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 נספח א'  
 

 _1/2021_מס'   פנייה לקבלת הצעות
 פרויקטים ליווי וייעוץ הנדסי וניהול  קבלת שרותי ל

 
"( הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה  "החברהבע"מ )להלן:  (  2015החברה הכלכלית לפיתוח רהט )

 רהט.  של עירית 
  

 . לחברה פרויקטיםוניהול הנדסי וייעוץ שירותי ליווי  למתן פונה בזאת בהליך  החברה 
 
 :סף ביחס לנותן השירות דרישות  .1

 
 רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל.  ו/או אדריכל המציע הינו מהנדס  1.1

 על המציע לצרף אישור רישומו בפנקס המהנדסים.
 

בעל   1.2 ניסיו  10המציע  בתחום    ן שנות  בתחומי  לפחות  פרויקטים  על  ובפיקוח  ניהול 
 . תשתיות

 
נ   10בעל  המציע   1.3 פרויקטים  סיון  ישנות  ציבורית    בליווי  רשות  ו/או  מקומית  ברשות 

 רשות הכפופה לחובת מכרז.  - רשות ציבורית  .לרבות תאגיד ציבורי
 

 .כנספח ג'ניהול פרויקטים כאמור בנוסח  טבלת ניסיוןהמציע נדרש לצרף 
 

יידר 1.4 ההליך  ש המציע  במסגרת  מטעמו  להציע  השירות    עובד  למתן  רפרנט  שישמש 
 יעמוד בתנאים הבאים: ש

 
 . חובה -  5בעל ותק של   השכלה אקדמאית מהנדס 1.4.1

 
בין   1.4.2 ניהל  לפחות    2018-2021השנים  הרפרנט  של  מצטבר  בסכום    20פרויקטים 

 מיליון ₪ כולל מע"מ. 
 

וכן  , טבלת ניסיון הרפרנט המוצע,  מוצע  העל המציע לצרף להצעתו שם הרפרנט  
  קו"ח הרפרנט המוצע.

 
 :ביטוח 1.5

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה   1.5.1
  פנייה ( ימציא לחברה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש בבפנייה

ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם  
 . פנייההגשת ה

זה 1.5.2 לפנייה  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  לוודא    מובהר  האחריות  חלה  המציע  על 
ואת   בפנייה  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  אצל  חשבונו  ועל  בעצמו 
לדרישות   לרשותו  העומד  הביטוחי  הכיסוי  התאמת  של  הכספיות  המשמעויות 

 הביטוח בפנייה. 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח   –לתשומת לב המציע  1.5.3
ום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור לחברה העתקי  באמצעות "אישור קי

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי  
 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

 :למען הסר ספק מובהר בזאת 1.5.4



 

  

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח   1.5.4.1
ו/או כי עלויות  מסרבת להתאים את כ  יסוי הביטוח שלו לנדרש בפנייה 

התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח בפנייה לא נלקחו בחשבון  
 בהצעתו. 

לדרישות   1.5.4.2 שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  מציע 
החברה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר בפנייה, שמורה לחברה  

דית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלע
חוקית   דרך  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  אחר  ספק  ידי  על  זה  בפנייה  הנדרש 
שיגרמו   הנזקים  על  פיצוי  ממנו  לדרוש  החברה  של  לרשותה  העומדת 

 לחברה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. 

להסכים   1.5.5 בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  לחברה  כי  בזאת  שיתבקשו  מובהר  לשינויים 
(  מובהר, כי לחברה שיקול דעת בלעדי שלא  נספח א'בנוסח אישור קיום ביטוחים )

להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח  
המדויק שצורף למסמכי הפנייה ואי המצאתו חתום לידי החברה תביא לביטול  

 ות הביצוע. זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערב 

 
 : השירותים שיידרשו  תיאור  .2

 
ותשתיות    עבודות פתוח  פרויקטים של החברה, לרבותתכנון ופיקוח על בצוע    ,ניהול 2.1

 חינוך וציבור בעיר. מבניהקמת ככל שנדרש  ו

 
 וקידום הכנת מכרזים, היתרי בנייה ואישורים מגורמי חוץ.   ליווי 2.2

 
 הכנת מכרזים, מפרטים, כתבי כמויות.  2.3

 
על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות התשתית והבנייה   פיקוח 2.4

 הציבורית.
 

מתכננים   2.5 יועצים,  פיקוח,  משרדי  השונים,  העירייה  אגפי  מול  שוטפת  התנהלות 
 וקבלנים.

 
צוע בקרה תקציבית  יובבדיקה ואישור חשבונות, אישור ובדיקת תוכניות  ל  אחריות ע 2.6

 שוטפת. 
 

 . ומהנדס החברה  מנכ"ל החברהביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות  2.7
 

 נכונות למתן שירותים בשעות לא שגרתיות.  2.8
 

 בעל יכולת הנעת תהליכים וקידום משימות.  2.9
 
 

 השירותים והתמורה החודשית:היקף  .3
 

עצמאי והתשלום ייעשה כנגד חשבונית מס  - ההתקשרות בין הצדדים תהיה של מזמין 3.1
 כדין. 

 
 

 בפועל ) תשלום מחשבון מאושר (:  הפרויקטתמורה על בסיס אחוז מערך   3.2
 



 

  

פרוייקט בשקלים חדשים,  היקף 
 על פי ביצוע בפועל  

 עמלת פיקוח וניהול באחוזים 

 3.2   1,000,000עד 

   2.9 5,000,000ועד  1,000,001

   2.8 ומעלה   5,000,001

 הערה: האמור הוא אומדן בלבד . התמורה תהיה בהתאם להצעת המציע  

תילקחנה    לאמובהר, כי לצורך חישוב ערך הפרוייקט הקובע שממנו תיגזר התמורה כאמור   3.6
 בחשבון העלויות ו/או ההוצאות הכספיות בגין כל המרכיבים הבאים:

 בדיקות קרקע ובדיקות חומרים. 3.6.1

 . מדידות טופוגרפיות וגיאודסיות 3.6.2

מוסד    אגרות עירוניות, ממשלתיות, מסים, היטלים ותשלומי חובה למיניהם לכל 3.6.3
 , ולרבות מס ערך מוסף. ו/או רשות לרבות חברת חשמל

, מכל מין וסוג לרבות שכר המהנדס, אדריכלות,  ויועצים  תכננים, משכר מומחים 3.6.4
קונסטרוקציה, חשמל, מדידות, תאורה, מתח נמוך מאד, תברואה, אינסטלציה, מיזוג 
אויר, אוורור ופינוי עשן, אקוסטיקה, בטיחות, נגישות, קרינה, איטום, תכנון נוף, יועץ 

 קרקע, יועץ בניה ירוקה וכיו"ב.

 ם והוצאות משפטיות למיניהם. שכר עו"ד, בוררי 3.6.5

 הוצאות הקשורות בעבודות פנים, אדריכלות פנים, קישוט וריהוט.  3.6.6

 מתקנים המספקים כח והנעה מכל מין וסוג שהוא טרנספורמטורים.  3.6.7

 מכונות מדחסים, משאבות.  3.6.8

 מכונות, מכשירי אוורור, מזוג אויר.  3.6.9

 מעליות )פרט לפיר המעלית(.  3.6.10

ים, תמריצי עידוד, ריבית שישולמו לקבלן ו/או  פרמיות, פיצויים, בונוסים, פרס  3.6.11
ז לצורך  נזקים, ילספקים  על  כפיצויים  ו/או  ביצועה  גמר  מועד  וקידום  העבודה  רוז 

 עיכובים ו/או בטלת ציוד או כח אדם.

