע באורך כ  -תנועה מזרחי לבין מעל תנועה צומת קלעון
מטר ע"פ התיחום המצורף,    800ועד לבית ספר אלעין באורך    805קטע דרומי מצומת על כביש    24

 .("העבודה ההנדסית" :להלן)וכמפורט בהמשך בגוף החוזה. 
 

ורך ביצוע  להזמנת הצעות מחיר ממתכננים לצ  1/2021עמ/  והעירייה פרסמה נוהל פומבי מספר והואיל:
 העבודות נשוא חוזה זה. 

 
מקצועית מטעם המזמינה ובחנה את ההצעות והחליטה  הועדה  הוהתכנסה    _________וביום   והואיל:

 בתנאים שנקבעו בהחלטה.  ________ שהוגשה ביוםלקבל את הצעתו המתוקנת של המתכנן 
 

ובביצוו :והואיל בפרויקטים  וההתקדמות  ממשלתי  במימון  בפרויקט  וכפופה מדובר  תלויה  העבודות  ע 
 לזמינות תקציבית כאמור והן תבוצענה בשלבים. 

 
על עצמו את ביצוע העבודה ההנדסי והואיל: ת  המתכנן לאחר שבדק את הנחיות המזמין מסכים לקבל 

 הנ"ל.
 

הביצועית   :    והואיל והיכולת  הניסיון   , ההתמחויות  הכישורים,  הידע,  את  לו  יש  כי  מצהיר  והמתכנן 
 ת והכלכלית לבצע התכנון האמור והוא הביע את רצונו לבצע את העבודה נושא חוזה זה. הארגוני
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מספר ________,    מהנדס רשוי ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםוהמתכנן מצהיר כי הוא   :והואיל
וכי יש לו את כל הכישורים, הידע והמיומנויות    עוסק עצמאי ומתקשר בהסכם זה ,כקבלן עצמאי 

 . לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותרהנדרשות 
 

העירייה   והואיל: לתקציב   _____________ תקציבי  בסעיף  זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  כיסוי  וקיים 
 בתב"ר מספר ______________ ו/או   2020המאושר לשנת 

 
 והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את התנאים לביצוע התכנית המפורטת הנ"ל  :והואיל

 
 בין הצדדים כדלהלן: והותנה וסכם האי לכך 

 

המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ממש   כאילו נכלל בגוף   .1
 ההסכם .

 

ן הפרויקטים וכן ההצעות שהגיש המתכנן לעירייה ואשר היוו בסיס להתקשרות מהוות חלק  תוכניות סימו .2
 בלתי נפרד ממנה. 

 

מינה מוסרת בזאת למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו  ומתחייב להוציא לפועל את מהות ההתקשרות : המז .3
 העבודה כהגדרתה להלן, בהתאם לתנאי הסכם   זה. 

 

 העבודות: .4
 

 המתכנן מתחייב בזאת לבצע העבודות כלהלן:  
 

  הקטע -, קטע הדרך בין מעגל תנועה מזרחי לבין מעל תנועה צומת קלעון805המשך עבודות על כביש  תכנון  
ועד לבית ספר אלעין   805קטע דרומי מצומת על כביש    24מטר,  וביצוע קטע כביש טבעת    170באורך כ  

 את העבודות הבאות :  נהתכלולעבודות המטר ע"פ התיחום המצורף,  800באורך 
 

מדידת מצב קיים  לצורך תכנון כולל הטמעת רקע תבע"ות ורקע גושים וחלקות כולל מדידה עצים   .א
פ מפרט שיספק האגרונום . כולל מדידת תשתיות קיימות מים וביוב חשמל ובזק לסקר עצים ע"

 עילי 
 

 .5+7המקומית כולל סעיף  הכנת תשריט הפקעות וטיפול באישור הועדה  .ב
 

 הכנת סקר עצים ע"י אגרונום וקבלת אישור פקיד היערות לכריתת עצים .  .ג
 

כביש   .ד דרך  לקטע  תנועה  דו    805תכנון  מסלולי  לדו  תנועתי  להפיכתו  אישור  קבלת  כולל  נתיבי 
 ממהנדס תנועה ראשי בנתיבי ישראל +אישור משרד התחבורה .

 
לביצוע עבודות כולל קבלת אישור מהנדס תנועה ראשי   805תכנון הסדרי תנועה זמניים על כביש   .ה

 בנתיבי ישראל וקבלת אישור משטרת ישראל  .  
 



  

    נין 'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
   35ת.ד.    ،3081000מיקוד  ،סח'נין                      SAKHNIN MUICIPALITY   35. ب. ص – 3081000 دالةسخنين  
 04-6788888טלפון.    tel. 04-6788888               04-6788888 تلفون      

 04-6788889פקס.     fax. 04-6788889             04-6788889. فاكس       
 ____________________ ________________________________________________________________ 

31 
 

ועה למלא רוחב הדרך לפי חתך דו מסלולי דו  מ' קטע דרומי: תכנון תנ   24תכנון תנועה כביש טבעת   .ו
ו   4נתיבי+ תכנון   ואישורה  צמתים לאורך קטע הדרך. הכנת  עריכת תכנית תנועה סימון ותמרור 

 תמרור במשטרה .  תובוועדבהתייעצות במשטרה 
 

בתחנות אצל המפקח על התעבורה    505תחנות אוטובוס לתחבורה ציבורית ואישור תמרור    8תכנון   .ז
ום עם ממונת תחבורה ציבורית בעירייה, כולל אישור לתחבורה ציבורית על כל כביש בהתאם לתיא

 .אלדוחאלמעגל איגוד ערים לאיכות הסביבה ועד להתחברות לכיכר הטבעת עד 
 

 כבישים מפורט לביצוע כולל חתכי אורך וחתכי רוחב  תכנון פיזי : תכנון  .ח
 

 קונס' . וטכניותיסת קירות תכנון קונסטרוקטיבי : תכנון קירות תומכים כולל פר .ט
 

חיב .י כולל  הניקוז,  למערכת  מפורט  תכנון  הידרולוגי,  דו"ח  והסדרת  הכנת  קיימות  למערכות  ור 
 המוצא. 

