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 עיריית עראבה 
 הודעה לקבלת הצעות למאגר מציעים

 22/11/2016מיום  08/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

עירייתעראבהמודיעהבזאתשבכוונתהלערוךמאגרמציעיםבתחומים:

 בנה ציבור, תשתיות, כבישים, תחבורה וכו'.עבודות תכנון מ .1

 עבודות תכנון תכניות מפורטות. .2

 עבודות פיקוח על פרויקטים. .3

 עבודות מדידה כלליות. .4

 עבודות שמאות רכב, מבנים, וקרקעות. .5

ובין היתר כול תחום אחר המצריך ידע ומומחיות מיוחדת  .6

 בתחום הספורט, החינוך, הכלכלה, הרווחה, המשפטי וכו'.

המ התקשרויות,כל של מסוים לסוג המציעים ברשימת להיכלל עוניין

רלוונטיים ומסמכים חיים קורות בצירוף בכתב בקשה לעירייה יגיש

אם ברשימה וייכלל המבוקש, בתחום וניסיון השכלה על המעידים

 מס' הפנים משרד של המנכ"ל חוזר עפ"י המקצועית 08/2016הוועדה

מתאים.תמצאאותו,22/11/2016מיום

 13.00עד שעה  31/10/2017יום המועדהאחרוןלהגשתמועמדותלמאגר

במסירהידניתלמזכירותבלשכתמנכ"להעירייהו/אולדוא"לשלמנהלת

 fedaahmed1@gmail.comהלשכה  המנכ"ל למזכירת 8789689-04ולהתקשר

קבלתהחומר.לאשר

 רשימתהמציעיםתפורסםותהיהפתוחהלעיוןהציבורבאתרהעירייה:

www.http://arraba.muni.il 



בכבודרב,

עליעאסלה
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ראשעירייתעראבה

  
 שאלון פרטי העסק -מסמכי הבקשה 


פרטי המבקש :א.


 
 
 
 
 

שם התאגיד/העסק כפי שמופיע ברשומים    ח.פ / ע.מ / עמותה      שם המבקש                     
 
 

 
:פרטי העסקב.       


:התאגיד/שם העסק




 פרטי העסק/

 התאגיד
 ת.ד. מיקוד רחוב                מס' בית יישוב







 דואר אלקטרוני טל' סלולארי פקס טלפון








 

 

 :ישות משפטית של העסקג.
 

 
_____________________________________________)שם, כתובת , מ.זהות (בעלותיחיד:.1

________________________________________________________________________

_____________________________________________) מספר רשם השותפויות (שותפות:.2

______________________________________________)מספר רשם החברות(מ:חברהבע".3

__________________________________________)מספר רשם העמותות (אגודהשיתופית:.4

:  ארגון  _________________  התאחדות  ___________________________  .השתייכותהעסק5
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 :רשאים לחתום בשם העסקהמורשי חתימה ד.  



שםומשפחה_________________ת.ז._______________מעמדבעסק____________


שםומשפחה_________________ת.ז._______________מעמדבעסק____________


שםומשפחה_________________ת.ז._______________מעמדבעסק____________


 
 

 

חובה לפרט את כל -) ענפי פעילות עיקריים פרטי סיווג הקבלן לפי חוק רישום קבלנים.  ה
הסעיפים(:


 ג כספיוסו קבוצה סימול תאור ענף







































חובה לפרט(:-) בענפי פעילות עיקריים של המבקש לקוחות עיקרייםו.  


שם                 1לקוח  תאור ענף
 הממליץ

שם                 2לקוח 
 הממליץ

שם             3לקוח 
 הממליץ



























 

 :  ביטוח  .ז
 

החברה המבטחת את העסק : 
_________________________________________________________________ 

 

נגד אלו סיכונים : 
_________________________________________________________________ 

 

סכומי הפוליסה : 
_________________________________________________________________ 
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 )צירוף האישורים מהווה תנאי סף לאישור הספק, יש :הספק מתבקש לצרף את האישורים הר"מח.
מה צורף( Xלסמן        

 

 קיד שומה / רו"ח על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות העתק /צילום של אישור פ

 .1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 
 

  העתק /צילום של אישור תקף מרשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור
 מהמציע. 