ה  3.6.12 ידי  על  שתבוצענה  אינן    מזמיןעבודות  ואשר  לפרויקט  ניהול  בקשר  בתחום 
   המהנדס. 

תקופות  ארבעחודשים עם אפשרות הארכה לחברה ב 12תקופת התקשרות הינה למשך  3.7
 חודשים כל אחת.   12נוספות בנות 

 
 אופן בחירת המציע הזוכה  4

 
  :ההצעה הזוכה תיבחר על סמך מדדי איכות ומחיר

 
אחוז. ביצוע    10עד הנחה של  המציע יידרש לתת הנחה על אומדן החברה    -אחוז    50  -מחיר 4.6

לשם כך יימלא את טופס ההצעה הכספית על    כנספח ד'.  כמפורט בהסכם המצ"ב  העבודה
אחוז, כל סטייה   10ל עד  שבמסגרת ההצעה היה המציע רשאי לתת הנחה    .גבי נספח ב'

 תביא לפסילת ההצעה.  

 
 על פי הקריטריונים הבאים:   - אחוז 50 - איכות 4.7



 

  

 
 הערות  משקל   רכיב 

שירות  במתן  המציע  ניסיון 
או  מקומיות  לרשויות 
תאגידים עירוניים או תאגידי 
מים וביוב או משרדי ממשלה, 
כל  או  ממשלתיים  סמך  גופי 
חל  מכרזים  חובת  שחוק  גוף 

 או כל נסיון רלוונטי אחר  עליו
 בתחום התשתיות  

גוף כל    3מעל    בגין 
  , נקודות ועד    5  גופים 

 נקודות מקסימום   30

השנים   במהלך  ניסיון  להציג  -2010יש 
 בלבד.  2020

 
המציע ופרטי איש קשר   ת לצרף הצהריש 

 . אצל מזמין השירות
 '  1יוגש תחת חוצץ 'רכיב איכות 

לפרויקטים  ביחס  המלצות 
הבינוי  או  התשתיות  בתחום 

בשנ ניהל  -2010ים  שהמציע 
2020   

המלצה    5 לכל  נקודות 
נקודות    20ועד  

 מקסימום  

יש לצרף המלצות מטעם מזמין העבודה  
ל להוכחת  שמוגש  פרויקט  כל  ביחס 

 .הניסיון
 '  2יוגש תחת חוצץ 'רכיב איכות 

בפני ועדה מקצועית  על בסיס ראיון אישי   נקודות מקסימום   50   התרשמות מהרפרנט המוצע 
 שחבריה :  

מהנדס   החברה,  מנכ"ל  העיר,  מהנדס 
 .  של החברה חשבונותהחברה, מנהל  

  נקודות   100 סה"כ  
 
 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 5

 נספח ב'  –טופס הצעה כספית  5.6

 נספח ג'  – המציע   ןניסיו 5.7

 +אישור ביטוחים  נספח ד'  –הסכם חתום  5.8

 נספח ה'  –  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 5.9

 נספח ו'   – הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה 5.10

 של נציג נותן השירות; תיאור קורות חיים  5.11

 ; של המציע ושל נציג המציע השכלה וניסיון נדרשיםתעודות המעידות על  5.12

 בכתב;  המלצות 5.13

 כל מידע אחר אשר לדעתו מלמד על ניסון רלוונטי לדרישות התפקיד.  5.14
 
 
 : הגשת הצעות בכתב 6

 

 ,והמעוניין בהגשת הצעה יגיש את הצעתו במעטפה סגורה  המכרז העומד בתנאי    מציע   6.1
עד   מרכז מסחרי רהט ) בגב גזברות העיריה(י החברה,  ויפקידה  בתיבת המכרזים במשרד

 . 13.00בשעה   05/09/2021ליום  

לשאלות   6.2 ניתן  בפורמט  הבהרה  בקובץ  דוא"ל: ל  בלבד  WORDשלוח 

sameeh@ecrahat.com    14.00בשעה  01/09/2021 עד ליום . 
 

 דיני המכרזים לא חלים על הליך זה.   מודגש בזאת כי 6.3

ו/או לבצע   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה, על פי שקול דעתה הבלעדי  6.4
 שינויים תוך כדי ההליך.  

הצעות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל,  6.5
 לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה. 

 
 

 לנשים וגברים כאחד.  תמובהר כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר, לשם הנוחות בלבד, אך מיועד
 ובברכה,בכבוד רב 

 

 , מנכ"ל מחמוד אל עמור 
 



 

  

 
 ': טופס הצעה כספית בנספח 

 
 פרטי ממלא ההצעה:   .1

 
 __________________.    : ה/שם המציע .1.1
 __________________.  :ה/ מס' זיהוי של המציע .1.2
 __________________.  :  ה/בשם המציע ת/החותם .1.3
 __________________.     :ה/תפקידו .1.4

 
 המציע/ה למתן השירותים במשרדי החברה: הרפרנט/ית המוצע/ת מטעם  .2

 

 __________________.    שם הרפרנט/ית: .2.1
 __________________.  מס' זיהוי של הרפרנט/ית:  .2.2

 מצ"ב קורות חיים ותעודות. .2.3
 

 הוראות כלליות לגבי מילוי הטופס:   .3
 

סגורה  .3.1 ולצרף במעטפה  כל הפרטים החסרים,  בו את  למלא  לצלם,  יש  את הטופס 
 ביחד עם יתר מרכיבי ההצעה.ונפרדת 

 

)ככל   .3.2 ומחיקות  שינויים  ללא  ברור  בכתב  בלבד,  כחול  בעט  למלא  יש  הטופס  את 
שרוצים לשנות, יש לצלם את הטופס מחדש ולמלא אותו מחדש(, וללא תוספות או  
עלול להביא לפסילת  אפילו באופן חלקי,  זה,  הסתייגויות. אי קיום הוראות סעיף 

 . ההצעה
 

קביעת הצעת המחיר, מה שייקבע ויגבר זה אחוז ההנחה שיירשם בעמודה  לצורך   .3.3
התאמה בין אחוז ההנחה, לבין ההצעה הכספית -האמצעית )כלומר, במקרה של אי

   באחוזים והנתון הכספי יתוקן בהתאם(.  )סה"כ לאחר הנחה(, יקבע שיעור ההנחה
 

 .למטה אינם כוללים מע"מהמחירים המפורטים  -תשומת הלב  .3.4
 

 : ה/ידי המציע-להלן ההצעה הכספית המוצעת על .4
 

 שכ"ט  השירות 
 

הנחה   אחוז 
 מוצע

לאחר   סה"כ 
 הנחה 

בתוספת )
 ₪  מע"מ( ב

 
השירותים  מתן  עבור 

 במסמכי ההליך  כמפורט 
 

היקף  
פרוייקט 
בשקלים  
חדשים, 

פי  על 
ביצוע 
 בפועל 

עמלת  
פיקוח 
וניהול 

 באחוזים  

עד 
1,000,000   

3.2 

  



 

  

1,000,001  
ועד  

5,000,000 

2.9   

5,000,001  
 ומעלה  

2.8   

 
                

 
 
 

   
 + חותמת  חתימה  תאריך 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 נספח ג'  

 תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השירותים 
 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר  אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר  
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן  