תכנון תאורת כביש כולל תכנון מרכזית מאור בין היתר טיפול בקבלת היתר מהועדה המקומית   .יא
 .  הייהמרכזוטיפול בחברת חשמל לפתיחת הזמנה לחיבור  ההמרכזיילמיקום 

חשמל בחברת  ואישורה  חשמל  תשתיות  הכביש   +  תכנון  לאורך  בזק  תקשורת  תשתית  תכנון 
 שורה מול מתכנני בזק . ואי

כולל במפרדות ובמעגלי התנועה כולל תכנון גמרים ריצוף וריהוט    805על כביש    והשקיהתכנון גינון   .יב
 רחוב . 

, אישור תכנון קירות   .יג וליווי הביצוע כולל אישור  יועץ קרקע: הכנת דו"ח קרקע וביסוס  תומכים 
 תחתית חפירה ליסודות הקירות

מבנה   .יד תכן  דו"ח  הכנת  מסעה:  מבנה  כולל    805לכביש  תכן  טבעת  מבנה ולכביש  לפרטי  הנחיות 
 והנחיות לשיפוע מילוי וחפירה 

ול מתכנני התאגיד להטמעת  מותיאום    מים וביובתכנית תיאום מערכות : מסירת תכניות לתאגיד   .טו
 מים וביוב .  תשתיות

 התכנון .  יועץ נגישות כולל הכנת דו"ח נגישות מפורט לכביש כולל אישור  .טז
 קבלת הרשאה/היתר עבודות מחברת נתיבי ישראל :   .יז

לקבלת אישור נתיבי ישראל לביצוע העבודות כולל טיפול בהערות    805העברת סט תכניות על כביש  
 רפרנטים 

תכניות של כל היועצים,  צוע כולל :  סט תכניות לביתכנון מפורט כולל הפקת מכרז וכולל הפקת   .יח
 פרטים, מפרט טכני, כתבי כמויות אומדן מתכנן .  

 
וכולל מתן אישור בגמר ביצוע  פיקוח עליון במהלך ביצוע העבודה לרבות כל היועצים שפורטו מעלה   .יט

 על התאמת העבודה לתכנון . 
 

 מעלה .שכר יועצים ומתכננים על פי המפורט הצעת המחיר כוללת  .כ

 ב' לחוזה. -ספחים א' וראה נ
 
 
 

 



  

    נין 'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
   35ת.ד.    ،3081000מיקוד  ،סח'נין                      SAKHNIN MUICIPALITY   35. ب. ص – 3081000 دالةسخنين  
 04-6788888טלפון.    tel. 04-6788888               04-6788888 تلفون      

 04-6788889פקס.     fax. 04-6788889             04-6788889. فاكس       
 ____________________ ________________________________________________________________ 

32 
 

 לוח זמנים :  .5
 

 העבודה תכלול, בין היתר השלבים הבאים :        
 שלב א'.

 מדידה לצורכי תכנון .  .1

 תכנון תנוחה.  .2

 תכנון תנועה ותחבורה.  .3

 תוכניות תאורה, ניקוז, חתכים לאורך ולרוחב.  .4

 סט תוכניות למכרז ולביצוע הפרויקט. .5

 ם  קבלת היתר ואישורי .6
 

 שלב  ב' : פיקוח עליון  

 ביצוע פיקוח עליון בכל שלבי העבודה. .1

 מסירת דו"ח פיקוח עליון תקופתי למזמין.  .2
 

ההנחיות  הפרוגראמה,  היסוד,  קווי  הנתונים,  על  ההנדסית/האדריכלית  העבודה  את  יבסס  המתכנן 
ר בכתב ומראש יבל הוראה או אישווהדרישות של המזמינה והוא חייב להקפיד עליהם , אלא אם כן ק

מאת המזמינה על שינויים בהם. בחתימתו על הסכם זה מאשר המתכנן את קבלת הנתונים, קווי היסוד,  
 הפרוגראמה, ההנחיות והדרישות שעל פיהם יבצע את העבודה. 

 
זה  בהסכם  המפורטים  ולשירותים  לשלבים  בהתאם  ההנדסית/האדריכלית  העבודה  את  יבצע  המתכנן 

 ינתנו לו ע"י המזמינה. לן ועפ"י הנחיות שלה

 
נציג המזמינה לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות לצורך מתן הנחיות, הוראות, דרישות, קווי יסוד, נתונים,  

אישורים, לתוכניות ואישורי חשבונות יהיה מהנדס המזמינה אינג' סלימאן עותמאן, )להלן: "הנציג"(.   
לבצע את העבודה ה עם  הנדסית/האדריכלית  המתכנן, מתחייב  ויעיל  ותוך קיום קשר מתמיד  בתיאום 

 הנציג הנ"ל. 
 

העבודה ההנדסית/האדריכלית תבוצע ע"י המתכנן במלואה, על כל שלביה ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע 
 בהסכם זה ותימסר לנציג המזמינה כשהיא בתוכניות ממוחשבות .  

 
כל יועץ מטעם המזמינה כל חומר המתכנן מסכים ומתחייב למסור למזמינה  ו/או לפי דרישת  המזמינה ל

  אשר יידרש ביחס  לאותה עבודה הנדסית/אדריכלית כשהוא ממוחשב )על דיסק  מחשב(. 
 

בהתאם  או  להלן  המפורט  הזמנים  ללוח  בהתאם  ההנדסית/האדריכלית  העבודה  את  יבצע  המתכנן 
תנאי  עיקרי של הסכם   רישות והוראות נציג המזמינה. שמירת לוח הזמנים כאמור לעיל, הינהלהנחיות, ד

 זה. 
 