 

  .העתק /צילום של תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ 
 

  יצרף צילום של תעודת רישום התאגיד, מסמכי התאגדות של התאגיד, מציע שהוא תאגיד
מאושרים ע"י רו"ח של התאגיד , תדפיס מעודכן )עד חודש לפני המועד האחרון להגשת 

ההצעות( של רשם החברות וכן אישורים של המורשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
 ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 וניסיונו של המבקש. מסמכים המאשרים את השכלתו 
 

 חמש(  5-המלצות של אנשים, רשויות, גופים, מוסדות, ותאגידים שהמציע סיפק להם ב(
 השנים שקדמו להגשת המועמדות, טובין ו/או שירותים ו/או עבודות בתחום התמחותו. 
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 הצהרת המציע 



שנמס כפי לעיל הפרטים כל כי בזאת ומאשר/ים מצהיר/ים הח"מ, עלאני/ו רו

והמפורטוכיהנדרשוכיצורפולבקשהכלהמסמכיםוהמידעידי/נו,מלאיםונכונים

אמת. בהם האמור אני/ו כל לעיל שנמסרו בפרטים שינויים ויחולו במידה

מתחייביםלעדכנכםבהתאם.


 :עירייהאני מציע את עצמי לבצע בעבור ה

לסמןכן/לאפירוטמס"ד

תשתיות,כבישיםעבודותתכנוןמבנהציבור,.1

עבודותתכנוןתוכניותמפורטות.2

עבודותפיקוחעלפרויקטים.3

עבודותמדידהכלליות.4

עבודותשמאותרכב,מבנים,קרקעות.5







___________________________________________________
 תאריך                      חתימת וחותמת  הספק/קבלן               שם המבקש                

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 עראבה עיריית     بلديةعرابة
 30812 מיקוד    30812الدالة 

 טלפון 04-8789666تلفون 

 פקס  04-6744616فاكس 

www.arraba.muni.il 

 

7 

 



 שאלון  לאיתור  חשש  לניגוד  עניינים
 

.____________ת.ז_____________,מרראבהעבורעירייתעקבלן/מתכנןכבישים

 תפקידים וכהונות -חלק א'  

 פרטים אישיים .1

_________________________________שםמשפחה:____________

שםפרטי:_______________________________________________

מס'זהות|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

רחוב:_______________________________________כתובת:

עיר/ישוב:___________________מיקוד:____________

___________מס'טלפוןנייד:_________________מס'טלפון:______

מס'פקס:___________________

 תפקידים ועיסוקים .2

שניםאחורה(4פירוטתפקידיםועיסוקיםנוכחייםותפקידיםועיסוקיםקודמיםלתקופהשל

לרבותכשכיר/ה,כעצמאי/ת,כנושא/תמשרהבתאגיד,כקבלן/ית,כיועץ/תוכד'(.

גםלתפקידיםבתאגידמכלסוג)חברה,שותפות,עמותהוכיו"ב(.נאלהתייחס

נאלהתייחסלתפקידיםבשכראובהתנדבות)ישלצייןבמפורשגםתפקידיםבהתנדבות(.


שםהמעסיק
וכתובתו

תחומיהפעילותשל
המעסיק

התפקידותחומי
האחריות

תאריכיהעסקה
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שםהמעסיק
וכתובתו

תחומיהפעילותשל
המעסיק

התפקידותחומי
האחריות

תאריכיהעסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


 

תפקידים ציבוריים .3

.לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוטתפקידיםבשירותהציבוריוכהונותציבוריות

שניםאחורה.4נאלהתייחסלתפקידיםנוכחיםולתפקידיםקודמיםלתקופהשל

תאריכימילויהתפקידהתפקידהגוף
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 מקבילים גופיםב או בדירקטוריונים חברות .4
 

תאגידיםשלמקביליםבגופיםאובדירקטוריוניםחברותפירוט ,אחרים גופים אורשויות,
 .ציבורייםשאינםאםוביןציבורייםהםאםבין

.אחורה שנים 4שללתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא


שםהתאגיד/רשות/גוף
ותחוםעיסוקו

תאריךהתחלת
נהותאריךהכהו

סיומה

פעילותמיוחדת1סוגהכהונה
2בדירקטוריון









 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5
 

 ,שירות כאזרחהמקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך,או יש,אוהיו האם

 עיריית הקשורים אועראבהלפעילות )ובכלל לגופים  לתאגידים קשר או זיקה זה אליה

אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים אועראבהעיריית שבשליטת סטטוטוריים