 א': נספחלצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף שב
 
אני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול /________)אחר( של ____________________   .1

הליך  היר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת  ליתן תצ  ו"( ומוסמך מטעמהמציע)להלן: "
 (. ההליך)להלן: " קבלת שירותי ליווי הנדסי 

 הנני מצהיר, כי המציע סיפק את השירותים הבאים כמפורט להלן:     .2
 
 גוף ד' גוף ג'  גוף  ב' גוף א'  
     

  הציבורי הגוף שם
 עבורו בוצעה העבודה

 

    

מהות העבודה או 
 הפרויקט שבוצע

 

    

היקף העבודות שבוצעו 
 בעבודה או בפרויקט

 

    

מועד תחילת ביצוע  
 העבודה או הפרויקט

 

    

מועד סיום הביצוע של  
 העבודה או הפרויקט

 

    

קשר מטעם  איש  שם
 ותפקידו המזמין

 

    

  אישטלפון ישיר של 
 הקשר

    

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

על המציע לצרף אישור מזמין העבודה על ביצוע הפרויקט או מכתב    -ה  ל המפורטים בטב
 . המלצה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מבקש לבסס את הניסיון של המציע לצורך עמידה בתנאי   .4
לעיל, וכן, המלצות   2אסמכתאות כנדרש בסעיף הסף על סמך פרויקטים שכמו כן, מצורפות 

 שונות שניתנו לבקשת המציע בגין מתן פרויקטים קודמים שבוצעו על ידי המציע. 

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 _____________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 אישור

 
. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב'  אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר

ולאחר   אישי,  באופן  לי  _________/המוכר/ת  מס'  בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 וחתם/ה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 



 

  

 ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת( 

 
 
 נספח ד'  

 
 תאריך:_____ 

 הריני לאשר נוסח  

 משפטי של ההסכם 

 ___________ 

 דן שווץ,עו"ד  

 
 הסכם                                                             

  
 2021ביום _____ לחודש ______ שנת  ברהט שנערך ונחתם 

 
 בע"מ  ( 2015החברה הכלכלית רהט)  בין:

   מרכז מסחרי רהט 
 

 צד אחד מ      "(החברה" או "המזמין)להלן: "
 

 _________________  לבין:
 ________________  ח.פ./ע.מ.

 ______________, ____________ מרח'  
    נייד:_____________; פקס:  ______________ ; טלפון: 

 
 מצד שני        "( מהנדסה )להלן: "

 
 

פרויקטיםוהחברה   הואיל  במסגרת  הנדסי  ליווי  שירותי  בקבלת  בתחום    מעוניינת 
 אותה החברה מבצעת וליווי שוטף;  התשתיות והבינוי 

ם כמפורט במסגרת הליך פניה לקבלת  שירותיהציע לחברה ליתן את ה  מהנדסהו והואיל
 להסכם זה; מצ"ב כנספח א'הצעות 

י  מהנדסוה והואיל כי  לביצוע  מצהיר  והיכולת  המומחיות  הניסיון,  הידע,  לו  ש 
לצורך   הרלוונטיים  האישורים  כל  את  לו  יש  וכי  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיו 

 ; , ככל שאלו נדרשיםבתחום מומחיותועיסוקו 

מצהיר כי לא יהיו בינו לבין החברה כל יחסי עובד מעסיק וכי הינו נותן    מהנדסוה והואיל
וכי הוא מבקש מהחברה לין את השירותים    שירותים עצמאי בתחום מומחיותו;

 כספק חיצוני.  

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי התקשרותם בחוזה בכתב: והואיל

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 לשון החוזה מנוסחת בלשון זכר אולם כוונתה ללשון נקבה גם כן.  .1.2

 נושא ההתקשרות  .2



 

  

חברה מעוניינת כי המהנדס ילווה את החברה במסגרת פרוייקטים אותה היא מבצעת ה 2.1
    בניהול ופיקוח.

 

 

 השירותים יכללו:  2.2

בצוע   2.2.1 על  ופיקוח  של החברה, לרבות עבודות פתוח    פרויקטיםניהול תכנון פתוח 
הקמת מבני חינוך  . החברה תהיה רשאית לפנות לנותן השירות בתחום  ותשתיות

 וציבור בעיר. 

 ניהול מעקב שוטף וקידום הכנת מכרזים, היתרי בנייה ואישורים מגורמי חוץ.  2.2.2

עבודות   2.2.3 בתחום  וקבלנים  ספקים  עם  התקשרות  תהליכי  על  לפקוח  אחריות 
 . התשתית והבנייה הציבורית

אגפי   2.2.4 מול  שוטפת  מתכננים  התנהלות  יועצים,  פיקוח,  משרדי  השונים,  העירייה 
 וקבלנים.

בקרה   2.2.5 ובצוע  תוכניות  ובדיקת  אישור  חשבונות,  ואישור  בדיקה  על  אחריות 
 תקציבית שוטפת. 

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.  2.2.6

 היקף השירוותים המוזמנים:  2.3

גד חשבונית  עצמאי והתשלום ייעשה כנ-ההתקשרות בין הצדדים תהיה של מזמין 2.3.1
 מס כדין. 

 (. השירותים המוזמנים - )לעיל ולהלן 

ית החברה לקבוע תנאים  אמוסכם כי ביחס לכל פרוייקט שיועבר לטיפול המהנדס תהיה רש 2.4
 ספציפיים ביחס לביטוח ואופן מתן השירות.  

 מהנדס הצהרות והתחייבויות ה  .3

מצהיר בזה, כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי הוא בעל   מהנדס ה .3.1
יפעל   וכי  המפורטות בהסכם,  לביצוע התחייבויותיו  מקצועית  והכשרה  ניסיון,  ידע, 

 במלוא כושרו ומרצו במתן השירותים עפ"י הסכם זה.

זה   ומוסכם עליו כי אין לו כל בלעדיות במתן שירותים כמפורט בהסכם מהנדסידוע ל .3.2
 . חברהל

השירותים    המהנדס .3.3 לביצוע  של  יפעל  הטוב  שמה  על  שמירה  תוך  מקצועי  באופן 
 החברה. 

 . באופן קפדני ומדויק חברהמתחייב בזה למלא אחר הנחיות ה  מהנדסה .3.4

כי נציג המהנדס יתן את השירות באמצעות עובד. נציג המציע למתן השירותים בחברה   .3.5
 הינו:__________.  

מוסכם על המהנדס, כי במקרה של החלפת הרפרנט, תהיה זכאית החברה להודיע על   .3.6
ולמהנדס לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מכל סיבה שהיא ביטול ההסכם 

עד השלב בו העניק שירותים בפועל ועם קבלת התמורה   המהנדס יהיה זכאי לתמורה 
 , יהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד החברה.  