ימים מיום חתימת ההסכם או מיום מתן ההנחיה,    45מסירת תכנון מוקדם לאישור המזמינה תוך   .1
 הדרישה או ההוראה ע"י נציג המזמינה ובתנאי קבלת תוכנית מדידה מפורטת  הכל לפי העניין ולפי 

 המוקדם יותר.  
 
ידי -מיום אישור התכנון המוקדםימים     30מסירת תכנון סופי לאישור המזמינה תוך   .2 על  הראשוני 

 המזמינה. 
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ימים    30מסירת תכניות הגשה לרשויות הנוגעות בדבר לשם קבלת היתרים, אישורים ורישיונות, תוך   .3
 מיום אישור התכנון הסופי על ידי המזמינה.  

 
ם קבלת אישורי  ימים  מיו  30ורט כולל מפרטים טכניים וחוזה  לאישור המזמינה תוך  מסירת תכנון מפ .4

 הרשויות, ההיתרים, הרישיונות. 
 
 לפי התקדמות הביצוע של הכביש.   –פיקוח עליון  .5

 
ללוח  בהתאם  המזמינה  לאישור  ההנדסית/האדריכלית  העבודה  ו/או  התכניות  כל  את  ימסור  המתכנן 

 הנ"ל. העבודה ו/או התכניות לא תחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמינה בכתב.   הזמנים 
 

העבירה המזמינה את הערותיה למתכנן, יתקן המתכנן את התוכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו  
בין המזמינה, אולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים המפורט  ל

 לעיל, גם אם לא סוכם זמן התיקונים מראש.  
 

בעבודה ההנדסית/האדריכלית ואשר לא נקבע להם מועד  המתכנן יבצע כל שירות או כל שלב הכלולים  
משך זמן סביר, אשר יבטיח את ביצוע כל העבודה כאמור, כל אימת שיהיה דרוש מבחינה מקצועית וב

ללוח   בהתאם  זה,  בשלב  או  בשירות  הקשורים  אחרים  שלבים  או  שירותים  או  ההנדסית/האדריכלית 
 הזמנים הנ"ל. 

 
ה עיכוב בביצוע העבודה  נסיבות אחרים,  נגרם  עליון או עקב תנאים או  הנדסית/האדריכלית עקב כוח 

עיכוב  נגרם  או  העיכוב,  את  למנוע  אפשרות  למתכנן  הייתה  ולא  עליהם  שליטה  למתכנן  הייתה  שלא 
יוארך  באספקת נתונים או במתן אישורים לתוכניות על ידי המזמינה או על ידי גורמים מוסמכים אחרי,  

זמן, בו נמשך העיכוב או במשך ההשהיה שנגרמה עקב העיכוב, כל זאת בתנאי    לוח הזמנים באותו פרק
שהמתכנן יודיע על כך למזמין תוך שבוע ימים מיום תחילת העיכוב, והמזמינה אשר בכתב הארכה בלוח 

 הזמנים. 
 

ל הדרושים  והאישורים  הנתונים  כל  את  למתכנן  להמציא  מתחייבת  העבודה המזמינה  ביצוע 
כלית ואשר השגתם איננה שירות מהשירותים המוטלים על המתכנן, עפ"י הסכם זה, ההנדסית/האדרי

 ולעשות את כל הסידורים הדרושים, כדי לאפשר למתכנן גישה חופשית, נוחה ובטוחה לאתר הכביש.  
 

ו הנתונים, האישורים והסידורים הנ"ל יימסרו במועדים כמפורט   זה  בהסכם  כדי להלן  זאת 
 את עבודתו באופן רצוף ולעמוד בלוח הזמנים האמור לעיל. לאפשר למתכנן לבצע 

 
המזמינה תיתן למתכנן את כל הנתונים וההנחיות הדרושים לתכנון מוקדם במעמד חתימת הסכם זה  

יום  ממועד חתימת הסכם זה.   14והמתכנן בחתימתו על ההסכם מאשר קבלת הנתונים וההנחיות או תוך  
למתכנן    כמו תעביר  המזמינה  העבודה כן,  ביצוע  זמן  במשך  שיידרשו  נוספים  נתונים  כל 

 יום  ממועד דרישתם על ידי המתכנן בכתב.   14ההנדסית/האדריכלית תוך 
 

יום מיום מסירת התכניות על ידי    14המזמינה תיתן את אישורה או תעביר את הערותיה למתכנן תוך   
הערותיה  ולא העבירה  את   לא נתנה  המזמינה את אישורההמתכנן, למזמין, לאישור כאמור. 

ידי המזמינה מכל הבחינות  על  כאמור כמאושרות  יראו התכניות שנמסרו  הנ"ל  תוך התקופה  למתכנן 
רשאי להמשיך בביצוע העבודה ההנדסית/האדריכלית, ולהשלים את העבודה המתחייב  והמתוכנן יהיה  

 וכנדרש עפ"י ההסכם.  
 

עדים שלא יעכבו את ביצוע העבודה ההנדסית/האדריכלית ם על ידי המתכנן  תיעשה במוהזמנת היועצי
של המתכנן לפי לוח הזמנים המפורט לעיל. בהסכם עם היועצים יוצמד לוח זמנים של ביצוע העבודה 

 ההנדסית/האדריכלית שלהם ללוח הזמנים של המתכנן. 
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ית/האדריכלית. התקדמות ביצוע העבודה ההנדסהמתכנן ימסור למזמינה דין וחשבון מלא ומפורט על  
ולעיין בהתקדמות  ו/או מי מטעמו רשאי לבקר במשרד המתכנן או במקומות העבודה האחרים  הנציג 
ובאופן ביצוע העבודה ההנדסית/האדריכלית והמתכנן ימסור לנציג ו/או למי מטעמה כל הסבר שיידרש  

 סכם זה. על ידו בקשר עם העבודה ההנדסית/האדריכלית או ה
 

 מנים מחייב הסכמת המזמינה אשר תינתן בכתב ומראש. כל שינוי בלוח הז
 
 הצהרות :  .6

 המתכנן מצהיר כי :         
 