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

.מפורט באופן קשר



                                                 
1
שמותבעליהמניות–נאלפרטגם–דירקטורחיצוניאומטעםבעלימניות.ככלשמדוברבדירקטורמהסוגהשני
 שמינואותך
2
וועדותאותפקידיםאחריםכגוןחברותב
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 עניין" "בעל בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  או

 שלא לפרטאחזקה צורך לו.אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים

 בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל

 . 3בבורסה

 לא / כן
 

 ___________י: ___________________________________________/פרט כן, אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

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


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


 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש


 בשאלותשנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

למשל) לעיל  ,עיסוקוותחום התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם:

.(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הונההכ התחלת תאריך


נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -"קרוב"

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________ ___________________________ 

                                                 
3
1968-חוקניירותערך,תשכ"ח
–"בעלעניין",בתאגיד

מישמחזיקבחמישהאחוזיםאויותרמהוןהמניותהמונפקשלהתאגיד,אומכוחההצבעהבו,מישרשאי (1)
שללמנותדירקטוראחדאויותרמהדירקטוריםשלהתאגיד,אואתמנהלוהכללי,מישמכהןכדירקטור

תאגידשאדםכאמורמחזיק או או25%התאגידאוכמנהלוהכללי, המניותהמונפקשלו, יותרמהון או
 –לעניןפסקהזו;אויותרמהדירקטוריםשלו25%מכוחההצבעהשבו,אורשאילמנות

 לעניין;יראומנהלקרןלהשקעותמשותפותבנאמנותכמחזיקבניירותהערךהאמורים (א)

בני (ב) אדם האמוריםהחזיק הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו נאמן, באמצעות ערך ;ירות
למעטחברתרישומיםולמעטמישמחזיקבניירותערךרקמכוחתפקידוכנאמן–לענייןזה,"נאמן"

סעיף לפי בסעיף2)א()46להסדרכמשמעותו בהגדרתו להקצאתמניותלעובדים, כנאמן, או 102()ו(,
 ;נסהלפקודתמס'הכ

 חברהבתשלתאגיד,למעטחברתרישומים. (2)
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

_______________________________________ _______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7
 

לך כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין) עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם
 ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד


או משפחה קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימיםהאם
?חרותא זיקות


לא / כן

___________י:___________________________________________/פרט כן, אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

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

 עניינים לניגוד


 להעמידשעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

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


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

לא / כן
 

___________________________________________/פרט כן, אם י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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 מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב שעלולים להעמידך

 שאליהם,האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,יםעיסוק ,תפקידים על לך ידוע האם

 ושותפים קרוביםחברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא

)עסקיים  ה/את שאליו בתפקידעניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים,

?ת/מועמד

.ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

תפקידים ,לדוגמה)עילל8-1בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות,אלה קרובים של ועיסוקים

.(המקומית הרשות לפעילות

 

לא / כן

___________________________________________/פרט כן, אם י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

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

.תאריכים כולל ובהווה, עיסוקיםבעבר



 נכסים ואחזקות -חלק ב' 

 אחזקות במניות .11

פירוטהחזקתמניותבתאגידים,במישריןאובעקיפין,אושותפותבגופיםעסקייםכלשהם,

שלךאושלקרוביך.

1968–ובחוקניירותערך,התשכ"חאיןצורךלפרטאחזקהשלאכבעלענייןבתאגידכמשמע

.4בבורסה הנסחרים בתאגידים

                                                 
4
1968-חוקניירותערך,תשכ"ח

–"בעלעניין",בתאגיד
מישמחזיקבחמישהאחוזיםאויותרמהוןהמניותהמונפקשלהתאגיד,אומכוחההצבעהבו,מישרשאי (1)

שמכהןכדירקטורשללמנותדירקטוראחדאויותרמהדירקטוריםשלהתאגיד,אואתמנהלוהכללי,מי
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בן/תזוג,הורה,צאצאומישסמוךעלשולחנך.-"קרוב"

כן/לא

אםכן,פרט/י:

שםהמחזיקשםהתאגיד/הגוף
אםהמחזיקאינו

המועמד

תחוםעיסוקאחוזיהחזקות
התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

 של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או רתםמכי  שאחזקתם, נכסים .12