 

  

 התמורה  .4

יהיה     4.1 זה  חוזה  לפי  המוזמנים  השירותים  עבור  הטרחה  מביצוע  שכר  אחוזים  בסיס  על 
לניהול פיקוח על פי החלטת החברה בלבד, כאשר התמורה הינה על פרוייקטים בפועל  

 :  הבאההטבלה פי 

פרוייקט בשקלים חדשים,  היקף 
 על פי ביצוע בפועל  

 עמלת פיקוח וניהול באחוזים 

 3.2   1,000,000עד 

   2.9 5,000,000ועד  1,000,001

   2.8 ומעלה   5,000,001

 

 מובהר, כי במסגרת עלות פיקוח וניהול לא יכלל:  

כאמור   6.6 התמורה  תיגזר  שממנו  הקובע  הפרוייקט  ערך  חישוב  לצורך  כי    לאמובהר, 
 תילקחנה בחשבון העלויות ו/או ההוצאות הכספיות בגין כל המרכיבים הבאים:

 בדיקות קרקע ובדיקות חומרים. 6.6.1

 . מדידות טופוגרפיות וגיאודסיות 6.6.2

מוסד ו/או   כלאגרות עירוניות, ממשלתיות, מסים, היטלים ותשלומי חובה למיניהם ל 6.6.3
 , ולרבות מס ערך מוסף. רשות לרבות חברת חשמל

מומחים 6.6.4 מתכנניםשכר  אדריכלות,  ויועצים  ,  המהנדס,  שכר  לרבות  וסוג  מין  מכל   ,
קונסטרוקציה, חשמל, מדידות, תאורה, מתח נמוך מאד, תברואה, אינסטלציה, מיזוג 

איטום, תכנון נוף, יועץ אויר, אוורור ופינוי עשן, אקוסטיקה, בטיחות, נגישות, קרינה,  
 קרקע, יועץ בניה ירוקה וכיו"ב.

 שכר עו"ד, בוררים והוצאות משפטיות למיניהם.  6.6.5

 הוצאות הקשורות בעבודות פנים, אדריכלות פנים, קישוט וריהוט.  6.6.6

 מתקנים המספקים כח והנעה מכל מין וסוג שהוא טרנספורמטורים.  6.6.7

 מכונות מדחסים, משאבות.  6.6.8

 מזוג אויר. מכונות, מכשירי אוורור,  6.6.9

 מעליות )פרט לפיר המעלית(.  6.6.10

ו/או    6.6.11 לקבלן  שישולמו  ריבית  עידוד,  תמריצי  פרסים,  בונוסים,  פיצויים,  פרמיות, 
ז לצורך  נזקים, ילספקים  על  כפיצויים  ו/או  ביצועה  גמר  מועד  וקידום  העבודה  רוז 

 עיכובים ו/או בטלת ציוד או כח אדם.

  בתחום ניהול המהנדס. רויקט ואשר אינן בקשר לפ מזמיןעבודות שתבוצענה על ידי ה   6.6.12

 . "(התמורה" )להלן:

 : התמורה תשולם כדלקמן

6.7   + "שוטף  בתנאי  יהיו  התשלום  ה30תנאי  אצל  החשבון  קבלת  מיום  כשהוא   חברה" 
 . חברהמאושר וחתום על ידי נציג ה 



 

  

, בסוף כל חודש, דו"ח המפרט את הנושאים והשירותים חברהימציא לנציג ה   מהנדסה 6.8
 . מהנדס באותו חודששל ה

מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם המצאת אישור בדבר ניהול    תנאים  6.9
 חברהלא ימציא ל מהנדסספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שה

אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור  
 . חברהשולם ע"י הכדין, מכל סכום שי

ומוחלטת וכוללת את כל התשלומים  6.10 מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית 
 וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה. 

לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא. התמורה   מהנדס להסרת כל ספקות, ה 6.11
 הנקובה לעיל היא סופית ומוחלטת. 

 שעות השירותים בפועל, עד לתקרה המקסימאלית,תשולם על בסיס חודשית התמורה  ה 6.12
במסגרת וזאת   ייעשה  הדבר  פרוייקטים,  ליווי  בגין  כאשר  השוטף,  לשירות  ביחס 

יספק את השירותי ניהול ופיקוח על הפרוייקטים    המהנדסהשירותים וללא הגבלת שעות )
 . (הספציפיים  ככל שנדרש וללא הגבלת שעות

 תקופת ההתקשרות  7

, והכל בהתאם להחלטת __________ליום  ועד    ________החל מיום  תקופת ההסכם   7.1
 .  החברה

החברה רשאית להאריך את מועד ההתקשרות על בסיס החלטה בלעדית שלה לתקופה   7.2
ועד   המחויבים  לשינויים  בכפוף  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  והכל  פעם  בכל   60נוספת 

 חודשים במצטבר .  

מתחייב להתחיל עבודתו מיידית ולהתקדם בביצוע עבודתו באופן שישביע את   מהנדסה 7.3
 .  חברהרצון ה

שאי בכל עת ומכל סיבה שתראה לו להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי  המזמין יהיה ר 7.4
ימים לפחות. למהנדס   30סיום, לרבות לבטלו, וזאת על ידי מתן הודעה מראש וכתב של  

לא תהיה כל טענה אם תופסק ההתקשרות בדרך זו, והוא לא יהיה רשאי לקבל כל סעד  
 קרי בהסכם זה.בגין כל עילה. סעיף זה מהווה תנאי יסודי ועי

אם חס וחלילה נפטר מי מבין השותפים המהנדס, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, או שנקט   7.5
בעצמו הליכים לפירוק השותפות או ננקטו הליכים לפשיטת רגל או כל חדלות פרעון מכל  

 יתבטל הסכם זה בו במקום.  – סוג אחר 

היחסי בגין שכרו עד    הופסקו שירותי המהנדס כאמור, הוא יהיה זכאי לקבל את החלק  7.6
לשלב ביטול ההסכם, בהתאם להסכם, ובלבד שהמהנדס ימציא למזמין את כל המסמכים 
ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו נפסקו  
יהיה   לא  כאמור,  העבודה  ותוצרי  המסמכים  כל  את  המהנדס   המציא  לא  שירותיו. 

 תשלום שהוא. המהנדס  זכאי לכל 

 מעביד -תחולת יחסי עובד -אי 8

יהיו בינו ו/או    ולא מצהיר, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין    מהנדס ההסר ספק,    למען 8.1
יבוצעו  ו/או עובדיו    ידועל  יבוצעו  ש  שירותים יחסי עובד ומעביד וכי ה  חברהעובדיו לבין ה

 חברה או לקבל מה/ו  עלתבוו/או עובדיו לא יהיו זכאים    מהנדסה  על ידו כקבלן עצמאי וכי



 

  

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

כי על אף כל   ךממוסכי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט    ,מתחייב  מהנדסה 8.2
, מתחייב  חברהההאמור בהסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין  

 לשלם.  חברה חויב התבסכומים אותם  חברה  לפצות ו/או לשפות את ה  מהנדסה

מוסכם, כי במקרה שייקבע שבין הצדים חל יחסי עובד ומעביד, שכרו של העובד יהיה סך  8.3
ה  8,000 כאשר  בסיס,  ברוטו  עודפים ₪  כספים  לחברה  להשיב  בזאת  מתחייב  מהנדס 

 ופת ההסכם. קשקיבל, ככל שקיבל במהלך ת

 איסור הסבת החוזה  9

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסיבו כולו או מקצתו   מהנדסהסכם זה נערך עם ה 9.1
 לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר. 

הנדס לא יהא רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהחברה לפי הסכם זה המ 9.2
 לאחר, אלא אם קיבל לכך הסכמה בכתב של נציג החברה.