ידע ומיומנות המאפשרים לו לבצע את העבודה בעצמו   כי הנו אדריכל  רשוי רשום ,בעל רקע מקצועי, .א
של   המלא  רצונה  לשביעות  העבודה  את  לבצע  בזה  מתחייב  ובמקצועות  והוא  במומחיות  המזמינה 

 המקובל כיום לביצוע עבודה .  ושים ,תוך שימוש בידע החדיש ביותר,הדר
 

אמצעי מחשוב ואמצעים אחרים המאפשרים לו לבצע את   כי הוא בעל אמצעים כספיים ,כוח אדם, .ב
בהתאם   המזמינה  דרישות  כל  של  מלא  מילוי  עד  ברשותו  להיות  וימשיכו  זה,  עפ"י הסכם  העבודה 

 הסכם זה .ל
 

הסכם זה ,הוא בעל אישור תקף של ניהול פנקסי חשבונות ורשימות עפ"י חוק כי במועד החתימה על   .ג
וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו של    1976-עסקאות גופים ציבוריים,תשל"ו

 הסכם זה ,אשר יוצג מפעם לפעם בפני המזמינה ,לפי דרישת נציג המזמינה . 
 
,וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו  ש בידו הסכם תקף לעוסק  מורשה   כי י .ד

 של הסכם זה, אשר יוצג מפעם בפעם בפני המזמינה לפי דרישת נציג המזמינה . 
 

 איסור הסבה:  .7
 

המתכנן אינו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר   .א
 ה  בכתב .ות לפי ההסכם אלא בהסכמת המזמינכל זכ

 

המתכנן   .ב את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  ,אין  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את   המזמינה  נתנה 
באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של    אייש מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם והמתכנן  

 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
 

 נציג המזמינה:   .8
 

נציגה בכל הקשור לביצוע של הסכם זה .לנציגי המזמינה המזמינה ממנה בזאת את מהנדס המזמינה  כ
 סמכות מכרעת לקבוע אם העבודה בוצעה כראוי עפ"י תנאי ההסכם אם לאו .  

 
 על המתכנן למנות נציג מטעמו.
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 תקופת ההסכם :  .9
 

,עד   ההסכם  חתימת  מיום  היא  ההסכם  של תקופת  רצונה  לשביעות  בפועל  הפרויקטים  ביצוע  לסיום 
 מיום חתימת הסכם זה. שישה חודשיםלן: "תקופת ההסכם"( . ולא יאוחר מהמזמינה )לה

 
ככל שהפרויקט לא יסתיים בפרק זמן של ארבע שנים, תשלם המזמינה שכ"ט נוסף כפי שיסוכם בזמנו 

 ם זה. וזאת במידה ויתווספו עבודות נוספות מעבר לאמור בהסכ
      

 התחייבות המתכנן:  .10
 

ב .א בנאמנות,  העבודה  את  ביותר  לבצע  החדיש  בידע  שימוש  תוך  ביותר,  הטובה  ובמקצועיות  מומחיות 
איכותה   , העבודה  לטיב  הבלעדית  באחריות  יישא  והוא  זה,  הסכם  נשוא  עבודות  לביצוע  המקובל 

 ומהימנותה.
 

שירותי מחשוב  וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה לרבות להשתמש, על חשבונו, בציוד עזר , כלי עבודה,   .ב
 מעט העתקות. יועצים ול

 

למסור לעירייה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לעבודה במועד , במתכונת ובאופן  .ג
 שיידרש לכך ע"י נציג המזמינה לרבות השתתפות בישיבות עבודה בנושאי העבודה אצל נציגי המזמינה. 

 ות אחראי אישית ובלעדית על ביצוע העבודה. להי .ד
 

אמור לעיל , מתחייב המתכנן אף לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה היה עושה  מבלי לפגוע בכלליות ה .ה
 לשם ביצוע  העבודה עפ"י הסכם זה.

 

 לפעול בביצוע העבודה עפ"י הנהלים המקובלים במשרדי השיכון והתחבורה.  .ו
 

כל .ז בין  לתאם  מתחייב  המעורבים    המתכנן  הרלוונטיים  בהתאם  תבתוכניהגורמים  היועצים  כל  כולל   ,
רשימה המופיעה באישור התקציב של משרד השיכון. המתכנן יהיה אחראי לריכוז התכנון והתיאום בין  ל

 כל היועצים.
 

 נתנו על ידי המזמין. יי היסוד וההנחיות שיועל הנתונים, קוהאדריכלית מתכנן יבסס את העבודה ה .ח
 

 . זה ובהצעתוחובהתאם לשלבים ולשירותים המפורטים בהאדריכלית המתכנן יבצע את העבודה   .ט
 

העבודה  ה .י את  לבצע  מתחייב  הנציג  האדריכלית  מתכנן  עם  ויעיל  מתמיד  קשר  קיום  ותוך  של בתיאום 
 .המזמין

 

ר המתכנן ימסור את כל התכניות לאישור המזמין. התכניות לא תחשבנה כמושלמות עד לקבלת האישו  .יא
פרק זמן סביר שיוסכם בינו   העביר המזמין את הערותיו למתכנן, יתקן המתכנן את התכניות תוך האמור.

 לבין המזמין.
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, כל אימת שיהיה דרוש  מבחינה מקצועית ובמשך זמן האדריכליתהמתכנן יבצע כל שלב הכלול בעבודה     .יב
ים אחרים הקשורים בשירות או שירותים או שלב  או  סביר אשר יבטיח את ביצוע כל העבודה ההנדסית

 בשלב זה.
 

 התחייבויות המזמינה:   .11
 

לביצוע העבודה ואשר השגתם  להמציא למתכנן את כל הנתונים והאישורים הדרושים ת מתחייב נההמזמי    .א
הדרושים כדי   המוטלים על המתכנן, עפ"י הסכם זה, ולעשות את כל הסידורים  איננה שירות מהשירותים

 העבודה.  לאפשר למתכנן גישה חופשית נוחה ובטוחה לאתר 
 

וההנחיות הדרושים לתכנון מוקדם ונתונים נוספים שיידרשו במשך   יתן למתכנן את כל הנתוניםהמזמינה ת .ב
 זמן התכנון.