 לניגוד עניינים חשש

 
שימוש או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

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

 

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

לא / כן
 

_______________________________________________אםכן,פרט/י:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

                                                                                                                                            
תאגידשאדםכאמורמחזיק או או25%התאגידאוכמנהלוהכללי, המניותהמונפקשלו, יותרמהון או

 –לעניןפסקהזו;אויותרמהדירקטוריםשלו25%מכוחההצבעהשבו,אורשאילמנות

 ןלעניי;יראומנהלקרןלהשקעותמשותפותבנאמנותכמחזיקבניירותהערךהאמורים (א)

האמורים (ב) הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו נאמן, באמצעות ערך בניירות אדם ;החזיק
למעטחברתרישומיםולמעטמישמחזיקבניירותערךרקמכוחתפקידוכנאמן–לענייןזה,"נאמן"

סעיף לפי בסעיף2)א()46להסדרכמשמעותו בהגדרתו להקצאתמניותלעובדים, כנאמן, או 102()ו(,
 ;לפקודתמס'הכנסה

 חברהבתשלתאגיד,למעטחברתרישומים. (2)
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 פים בהיקף משמעותיחבות כס .13

האםאת/ה,קרוביךאומימשותפיךהעסקיים,אםישנם,חייבכספיםאוערבלחובותאו

להתחייבויותכלשהם?



בן/תזוג,הורה,צאצאומישסמוךעלשולחנך.-קרוב"



כן/לא


______________________________________________________אםכן,פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


 ם אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסי .14

האםידועלךעלנכסיםאחרים,שלאפורטולעיל,שעשוייםלהעמידאותךבמצבשלחשש

לניגודענייניםבתפקידשאליואת/המועמד/ת?

נאלהתייחסלנכסיםשלך,שלקרוביך,שלמקורביך)ובכללזהחבריםקרוביםושותפים

לגופיםשאתהבעלענייןבהםושלגופיםשקרוביךאומקורביךהםבעליענייןבהם.עסקיים),ש

נאלהתייחסגםלאחיםולבניזוגםולקרוביםשאינםמדרגהראשונה.


לרבותמישישלואחזקותבגוףו/אוזכויותהצבעהבו,ביןבמישריןובין-"בעלעניין"בגוף

בגופיםמקביליםבוו/אועובדבוו/אומייצגאותוו/אובעקיפין,ו/אומכהןבדירקטוריוןאו

יועץחיצונילו.


כן/לא


אםכן,פרט/י:___________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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 הצהרה  -חלק ג' 

אניהחתום/המטה_____________________ת.זמס'_______________

מצהיר/הבזאתכי:


רוביולמקורבי,הםמלאים,כלהמידעוהפרטיםשמסרתיבשאלוןזה,בקשרלעצמי,לק .1

 נכוניםואמיתיים.


כלהמידעוהפרטיםשמסרתיבשאלוןזה,בקשרלעצמי,לקרוביולמקורבי,הםמידיעה .2

אישית,אלאאםכןנאמרבמפורשכיההצהרההיאלמיטבהידיעה,וזאתבמקרהשבו

אישית.הפרטיםאינםידועיםליבמלואםו/אובחלקםו/אואינםידועיםלימידיעה


מעברלפרטיםשמסרתיבשאלוןלאידועליעלכלענייןאחרשעלוללגרוםלילהיותבמצבשל .3

חששלניגודענייניםעםהתפקיד.


אנימתחייב/תלהימנעמלטפלבכלענייןשעלוללגרוםלילהיותבמצבשלחששלניגודעניינים .4

בנושא.עראבהעירייתהמשפטישלץשלהיועובמילויהתפקיד,עדלקבלתהנחיית



אנימתחייב/תלכךשבמקרהבויחולושינוייםבתוכןהצהרותייבשאלון,אויתעוררובמהלך .5

הדבריםהרגיל,סוגיותשלאנצפומראש,העלולותלהעמידאותיבמצבשלחששלניגוד

אתהמידעהרלבנטיבכתבו,אמסורלעראבההמשפטישלעירייתץעניינים,איוועץביוע

אפעללפיהנחיותיה.ו



פרוטוקולוועדתההתקשרויותבעירייהוההסכםאתייפורסםבאתרהאינטרנטמובהרליכי .6

עלההסדרלמניעתניגודענייניםשלהעירייהויהיהגלוילציבורהרחב.כןהובהרליכי

.1998–שייערךלי,במידתהצורך,יחולחוקחופשהמידע,התשנ"ח



___________________________________

חתימהתאריך

 