 סודיות ומניעת ניגוד עניינים שמירת  10

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת    -פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים    -לעניין זה   10.1
בין אם   בהנהלת תאגיד,  לרבות חברות  כלל,  ללא תמורה  הן  ובין אם  הנאה אחרת,  טובת 

 התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

,  חברהיות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניינים" ייחשבו ייצוג בפני המבלי לגרוע מכלל      
ה בו, או רשות מקומית  רהעירייה, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, איגוד ערים שהעירייה חב

אחרת החברה באותו איגוד ערים ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה ייצוג  
 עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים. לרבות עשיית פעולה 

מתחייב, כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע    מהנדס ה 10.2
שיועבר אליו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לא יפעלו בכל דרך העלולה לסכל  

 מטרת הסכם זה הן במישרין והן בעקיפין. 

הגיע אליו עקב מתן השירותים על ידו בחוזה  רשאי למסור מידע כלשהו שלא יהיה    מהנדסה 10.3
ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן    חברה, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים לזה

. בכל  חברה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת החברה, לכל אדם שאינו ה חברההשירותים ל 
 הוראותיו בקשר לסודיות המידע.על מנת לקבל   חברהל מהנדסיפנה ה –מקרה של ספק 

טיפל באיזה תכנית או עמד בקשר מסחרי או ביצע תכניות עבור גורם כלשהו    מהנדסבמידה וה 10.4
ה  על  יהיה  הפרוייקט  במסגרת  כלול  שיהיה  ו/או  מיד    מהנדסהכלול  בכתב  כך  על  להודיע 

אם   ולפרט את טיב העבודות והיקפן, והינו מתחייב להפסיק כל קשר כאמור, אלא  חברהל
ה מאת  בכתב  מפורשת  הסכמה  )להלן:    חברהיקבל  המוגדר  בפרוייקט  הטיפול  להמשיך 

 "(. האישור"

רשאית  החברה  10.5 ה   תהיה  ידי  על  שירותים  מתן  המשך  לאשר  לסרב  כאמור    מהנדס במקרה 
 לגורמים אחרים בעלי ענין או להתנות את מתן האישור בתנאים.  

גורמים את    מהנדס ליתן אישור כאמור, מתחייב ה  חברה ה  הסירב 10.6 שלא לבצע עבור אותם 
 העבודות ולהפסיק כל קשר עימם. 

לספק שירותים מקצועיים שיש בהם משום ניגוד    מהנדסבתקופת ההסכם לא יהיה רשאי ה 10.7
. אם קיים ספק בדבר חברהעניינים עם השירותים המוזמנים עבור גורמים אחרים שאינם ה 



 

  

ניגוד של  ה  קיומו  חייב  לנצ  מהנדסעניינים  כך  על  ה ילהודיע  שירותים    חברהג  יספק  ולא 
לגורמים אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם ובכתב חתום על ידי מורשי החתימה מטעם  

 .  חברהה

( החודשים שלאחר תום  12כל ההוראות דלעיל בסעיף זה יחולו, בהתאמה, גם בשנים עשר ) 10.8
 תקופת ההסכם. 

 והן על צוות עובדיו ו/או מי ממועסקיו ו/או מי מטעמו.  מהנדסל ההוראות אלו יחולו הן ע 10.9

 ביטול ההסכם, הפרות וסעדים 11

 לבטל הסכם זה בשל כל אחד מהטעמים הבאים: תהיה רשאית  חברהה

בכל עת ומכל סיבה שתראה לו להביא הסכם זה, כולו או מקצתו,    ת היה רשאית  חברה ה 11.1
של   וכתב  מראש  הודעה  מתן  ידי  על  וזאת  לבטלו,  לרבות  סיום,  לפחות.    14לידי  ימים 

לא תהיה כל טענה אם תופסק ההתקשרות בדרך זו, והוא לא יהיה רשאי לקבל    מהנדסל
 בהסכם זה.   כל סעד בגין כל עילה. סעיף זה מהווה תנאי יסודי ועיקרי

, או ננקטו נגדו הליכי פירוק, או שנקט  מהנדסאם חס וחלילה נפטר מי מבין השותפים ב 11.2
בעצמו הליכים לפירוק השותפות או ננקטו הליכים לפשיטת רגל או כל חדלות פרעון מכל  

 יתבטל הסכם זה בו במקום.  – סוג אחר 

חסי בגין שכרו עד  כאמור, הוא יהיה זכאי לקבל את החלק הי   מהנדס הופסקו שירותי ה 11.3
את כל המסמכים   חברהימציא ל  מהנדסלשלב ביטול ההסכם, בהתאם להסכם, ובלבד שה 

ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכם זה עד אותו שלב שבו נפסקו  
  מהנדס את כל המסמכים ותוצרי העבודה כאמור, לא יהיה ה  מהנדסשירותיו. לא המציא ה

 שהוא. זכאי לכל תשלום 

לפי   חברההתחייבויותיו לפי הסכם זה, הרי שבנוסף לכל סעד אחר שעומד ל מהנדסהפר ה 11.4
פיצוי בעבד הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו    חברההוראות כל דין, הוא יהיה חייב לשלם ל

לנקוט בכל סעד ותרופה    ת הא רשאיחברה תמחמת ההפרה כאמור. ה   חברהלעירייה ו/או ה
 לנכון, לרבות צווי עשה.  משפטית אחרת, ככל שימצא

 ויתור על זכויות  12

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו להם  ה החברה  השתמש  12.1
את ביצועו, כולו או מקצתו,   האת ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק  הבהסכם זה וביטל 

הפסקה בביצועו או  ביטול ההסכם,  החברה בגין  עילת תביעה כלשהי נגד    מהנדס לא תהיה ל
זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין    הלא יהי  מהנדססיבה אחרת וה

 או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת. 

, בכל אחד מהמקרים של ת החברההיה רשאי תלפי הסכם זה    חברהמבלי לגרוע מזכויות ה  12.2
תמש ללא הגבלה  ביטול ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהש

על הסכם זה    מהנדס, ועצם חתימתו של המהנדסבשירותים ו/או המסמכים שנעשו על ידי ה
 מהווה הסכמה לכך. 

 ביטוח   .13

( בע''מ ו/או עיריית רהט ו/או  2015החברה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: חברה כלכלית רהט ) 13.1
ו/או גופים קשורים    גופי סמך של עיריית רהט ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות החינוך

 לעיריית רהט ו/או מי שממן את העבודות ו/או את חלקן. 



 

  

ה 13.2 מהתחייבויות  לגרוע  יהיה    מהנדס מבלי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  הסכם  פי  על 
מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים    מהנדספי כל דין, ה-אחראי על

בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה   מהנדסוההשתתפויות העצמיות יחלו על ה
 לפני ההתקשרות בין הצדדים. מהנדסייושמו בפוליסות הביטוח של ה

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.     מהנדס ה 13.3
ן  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי החברה   בגי    מהנדס ה

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות  
 תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

קיום   13.4 ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 
מחוזה    ביטוחים המצ''ב כנספח א' )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד 

זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של החברה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון  
יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון    מהנדס העומד לביטוח. על ה

 על מנת למנוע הפסד לו, לחברה  ולצד שלישי. 

באופן המפקיע את  מהנדסהפר ה 13.5 פוליסות הביטוח  הוראות  זכויות    את  ו/או את  זכויותיו 
אחראי לנזקים שייגרמו לחברה  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו    מהנדסהחברה, יהיה ה 

כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי החברה  
 והבאים מטעמה כל טענה כאמור. 