 

כנן. ימים מיום הגשת התוכניות ע"י המת  30תוך    יתן את אישרו או יעביר את הערותיו למתכנןנה תמזמיה .ג
לא נתן ולאחר מסירת התכניות ע"י המתכנן למזמין לאישור כאמור  ימים    30מובהר בזאת כי במידה וחלפו  

שנמסרו כאמור   התכניותלא יהווה הדבר אישור של    המזמין את אישורו ולא העביר את הערותיו למתכנן 
 המזמין. אלא לאחר קבלת אישור  רשאי להמשיך בביצוע העבודה ההנדסיתולא יהיה המתכנן 

 

בין הצדדים, יזמין במידת הצורך בהתינה תמזמיה .ד יועצים מכל מקצוע שהוסכם עליו  עצות עם המתכנן 
 לא יעכבו את ביצוע העבודה ההנדסית של המתכנן. שזמנת היועצים על ידי המזמין תיעשה במועדים ה
 

של המזמין יהיה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות ביצוע העבודה . הנציג    נהמתכנן ימסור למזמיה .ה
לבקר   עת  רשאי  בבכל  ובאופן  בהתקדמות  ולעיין  האחרים  העבודה  במקומות  או  המתכנן  יצוע במשרד 

 העבודה והמתכנן ימסור לנציג כל הסבר שיידרש עד אז בקשר עם העבודה או הסכם זה.
 

 :שמירת סודיות ושמירת זכויות .12
 

המתכנן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר , להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם,  כל ידיעה שתגיע  .א
יצוע הסכם זה, תוך תקופת הביצוע, לפניה אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף או במהלך או אגב ב

 או לאחר מכן. 
 

, אם יש כאלה , על הצהרת סודיות   המתכנן מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו .ב
לפיה יתחייבו לא להעביר , לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם , כל ידיעה שתגיע אליהם 

וקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת מתן השירות, לפני בקשר עם ביצוע הסכם זה, בת
 תחילתו או לאחר מכן. 

 

עבודות  .ג לרבות  והדוחות,  הנתונים  וכל התוצרים, התפוקות,   , כל חלקיה  על  כי העבודה  ומותנה  מוצהר 
הסכם זה,  ההכנה והעבודות הגמורות וכל חלק מהם, פרוטוקולים, ניירות עבודה והוראות בכתב וכד', לפי  
פ משפטי,  גוף  או  לאדם  למסור  רשאי  אינו  והמתכנן  המזמינה   של  הבלעדי  רכושה  לעובדי הינם  רט 

הממשלה, כל חומר או מידע הנובע מביצוע העבודה האמורה בהסכם זה, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו  
ובהר בזה העתקים או כל חומר אחר הקשור הנובע מהסכם זה אלא לפי אישור בכתב מאת המזמינה. מ

. האמור לעיל אינו  1977  –לחוק העונשין, התשל"ז    117-118שעל הוראות הסכם זה  חלות הוראות סעיפים  
)דרך פעולתו של רואה  חל על מסמכים שהם בגדר רשומות ביקורת כמשמעותם בתקנות רואי החשבון 

 . 1973 –החשבון(, תשל"ג 
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 המתכנן מתחייב :  .ד

בין .1 או לפרסם,  ,   שלא למסור, להעביר  מידע   , מי שפועל מטעמו  או  עובדיו  ובין באמצעות  בעצמו 
שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, או אגב ביצוע, ולא לעשות בהם שימוש מסמך, או חומר כלשהו  

 אחר שלא למטרות ביצוע העבודה אלא כפוף לאישור בכתב של נציג המזמינה. 
 

ת תוצאות העבודה אלא בכפוף לאישור  לא לעשות שימוש כלשהו ולא למסור , להעביר או לפרסם א .2
ום כאמור, תצוין העובדה כי העבודה הוזמנה ומומנה  נציג המזמינה. בכל מקרה , בכל העברה או פרס

 ע"י המזמינה.
 

המתכנן מתחייב בכל מקרה כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל, לנקוט בצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה   .ה
 זמינה לגבי צד ג'.של המזמינה ובכלל זה הבטחת זכויות המ

 

 איסור ניגוד עניינים:  .13
 

עצמו במצב של ניגוד עניינים עם המזמינה וכן ימנע מכל תפקיד או עיסוק  המתכנן מתחייב כי לא יעמיד  .א
 אחר היוצר או עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם עיסוקו עפ"י הסכם זה. 

 

לחתום על נוהל לבדיקת ולמניעת  במקביל לחתימה על הסכם זה וכתנאי לתוקפו מתחייב המתכנן למלא ו .ב
חיצוני יועצים  בהעסקת  עניינים  ניגוד  היועץ חשש  את  לעדכן  מתחייב  והוא  המקומיות,  ברשויות  ים 

 המשפטי של המזמינה כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה. 
 

להי .ג האחריות  כי  המשפטי  היועץ  ע"י  הוזהר  הוא  כי  בזה  מצהיר  עניינים  המתכנן  ניגוד  של  מנע ממצב 
בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל היועץ  מוטלת בראש ובראשונה עליו וכי אם חל שינוי  

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

הוראות ההסדר,  כן מוטלת על המתכנן החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום .ד
לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן   או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש

 יזהיר היועץ המשפטי את המועמד.     
 