בכבודרב,

עליעאסלה

ראשעירייתעראבה
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 -ועלול להיות שינויים בהסכם  בלבד/ידיעה לדוגמא  הסכם  -' דחלק 



 חוזה מס' _________
 

בעראבה___________שנערךונחתםביום________לחודש___משנת
 

 בין :עיריית עראבה
באמצעותראשהעירייהוהגזברוהחשבהמלווה        
 צד א'        להלן : "  המזמין "        

 
___________________ח.פ.______________________________ת.ז/לבין:

 : __________________________ע"י מורשה החתימה  המיוצגת         
 ___________________כתובת :          
 __________________מייל:  ________________פקס: ______________ טל:          
           
                         "                                                      הקבלן/המומחה"  –להלן           

          
 צד ב'

 
_____________________________________________מצהירכיהינוהקבלןהואיל:

מורשה,מוסמך,בעלידע,ניסיוןוכישוריםמתאימיםלביצועהשירותיםו/אוהעבודה

נשואהסכםזה.


אתביצועהשירותיםלקבלןהלמסורו/אורוצהקבלןוהואיל:והמזמיןמעונייןלהזמיןמ

_____________________________________________________________

ממשלתיהממןאתשלמשרד/תכניתעבודהשלהעירייהו/אולפיהפרוגרמה

,סקר,ייעוץ,תכנוןמוקדם,סופי,תכניותהגשהלרשויות,תוכניות,מפרטהפרויקט

חוזהלמכרז,תכנוןמפורט,פיקוחעליון,ניהול,מעקבופיקוחעלטכני,כתבכמויות,

 הפרויקט.

) להלן :" העבודות ו/או  הפרויקט"(  "העבודהשלהפרויקט.–האמורלעילייקראלהלן


תנאילאחרשבדקאתהנחיותהדרישותהמזמין,הפרוגרמהשלהפרויקט,הקבלןוהואיל:ו

לקבלעלעצמואתביצועהעובדה.השטחמסכים


אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:


 .1 בזאת מוסר אוהקבלןולקבלןהמזמין לעיל כמפורט העבודה ביצוע את עצמו על מקבל

 בהתאםלפרוגרמה,הנחיותודרישותהמזמין.


הווהחלקחוזהזהמלהמבואהצעתהקבלןעלנספחיה,הצהרותיו,מסמכיושהגישלעירייהו .2

 בלתינפרדממנו,ומחייבאתהצדדיםלכלדברוענין.
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שלהקבלן .3 והדרישות ההנחיות הפרוגרמה, היסוד קווי הנתונים, על העבודה את יבסס

על בכתבהמזמין אישור הוראהאו קיבל אלאאםכן עליהם, להקפיד והואחייב המזמין

 שינוייםבהם.

לתהנתונים,קוויהיסוד,הפרוגרמה,ההנחיותאתקבהקבלןבחתימתועלהסכםזהמאשר

והדרישותשעלפיהםיבצעאתהעבודה.



ועפ"יהקבלן .4 להלן זה המפורטיםבהסכם ולשירותים לשלבים בהתאם העבודה את יבצע

 הנחיותשיינתנולוע"יהמזמין.

 

 א.נציגהמזמיןלצורךביצועחוזהזה,לרבותלצורךמתןהנחיות,הוראות,דרישות, .5

מר המזמין:מנהלהמחלקהשלקוייסוד,נתונים,אישוריםואישוריחשבונותיהיה

וכלהנחיה,הוראה," הנציג ",  -להלן  , ______________________________

דרישהאואישורשיינתנועלידוייראוכאילוניתנועלידיהמזמיןלפיחוזהזה.


בתיאוםותוךקיוםקשרמתמידויעילעםהנציג.ה,מתחייבלבצעאתהעובדהקבלןב.


במלואה,עלכלשלביהובהתאםללוחהזמניםשנקבבחוזהזההקבלןא.העבודהתבוצעע"י .6

  כדין.ותימסרלנציגהמזמין

   
מסכיםומתחייבלמסורלמזמיןו/אולפידרישתהמזמיןלכליועץמטעםהמזמיןכלהקבלן.ב  

חומר

אשריידרשבייחסלאותהעובדהכשהואממוחשב)עלדיסקטמחשב(.