על פי דין לנזקים בלתי מ  מהנדס ה 13.6 נזקים שהם מתחת  לבדו יהיה אחראי  בוטחים, לרבות 
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

ימציא    14 13.7 זה,  על הסכם  וכתנאי לחתימת החברה  זה  על הסכם  לפני החתימה  עבודה  ימי 
לחברה את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש    מהנדס ה

ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק    ידי חברת-על פי הסכם זה כשהם חתומים על
 בסוגי הביטוח הנדרשים. 

בפוליסות,    14 13.8 ו/או  ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 
 לחברה   אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.  מהנדס ימציא  ה 

ת כאמור לעיל, אין משום מתן  מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסו 13.9
על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות    מהנדספטור כלשהו ל

על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי החברה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על  
 החברה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

דים כי החברה  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים  מוצהר ומוסכם בין הצד 13.10
ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על 

מאחריות על פי דין או אחריות על פי    מהנדס ידי החברה  או מי מטעמה אינה פוטרת את ה
 הסכם זה. 

לשנות או לתקן את    מהנדסה רשאית לבקש מהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה  תהי 13.11
הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. 
הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות  

 ולא תחול עקב כך על החברה   אחריות כל שהיא. 

כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות החברה, יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק    מהנדסה 13.12
 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב 



 

  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם  13.13
צאה או נזק  על פי דין בכל הו  מהנדסעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

 שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

מתאים    מהנדסה 13.14 לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אבדן  לנזק,  דין  פי  על  אחראי  יהיה  לבדו 
 בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הבאים    מהנדסה 13.15
בגין   עפ"י  מטעמה   ) הפוליסה  תוכן  אלמלא  זכאי  שהיה  או   ( לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק 

לנזק   אחריות  מכל  אותם  בזאת  פוטר  והוא  שהסדיר,  אחר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  הביטוחים 
 .מהנדסכאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

ואישור קיום ביטוחים יכללו:   13.16 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  הפוליסות 
 מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית. 

על   13.17 יחולו  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולנה:  הפוליסות  כל 
מטעמה,  מהנדסה והבאים  החברה   כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף   .

. סעיף לפיו המבטח לא  מהנדסק בזדון כלפי ההוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נז
הינו ראשוני וקודם לכל    מהנדסיטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי החברה   והביטוח של ה

אין   אולם  רבתי  רשלנות  ו/או  רשלנות  בגין  ביטוחי  כיסוי  החברה.  ידי  על  שנערך  ביטוח 
פי הדין. כיסוי זיהום    בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על 

ובלתי  תאונתי  במשך -פתאומי  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה  לא  הפוליסות  לפיו  סעיף  צפוי. 
תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי החברה לכל הפחות  

בתום לב לא תפגע בזכויות החברה     מהנדסיום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של ה  60
 שיפוי. לקבלת 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר   13.18
של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין  
קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. תיקון ו/או השבה לקדמות של עבודה וכן תקבולים  

 ח להחזיר ללקוחותיו. שנתבע המבוט

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  13.19

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא   13.19.1
 .מהנדס יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין החברה לבין ה 

חודשים לאחר ביטול    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   13.19.2
, ובתנאי  מהנדסח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י האו אי חידוש הביטו

באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה     מהנדסשאין ביטוח אחר המכסה את חבות ה
 שפקעה. 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של  13.20
מי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום ד

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל  
 רכוש כולל רכוש בבעלות החברה. שימוש במכשירי הרמה.

נוסח אחר   13.21 'ביט' או  הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 
 . הדומה לו בכיסוי הביטוחי

 הרחבי שיפוי: 13.22



 

  

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת החברה   13.22.1
ה  של  מחדל  ו/או  טעות  ו/או  למעשה  אחריותה  סעיף    מהנדסבגין  ותכלולנה 

אחד   כל  שם  על  הפוליסה  הוצאה  כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת"  "אחריות 
תכלול כיסוי בגין תביעות    מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא

 כלפי החברה.  מהנדסה

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את החברה באם תחשב כמעביד של עובדי   13.22.2
 . מהנדסה

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  13.23
₪.   20,000,000  –ידים  ₪. ביטוח אחריות מעב  1,000,000  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 ₪. 4,000,000 -ביטוח אחריות מקצועית  

ו/או לערוך ביטוחים    מהנדס קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה  מהנדס ככל שלדעת ה  13.24
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו    מהנדסנוספים ו/או משלימים, יערוך ה

 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

 אחריות על פי כל דין.  מהנדסהיה בתוקף, כל עוד קיימת לביטוח אחריות מקצועית י 13.25

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב   13.26
חלה    מהנדסלמלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ה  מהנדס ה

המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא  החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני  
 אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

לפי    מהנדס הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה 13.27
הסכם זה, או כדי להטיל על החברה חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין  

כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי החברה  שלא היו קיימות  בעריכת ביטוחים  
החברה(  )למעט  הנזק  גורם  את  לפטור  כדי  בכך  אין  וכן  הביטוח  נערך  אלמלא  כלפיה, 

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 . הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם 13.28

 הרוחני זכויות הקניין  .14

ביצוע    14.1 במהלך  שיוכנו  האחרים  והמסמכים  התיאורים  החישובים,  התוכניות,  כל 
השירותים הניתנים למזמין על ידי המהנדס  על פי הסכם זה הינם קניין המזמין ורכושו 
והוא זכאי להשתמש בו למטרותיו לפי שיקול דעתו. יחד עם זאת מובהר, כי המזמין לא 

ידי המהנדס שלא  -כלשהו לעשות שימוש במסמכים שהוכנו עליהיה רשאי לאפשר לצד ג'  
 לטובת ו/או עבור המזמין. 

של   14.2 הבאתו  עם  או  זה,  הסכם  לפי  השירותים  תקופת  בתום  למזמין  ימסור  המהנדס 
של  זה, סדרות מושלמות  בהסכם  לאמור  ביטולו בהתאם  עם  או  גמר  לידי  זה  הסכם 

והמסמכים והתיאורים  החישובים  של  וכן  כשהם   התוכניות  האמורים,  האחרים 
 מעודכנים ומושלמים וזאת בכפוף לתשלום תמורה למהנדס כמפורט בהסכם זה. 

ו/או    14.3 בתוכניות  לשימוש  ביחס  סעד  כל  על  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת,  מוותר  המהנדס 
שימוש בכל חומר שהוכן בהתאם לחוזה זה על ידי המזמין או ע"י מי מטעמו, מכל סוג 

עילה ומכל  זכויות בקניין    ומין שהוא,  זכות מוסרית או  יוצרים,  זכויות  שהיא לרבות 
רוחני אחר, בכפוף לכך שהמזמין ישלם למהנדס את התמורה הקבועה בהסכם זה בגין  

 השירות האמור. 



 

  

המהנדס מסכים, כי המזמין רשאי, בין בעצמו ובין על ידי מתכננים אחרים זולתו, לבצע   14.4
בכל צורה ומין שהוא, והמהנדס לא יהיה רשאי  ו/או להשלים ו/או לשנות את התכניות, 

להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי  
 השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות מוסרית כלשהי.  

     שונות .15

סכם כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים לה  15.1
 זה וכל שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב. 

פעולה ו/או    בכלזכאי לנקוט    מהנדסהמקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה    בכל 15.2
 לרבות,  השירותים המוזמניםהליך משפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום  

 בדרך של בקשה לצו מניעה. 