 התמורה: .14
 

  ____   -השווה לנן בהסכם זה תשלם המזמינה למתכנן סכום  תמורת העבודה וביצוע התחייבויות המתכ .א
 מע"מ  לפני ₪ 6,650,000ע"מ. האומדן הראשוני של הפרויקט הנו עד % מערך הפרויקט לפני מ

 
 והוא ישולם כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.כדין מע"מ יתווסף שכ"ט כמפורט לעיל ל .ב

 

ביצוע  .ג לערך  בהתאם  יהיה  התשלום  וכי  בלבד  התחלתי  אומדן  הנם  הנ"ל  הסכומים  כי  בזאת  מובהר 
 ות בשטח.העבודות בפועל לפני מע"מ והתקדמות העבוד

 
למפורט  .ד בהתאם   ובמועדיהן  במלואן  זה  בהסכם  המתכנן  התחייבויות  וביצוע  העבודה  בגין  התמורה 

 להלן:
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התשלום  פירוט השירותים ההנדסיים השלב אחוז 
 השכ"ט

 אפס תחילת העבודה  1

 10% העברת תכנון מוקדם  2

תשלומים עבור השלבים שלהלן  מותנה בהתקדמות העבודה  
 ובקבלת הכספים מן הגורם המממן בשטח בפועל, 

 

 25% העברת תכנון סופי   3

 25% הכנת מכרז וליווי המכרז עד לבחירת זוכה  4

 20% תוכניות עבודה לביצוע  5

 20% פיקוח עליון ולווי עד גמר הפרויקט 6

 
 

מנהל ספרים כדין ורשום    מתכנןתשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות על כך ש .ה
 במשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה וימציא אישור ניכוי מס במקור. 

 

המתכנן לא יהא זכאי לתשלום כספים נוספים כל שהם למעט התמורה כאמור לעיל. התמורה היא סופית   .ו
עלויות ציוד מכל סוג שהוא, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח, מיסים עלויות העבודה,  , וכוללת 

שירות והעקיפות של המתכנן, לרבות רווח קבלני של המתכנן, וכל הוצאה מכל נסיעות וכל ההוצאות הי
 מין וסוג שהיא הקשורה בביצוע העבודה.  

 
במשך   .ז כי  בזאת  ומוסכם  להפרשי   36מובהר   זכאי  יהיה  לא  המתכנן  העבודה  של  ראשונים  חודשים 

  ד המחירים לצרכן של המתכנן יהיה צמוד למדשכ"ט    37  -התייקרות מכל סוג שהוא. החל מהחודש ה
 .בלבד

 

שום  תשלום אחר או נוסף, פרט לאמור לעיל , לא ישולם ע"י המזמינה לא במהלך העבודה ולא לאחר  .ח
פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור העבודה ולא בקשר אתה ו/או כל הנובע ממנה לא למתכנן ולא  

 לכל אדם או גוף אחר. 
 

יד .ט בכל מקרה שלמען הסר ספק,  כי  עניין  וע למתכנן  לרבות  זה, אם תהיה,  ל חריגה מהביצוע בהסכם 
תקופת ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מלבד התמורה המפורטת בהסכם זה לעיל זו ו/או 

 לכל פיצוי אחר. 
 

גם המזמינה בהתאם את התשלומים  .י עליון, תפסיק  ככוח  בגלל אירוע שנחשב  הופסקה  והעבודה  היה 
 תכנן.למ

 
 50%ללא מכרז, ועד  25%זמינה רשאית להגדיל את היקף העבודות ע"פ חוזה זה עד מובהר בזאת כי המ .יא

)מכרזים( תשמ"ח   העיריות  ובכפוף לתקנות  ולפי שיקול  1987באישור מועצת המזמינה הכל בהתאם   ,
 דעתה הבלעדי.

 
  קבל, התשלום למתכנן יהיהמובהר בזאת כי פרויקטים שאין להם תקציב ו/או שהתקציב שלהם טרם הת .יב

 בהתאם לביצוע בפועל וע"פ התקדמות העבודה, וכחלק יחסי מן החשבון שיאושר לקבלן המבצע. 
 



  

    נין 'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
   35ת.ד.    ،3081000מיקוד  ،סח'נין                      SAKHNIN MUICIPALITY   35. ب. ص – 3081000 دالةسخنين  
 04-6788888טלפון.    tel. 04-6788888               04-6788888 تلفون      

 04-6788889פקס.     fax. 04-6788889             04-6788889. فاكس       
 ____________________ ________________________________________________________________ 

39 
 

. מקורו במימון חיצוני ובעיקר ממשרד התחבורהלהוצאה הכרוכה בחוזה זה  מאחר והכיסוי התקציבי  
זה,   כי התמורה עבור מתן השירותים נשוא חוזה  כאמור בטבלה דלעיל,    2למעט שלב  מובהר בזאת, 

מן, ובהתאם להנחיותיו   מאך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי המ מתכנן  בר לתוע
תשלומים כאיחור בדבר  תיחשב  לא  הממן  מהגוף  הכספים  העברת  מעיכוב  הנובע  בתשלום  איחור   .

ביטול מתן השירות ע"י   עילה לעיכוב או  ואינה מהווה בשום צורה שהיא  בתשלום ע"פ החוזה שלעיל 
 הזכיין.

 
 הסכום הסופי של ההתקשרות יהיה בהתאם לתקציב המאושר של הפרויקט.  .יג

 
 התמורה כוללת כל היועצים הנדרשים לרבות ובין היתר בתחומים שלהלן:  .יד

 
 מדידות. -

 חשמל ותקשורת.  -

 יה. מים ואינסטלצ -

 נוף ופיתוח. -

 בטיחות. -

 נגישות. -

 אקוסטיקה. -

 כיבוי אש. -

 תברואה. -

 קרקע וביסוס.  -

 צורך השלמת התכנון, הוצאת היתר בניה, וביצוע הפרויקט.וכל תחום אחר שנדרש ל -
 

 
התאם להתקדמות העבודה והעברת התקציבים ע"י המדינה הכל  בבכפוף לאמור לעיל התמורה תשולם   .טו

 בנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנוכמפורט 
 

 מעמד המתכנן:  .15
 

א .א ועובדיו  הוא  עצמאי,  קבלן  הינו  המתכנן  כי  ומותנה  שום  מוצהר  המזמינה  על  ואין  מדינה  עובד  ינם 
יועץ ו/או למועסקים על ידו או לצד ג' כלשהו  אחריות לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם ל

עקב, תוך כדי או כתוצאה מביצוע העבודה. המזמינה לא חייבת בתשלום כלשהו בגין זכויות סוציאליות  
ים על ידו. במידה  והמזמינה תחויב בתשלומים אלה  לכל  עבור המתכנן ו/או עובדיו ו/או מי מהמועסק

לשהו שנגרם להם ע"י המתכנן או המועסקים על ידיו מתחייב אדם או מוסד שיתבעו אותה בגין נזק כ
 המתכנן לשפותה. 

 

המתכנן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המגיעים להם על פי כל דין וידאג לבטח את עובדיו על   .ב
 וח מעבידים. חשבונו בביט

 

במיוחד לצורך עניין פלוני, לא יראו את המתכנן כסוכן, כשליח או נציג המזמינה , אלא אם נעשה כזה   .ג
 עפ"י אישור בכתב מראש של נציג המזמינה. 
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 אחריות לנזקים:  .16
 

המתכנן אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו לעירייה כתוצאה מאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי הסכם   .א
יומנות ובמקצועיות הראויה , היועץ מתחייב לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת נגד נזק אשר  זה, במ

מכלליות האמור,    עלול להיגרם לעירייה , בגין בקשה לביצוע העבודה מכל סיבה שהיא לרבות ומבלי לגרוע
 מחמת רשלנות מקצועית. 

 

מצעות עובדים מנוסים אחראים  המתכנן מתחייב בעת הצורך לבצע פעולותיו הנובעות מהסכם זה בא  .ב
ובעלי רמת מקצועיות מעולה. מוצהר ומוסכם בזה כי המתכנן מקבל על עצמו לשאת באופן בלעדי בכל  

ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו או של מי מעובדיו או    נזק שיגרם לעירייה ו/או לצד ג' איזה שהוא כתוצאה
 מי מטעמו במסגרת הפעולות על פי ההסכם. 

 
מתח .ג תוך  המתכנן  לעיל  כאמור  הביטוח  מפוליסות  העתקים  למזמינה  להמציא  בזה  מיום    14ייב  ימים 

 החתימה על חוזה זה. 
 

 הפסקת ההתקשרות:  .17
 

מוצהר ומותנה כי המזמינה רשאית להפסיק את ההסכם ע"י משלוח הודעה למתכנן, עם משלוח ההודעה   .א
 כאמור על הפסקת ההסכם, יחולו הוראות סעיף זה. 

 

ב  .ב אמור לעיל הרי שבכל אחד מהמקרים דלהלן תהיה המזמינה רשאית לאחר מתן הודעה מבלי לפגוע 
 ם לתיקון המעוות, להודיע למתכנן על הפסקת העבודה:יו  14מראש בכתב שבה תינתן למתכנן ארכה של  

 

ינתן נגד המתכנן צו קבלת נכסים ו/או המתכנן החל בהליכים לקראת פירוקו או להכרזת כפושט יש .1
 רגל.

 

כנן מסר, מעביר או משעבד את הסכם זה כולל או מקצתו , או זכות מזכויותיו עפ"י הסכם כשהמת .2
 זה לאחר בניגוד להוראות הסכם זה.

 

של   .3 המלא  רצונה  לשביעות  המתכנן  ע"י  העבודה  של  כלשהו  חלק  ביצוע  באי  נוכחת  כשהמזמינה 
 המזמינה.

 
 שהמתכנן מסתלק מביצוע ההסכם. .4

 

העבודה ו/או שלב כלשהו  עפ"י תכנית העבודה או כשהוא מפסיק את  כשאין המתכנן מתחיל בביצוע   .5
 ההסכם.מהלך ביצועה מכל סיבה שהיא, בניגוד להוראות 

 

אם תהא המזמינה סבורה שאין המתכנן מתקדם בעבודה במידה המבטיחה את סיום ביצועה או את   .6
הכל   הקבוע,  במועד  הביניים  שלבי  את  או  הזמנים  בלוח  המתכנן  של  להוראות עמידותו  בניגוד 

 ההסכם.
 

 כשיש בידי המזמינה הוכחות להנחת דעתה שהמתכנן מתרשל ו/או מתעכב בביצוע ההסכם. .7
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 זכויות המתכנן עפ"י ההסכם יהיו נתונות להליכי הוצאה לפועל. אם .8
 

 אישום פלילי משמעו עוון או פשע בלבד.  -אם הוגש כנגד המתכנן כתב אישום פלילי לעניין סעיף זה .9
 

תקופת ההסכם ו/או עפ"י דרישה מוקדמת יותר של המזמינה, מתחייב המתכנן למסור לעירייה עם תום   .ג
, נהלים וכיוצ"ב הנמצאים ברשותו, בגין ביצוע העבודה בין שהוכנו על ידו ובין  את כל המסמכים , דוחות

 שנמסרו לו הן ע"י המזמינה והן ע"י גורמים אחרים. 
 

 שימוש בתוכנות מקוריות: .18
 

יש ברשותו המתכנן מצה .א ו/או  יעשה שימוש לצורך הסכם זה הן בבעלותו  כי כל התוכנות בהן הוא  יר 
להשתמש בהן לצורך ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה. כמו כן מצהיר המתכנן  הסכם חוקי ותקף המתיר לו  

כי המקור לכל הנתונים עליהם תתבסס העבודה הוא חוקי ומהימן, יש לו את כל ההרשאות , עפ"י כל דין  
להשתמש בנתונים אלה, ובעת ביצוע העבודה על כל מרכיביה, לא הפר ו/או יפר זכויות יוצרים  ו/או    ,

 סוד מסחרי כלשהו ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.פטנט ו/או 
 

המתכנן, על חשבונו, יגן על המזמינה מפני כל תביעה לפיה מפירה אחת התוכנות בהן ישתמש בעת ובגין   .ב
נט ו/או זכות קניינית ו/או כל זכות אחרת, וכן ישלם סכומי ההוצאות פיצויים ושכ"ט  ביצוע העבודה, פט

יכולתו, להחליף על חשבונו את    עו"ד שיפסקו בתביעות אלה יעשה, כמיטב  לחובת המזמינה. המתכנן 
התוכנה המפרה בתוכנה אחרת שאינה מפירה זכויות יוצרים ו/או פטנטים ו/או זכות המזמינה בסכום  

 עבור התוכנה המפרה.ששולם 
 

 קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות: .19
 

ההסכם על הוראותיו  וקביעותיו והנובע מהן בתום לב  הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים 
 ובנאמנות, תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם והדין.