 

 כתובות והודעות .16

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  16.1

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה  16.2
שעות מעת המסירה ואם   72כעבור    –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום    –ביד  

 התקינה.  תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה -נשלחה בפקסימיליה 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ________________________    _______________________ 

 המהנדס           החברה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 '  אנספח 
 

 
 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

שור. מבקש האיהתנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם   
מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

חברה כלכלית רהט    שם: 
( בע''מ ו/או עיריית  2015)

רהט ו/או גופי סמך של  
עיריית רהט ו/או תאגידים  

עירוניים ו/או מוסדות  
החינוך ו/או גופים  

קשורים לעיריית רהט  
ו/או מי שממן את  

 העבודות ו/או את חלקן 

 שם: 
 

  וניהול  הנדסי  וייעוץ ליווי 
   פרויקטים

מזמין שירותים ☒   
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

: מען מען :   

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

000,0001,   ביט   צד ג'     .אחריות צולבת – 302 ₪  
ויתור על תחלוף   - 309

. לטובת מבקש האישור  
כיסוי לתביעות   – 315

 מל''ל. 
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
. מבקש האישור -  

. ראשוניות – 328  
רכוש מבקש   – 329

 האישור ייחשב כצד ג'. 
אחריות  
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪  20,000,000   ביט  
. לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף היה   -319
וייחשב כמעבידם של מי  

. מעובדי המבוטח  
. ראשוניות – 328  



 

  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחריות  
 מקצועית 

אובדן מסמכים.  – 301 ₪  4,000,000      
   .אחריות צולבת – 302
ויתור על תחלוף   - 309

. לטובת מבקש האישור  
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
. מבקש האישור -  

מרמה ואי יושר   – 325
 עובדים.

עיכוב/שיהוי עקב   – 327
 מקרה הביטוח. 

. ראשוניות – 328  
   6תקופת גילוי  – 332

.חודשים  
 
 

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

מהנדס, אדריכל, הנדסאי  – 040  
יועצים/מתכננים  - 038  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"  1' אנספח "   

 
 הצהרת אי העסקת עובדים

 
 __________ תאריך :          
 לכבוד 

 "( המזמין)להלן: " ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט ) 
 א.ג.נ.,

 חוזה  ______/____ 
 עבור המזמין   שירותי מהנדס במיקור חוץ עבודות/שירותים

 )להלן: "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(.
 

שבנדון אינני  הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה   .א
 מעסיק עובדים. 

מעבידים  .ב חבות  ביטוח  נכלל  לא  עובדים,  מעסיק  אינני  לעיל  א'  בסעיף  וכאמור  מאחר 
 בסידורי הביטוח שערכתי. 

שבנדון,   .ג השירותים  במסגרת  כלשהם  עובדים  ואעסיק  במידה  כי  כלפיכם  מתחייב  הנני 
ח אישור הביטוח  אערוך את ביטוח חבות מעבידים כמתחייב על פי החוזה שבנדון  ובנספ 

 )חבות מעבידים( לחוזה.  2)נספח ד'( סעיף  

עובדים  .ד ואעסיק  במידה  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  ג'  בסעיף  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בהמשך 
 אמציא לכם נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מהחוזה שבנדון.

 
 

 ולראיה באתי על החתום 
 

 בכבוד רב 

 

 ( תאריך)  ( חתימת המצהיר)  ( המצהיר שם)

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 '  הנספח 
 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
          

,______________ הח"מ  את    אני  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ת.ז. 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 
 הנני משמש כ________________ ב_______________________   .1

 תפקיד                                  שם      המציע                                       
 

          
 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.  .2

 
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 
 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;   

 
במועד      אך  עבירות***,  משתי  ביותר  הורשעו**  אליו  זיקה*  בעל  או  המציע 

 ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 
זיקה"   * בסעיף    – "בעל  תשל"ו2כהגדרתו  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  - ב)א( 

1976 ; 
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

התשמ"ז  – "עבירה"   *** מינימום,  שכר  חוק  לפי  חוק    1987-עבירה  לפי  עבירה  או 
   1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

גברת האכיפה של דיני  לחוק לה 2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
התשע"ב   בתוספת  2011-העבודה,  המנויות  החיקוקים  הוראות  על  עבירה  גם   ,

 השלישית לאותו חוק. 
המועד  שבו הוגשה    –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז    – ****    "מועד ההתקשרות"  

לגוף הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה  
 מועד ההתקשרות בעסקה.   -כאמור

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    –חלופה א'         
 אינן חלות על הספק.   זכויות"()להלן : "חוק שוויון   1998

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים    9הוראות סעיף   –חלופה ב'      

 אותן.                



 

  

בסעיף   .5 ב'  החלופה  את  שסימן  המשנה    - לעיל    4למציע  בחלופות  ולסמן  להמשיך  יש 
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים.   100- הספק מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל   100הספק מעסיק    -( 2חלופה )    
לפי                 חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך   9סעיף 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי  
  –( 2ל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )( לעי2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות,    9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 הוא גם פעל ליישומן.  

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה    - לעיל    4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6
ימים ממועד התקשרותו     30"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  למנכ

 ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  החברה עם 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר              
 אימות חתימה                                                 

________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר.  
את   להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________ מר/גב' 
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(         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 נספח ו' 
 

יועצים חיצוניים   עניינים בהעסקת   לניגוד  ולמניעת חשש  לבדיקה  נוהל משרד הפנים  הוראות 
 ברשויות המקומיות

 
 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  

 חר שהוא ממלא. א לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד 
 

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

 שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים.
 

 בנוהל זה: 
 

זה קבלנו והוא אינו  כל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית היא על פי חו –"יועץ"  .1

 במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי;

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

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

 
יחידה"   .4 יראו את    – "מנהל  יחידה,  מנהל  ובאין  היועץ,  יועסק  היחידה שבה  מנכ"ל  מנהל 

 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה.  –הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל 

 
 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים  .2

 
בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות מקומית, התנאי לתחילת עבודתו   (א)

ובמידת הצורך, על פי  של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון,  

 החלטת היועץ המשפטי, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו. 

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



 

  

וכתנאי   המקומית  הרשות  לבין  בינו  העסקה  חוזה  חתימת  לפני  ייעשו  העניינים,  ניגוד 

 לחתימתו. 

ם המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא  במקרי (ג)

מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד בשלבי  

 בחירת היועץ וטרם קבלת החלטה על בחירתו. 

ברשות המקומית או  באחריות מנהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא יתחיל בעבודתו   (ד)

לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע  

 בנוהל זה. 

 

 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  .3
 
במהלך   (א) עוד  שנדרש  ככל  או  המקומית,  ברשות  יועץ  לתפקיד  הבחירה  הליכי  סיום  לאחר 

פנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה הליכי בחירתו של יועץ ברשות המקומית, י

למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל היועץ  

 המשפטי של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים. 

השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים   (ב)

 ת. עבור הרשויות המקומיו

לתפקידים   (ג) או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  השאלון  על  להוסיף  רשאי  המשפטי  היועץ 

היועץ   אם  זאת,  במסגרת  העניין.  נסיבות  ובשאר  התפקיד  בדרישות  בהתחשב  מסוימים, 

ו/או   הגופים  שימת  את  לבקש  המשפטי  היועץ  על  נוספים,  גורמים  עבור  עבודות  מבצע 

או משרדו עוב עובדיו  יוועץ היועץ המשפטי  הלקוחות שהיועץ  דים עבורם. במידת הצורך 

 בנושא במנהל היחידה. 