 

 ערבויות, קיזוז ועיכבון:  .20
 

ימציא המתכנן לעירייה, עם חתימת ההסכם,   להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו ע"פ הסכם זה .א
מערך הצעתו כולל מע"מ אך לא    10%  -השווה לסכום  ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ב

. ובמקרה וביצוע העבודות יימשך מעבר  31/12/2021. הערבות תהיה בתוקף  ₪  30,000  -פחות מ
הערבות מעת לעת בהתאם   למועד שייקבע ע"י הצדדים, מתחייב המתכנן להאריך את תקופת

 לדרישת המזמינה. 
 

מוצהר ומוסכם כי למזמינה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי המתכנן עפ"י הסכם זה,   .ב
 כל חוב, הוצאה ו/או תשלום שנעשו ע"י המזמינה בקשר עם הסכם זה.  

 

מלא סופי   על אף האמור בכל דין , בהתחשב במהות העבודה וייחודה, המתכנן מוותר בזאת באופן .ג
 ול על זכות העיכבון העומדת לזכותו. ומוחלט שלא ניתן לחזרה או לביט
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 הוראות כלליות: .21
 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או חלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון   .א
 בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.

 

הסכם זה ימציא  יצוע תשלומים למתכנן ע"י המזמינה לפי  כתנאי מוקדם לב  המצאת אישורים: .ב
 המתכנן לעירייה את האישורים הבאים: 

 

 .1975 –תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1
 

דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת  .2 אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על 
 קיומו של הסכם זה. 

 

 דים לצורך הסכם זה:כתובות הצד .ג
 

 30810מיקוד  -, סח'נין 35, ת.ד.  128רח' הגליל  –עיריית סח'נין  .1
 _____________________________________  המתכנן: .2

 

 חשב מלווה: .22
 

המתכנן מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו מלוא  
העיריות, לרבות הסמכות המחייבת חתימה על חוזים, וכי  ג לפקודת  142הסמכויות מכוח הוראות סעיף  

את   מחייבים  ואינם  בטלים  המלווה  החשב  ע"י  גם  חתומים  שאינם  כספית  התחייבות  או  חוזה  כל 
 המזמינה כלל ועיקר. 

 
. מקורו במימון חיצוני ובעיקר ממשרד התחבורהלהוצאה הכרוכה בחוזה זה  מאחר והכיסוי התקציבי  

תועבר ,  2למעט התשלום בהתאם לשלב    התמורה עבור מתן השירותים נשוא חוזה זה,ת, כי  מובהר בזא
מן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר מאך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממתכנן  ל

. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ תשלומים
 ינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין. עיל ואהחוזה של

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 _________________________                _____________          ראש המזמינה  
                                                                              

 המתכנן                     _____________  גזבר המזמינה   
 

 ______________   חשב מלווה  
 

 



  

    נין 'סח עיריית                             بلـدية سخنيـن  
   35ת.ד.    ،3081000מיקוד  ،סח'נין                      SAKHNIN MUICIPALITY   35. ب. ص – 3081000 دالةسخنين  
 04-6788888טלפון.    tel. 04-6788888               04-6788888 تلفون      

 04-6788889פקס.     fax. 04-6788889             04-6788889. فاكس       
 ____________________ ________________________________________________________________ 

43 
 

 
 10מסמך 

 נספח א' לחוזה 
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 11מסמך 

 
 נספח ב' לחוזה 
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 12מסמך 

 ערבות לביצוע החוזה: 

 תאריך:           
 לכבוד 

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

   כתב ערבות מס':הנדון:     
 

של   לסך  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים:  ___________אנו   ₪  
₪ בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד    ___________________

: "החייב"(  באופן המפורט להלן, וזאת להבטחת קיום כל התחייבויותיו של ______________ )להלן
חוזה   ע"פ  השירותים  שירותים  ומתן  וחלק   805כביש  לתכנון    1/2021עמ/  מספרמתן  מזרחית  כניסה 

 . מכביש הטבעת
  

 וב ההצמדה:  אופן חיש
 

 : םשלצדיבכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות 
 

המרכזית   הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  "המדד" 
ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד  ל סטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה 

 רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  
 

שנת ינואר    לחודש  15  -שפורסם ב  2020  שנתדצמבר  "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  
 נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________  2021

 
 המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.   -"המדד הקובע" משמעו:

מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי,  בכל  
ל המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו ש

 חישובי הבנק.  
 

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

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

בסעיף   האמור  לפי  צמוד  כשהוא  בתוך    1הדרישה"(,  מבלי    7לעיל,  דרישתכם,  קבלת  מיום  ימים 
 שתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. שתהיה עליכם חובה לבסס את דרי

 
הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק  

 וין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.  המצ
 

שבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת  דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מח )ב( 
 לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. 

 
ה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם ביחד הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דריש )ג( 

 והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  
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ליום   עד  בתוקף  תישאר  זו  דרישה ו  31/12/2021ערבות  כל  פיה.  על  התשלום  שיבוצע  עד  או  בכלל  עד 
ת  לאחר מועד זה תהיה הערבו  -לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד האמור  

 לא תיענה.     -בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 
 

 ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתאם לדרישת העירייה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   
 בנק

 *** סוף ***
 