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

 
 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה .4

 
היועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד   (א)

על ידי המועמד לבין ענייניו האחרים. בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר 

היועץ בחלק א' של השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי עם מנהל היחידה. אם לדעתו של  

חשש לניגוד עניינים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר את    היועץ המשפטי קיים

 המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה ויוועץ בו. 

במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים   (ב)

 נוספים, או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה.

ניגוד (ג) שאלת  לעקרונות    בבחינת  בהתאם  המשפטי  היועץ  יפעל  פתרונה  וגיבוש  העניינים 

 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.  1.1555שנקבעו בהנחיה  

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

ר למניעת ניגוד עניינים, יערוך  המועמד לבין תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסד

היועץ המשפטי הסדר, כאמור, לפי העקרונות המתווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה  

 שהוזכרה לעיל. 

ניגוד העניינים דרך של  (ה) ניתן לנטרל את  בנסיבות המקרה לא  אם סבר היועץ המשפטי כי 

שמש בתפקיד, הוא  עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד ל



 

  

יעביר את מסקנתו זו להתייחסות המועמד ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה  

את דעתו, יעביר את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי. אם נקבע בחוות דעתו  

של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד  

 הרשות המקומית בתפקיד זה. על ידי 

יש לציין, כי במקרים שבהם סבר היועץ המשפטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד   (ו)

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

 

ילוי  החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מ .5
 המשרה 

 
היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת  
בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ  

מראש  ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו  
העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי  
את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל היועץ המשפטי,  

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

 זה בחוזה העסקתם של יועצים החובה לעגן הוראות נוהל  .6
יש לעגן את ההוראות של נוהל זה בחוזה ההעסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנובל הוא תנאי  

 מהותי להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך. 
 

  



 

  

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 ________________________ מועמד/ת לתפקיד:                

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים  .1
 

 _______________  שם משפחה: 
 

 _______________   שם פרטי:  
 

 שנת לידה: ___ / ___ / ___  ת.ז.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

 _________ כתובת: רח': ____________________ עיר/ישוב: ____________ מיקוד: 
 

 מס' טלפון: __________________ מס' טלפון נייד: ___________________________ 
 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה    4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  
להתייחס  )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, נושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. נא  

( סוג  מכל  בתאגיד  לתפקידים  לתפקידים  עירייהגם  להתייחס  נא  וכיו"ב(.  עמותה  שותפות,   ,
 בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(. 

 

הפעילות   שם המעסיק וכתובתו תחומי 

 של המעסיק 

 

ותחומי   התפקיד 

 האחריות 

 תאריכי העסקה 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 תפקידים ציבוריים  .3

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

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

 

 



 

  

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 מקבילים חברות בדירקטוריונים או בגופים  .4
 

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין  
 אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

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

 

התאגיד/   שם 
 רשות/גוף

 ותחום עיסוקו 

התחלת   תאריך 
ותאריך   הכהונה 

 סיומה

 סוג הכהונה

או   חיצוני  )דירקטור 
בעלי המניות.  מטעם 
שמדובר  ככל 
מהסוג  בדירקטור 

גם    –השני   נא לפרט 
המניות   בעלי  שמות 

 שמינו אותך( 

מיוחדת   פעילות 
כגון  בדירקטוריון, 
או  בוועדות  חברות 

 תפקידים אחרים 

    

    

    

    

    

 

 המקומיתקשר לפעילות הרשות  .5
 

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל ענין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, 
לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה  
מועמ/ת  את/ה  שבה  המקומית  הרשות  שבשליטת  סטטוטוריים  לתאגידים  קשר  או  זיקה 

 לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(? לעבוד, או 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 

 

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



 

  

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  הנסחרים  1968-כבעל  בתאגידים   ,
 (.1בבורסה

 כן/ לא. 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
 ______________________________________________ ___________________

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

__________________________________________ _______________________
 _________________________________________________________________

_____________________ 

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

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

 בלבד.  בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל  
ך  בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תארי  עירייה)למשל, אם בןבת זוגך  

 התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(. 

 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_________________ ________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _____________ ____________________________________________________
_____________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

 
  חוק ניירות ערך, תשכ"ט -11968

– בעל ענין", בתאגיד "  

התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של   .1
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו  
הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה  

 – ת עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו בו, או רשאי למנו

 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; לענין זה, "נאמן"   .ב
מים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  למעט חברת רישו  -

 לפקודת מס הכנסה.  102לעובדים, כהגדרתו בסעיף    ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  .2
 

 



 

  

 
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד  

מתקיימים ביניכם  שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת באירגונים אחרים? האם  
 יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

__________________ _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

______________ ___________________________________________________
_____________________ 

 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים .8

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים  
 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? אותך במצב של חשש 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

____________ _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 ___________________________________ 

 
קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך   תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של .9

 במצב של חשש לניגוד עניינים
 

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

להעמיד   שעלולים  את/ה  עסקיים(,  שאליו  בתפקיד  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  אותך 
 מועמד/ת? 

 . נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

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

 הרשות המקומית(.

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ____



 

  

 _________________________________________________________________
 ___________________________________ 

 
 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .10

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

  בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

 

 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 אחזקות במניות  .11
 

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

  1968-)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.בן/בת  –"קרוב" 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

)אם   שם התאגיד/הגוף  המחזיק  שם 
אינו   המחזיק 

 המועמד(

עיסוק  % החזקות  תחום 
 התאגיד/ הגוף 

    

    

    

    

 
 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12

 

 
  חוק ניירות ערך, תשכ"ט -21968

– "בעל ענין", בתאגיד    

שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  מי   .1
או  של התאגיד  כדירקטור  מי שמכהן  את מנהלו הכללי,  או  של התאגיד  יותר מהדירקטורים  או  אחד  דירקטור 

המניות המונפק שלו, או   כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון
 – מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

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

רות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"  החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניי .ב
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף    -

 לפקודת מס הכנסה.  102לעובדים, כהגדרתו בסעיף    ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  .2
 

 



 

  

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

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _____________________________________________________ ____________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_________________________________________________ ________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

_____________________ 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .13
 

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

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

____________ _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 ________ _________________________________________________________
_____________________ 

 
 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .14

 
נכסים אחרים,   על  ידוע לך  פורטו לעילהאם  של חשש  שלא  , שעשויים להעמיד אותך במצב 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

ושותפים   קרובים  חברים  זה  )ובכלל  מקורביך  של  קרוביך,  של  שלך,  לנכסים  להתייחס  נא 
 עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 

 . נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין  לרבות מי שיש לו    –"בעל עניין" בגוף  
בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או 

 יועץ חיצוני לו. 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 _________________________________________________________________
__________________ _______________________________________________

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________



 

  

 _________________________________________________________________
______________ ___________________________________________________

 _________________________________________________________________
_____________________ 



 

  

 הצהרה  –חלק ג' 

   __________________ מספר  ת.ז   _______________________ מטה  החתום/ה  אני 

 מצהיר/ה בזאת כי:

 
והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, כל המידע   .1

 נכונים ואמיתיים; 

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

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

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב  .3
 של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

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

 בנושא;

אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך   .5
הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

, אמסור לו את המידע הרלוונטי עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית
 בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 
 

 תאריך:________________                                      חתימה:___________________
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