יבצעאתהעבודהבהתאםללוחהזמניםהמפורטלהלןאובהתאםלמפורטבנספחהקבלןא. .7

לחוזהזה.שמירתלוחהזמניםכאמורלעיל,הינהתנאיעיקרישלחוזהזה:

 .1 מסירת המזממתמוקד_____________________עבודה לאישור ימים 30תוך ין

מיוםחתימתהחוזהאומיוםמתןההנחיה,הדרישהאוההוראהע"ינציגהמזמיןהכל

 לפיהענייןולפיהמוקדםיותר.

תסופי___________________עבודהמסירת .2 מיוםימים 30תוך לאישורהמזמין

 עלידיהמזמין.תהראשוני_______________ו/אוהעבודהאישור

 .3 מסירת מסמכים היתרים,/ קבלת לשם בדבר הנוגעות לרשויות הגשה תכניות

 מיוםאישורהתכנוןהסופיעלידהמזמין.ימים  60תוך אישוריםורישיונות,
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 .4 מסירת / מפרט תוך המזמין לאישור מפורט אישור30תכנון קבלת מיום ימים
 הרשויות,ההיתרים,הרישיונות.


5. ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
ללוחהזמניםהנ"ל.העבודהלאלאישורהמזמיןבהתאםהעבודותימסוראתכלהקבלן .ב

 תחשבנהכמושלמותעדלקבלתהאישורהמזמיןבכתב.

תוךפרקזמןסבירשיוסכםהעבודהאתהקבלן,יתקןלקבלןהעבירהמזמיןאתהערותיו

בינולביןהמזמין,אולםבכלמקרהלאיעלהעלפרקהזמןהנקובעבוראותושלבבלוח

גםאםלאסוכםזמןהתיקוניםמראש.לעיל,7הזמניםהמפורטבסעיף


לאנקבעלהםמועדכאמור,כלאשריבצעכלשירותאוכלשלבהכלוליםבעבודההקבלן .ג

על ביצוע את יבטיח אשר סביר, זמן ובמשך מקצועית מבחינה דרוש שיהיה אימת

ללוח בהתאם זה בשלב או בשירות שלביםאחריםהקשורים או שירותים או העבודה

 הנ"ל.הזמנים

 

נגרםעיכובבביצועהעבודהעקבכוחעליוןאועקבתנאיםאונסיבותאחרות,שלאהייתה .ד

לקבלן הייתה ולא עליהם עיכובלקבלןשליטה נגרם או העיכוב, את למנוע אפשרות

באספקתנתוניםאובמתןאישוריםעלידיהמזמיןאועלידיגורמיםמוסמכיםאחרים,

לוחהזמניםבאות במשךההשהיהשנגרמהעקביוארך נמשךהעיכובאו בו פרקזמן, ו

ש בתנאי, זאת כל תחילתהקבלןהעיכוב, מיום ימים שבוע תוך למזמין כך על יודיע

 העיכוב,והמזמיןאישרבכתבהארכהבלוחהזמנים.


את העבודות בשלומותן ו/או חלק מהן  הקבלןסעיף זה הנו סעיף יסודי בהסכם . לא מסר .ה

ממנו  עפ"י לוה"ז שבסעיף זה יהיה ההסכם בטל ומבוטל מלכתחילה כמתחייב 

עפ"י כל  הקבלןוהעירייה תהיה משוחררת מהסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה כנגד 

 דין .  


אתכלהנתוניםוהאישוריםהדרושיםלביצועעבודהלקבלןהמזמיןמתחייבלהמציאא. .8

,עפ"יחוזהזה,ולעשותאתהקבלןליםעלהשגתםאיננהשירותמהשירותיםהמוטואשר

.לביצועהעבודהכלהסידוריםהדרושים,כדילאפשרלקבלןגישהחופשית,נוחהובטוחה

הנתונים,האישוריםוהסידוריםהנ"ליימסרובמועדיםכמפורטלהלן,וזאתכדילאפשר

לבצעאתעבודתובאופןרצוףולעמודבלוחהזמניםהאמורלעיל.לקבלן
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ביצועהעבודה/והמוקדמתאתכלהנתוניםוההנחיותהדרושיםללקבלןהמזמיןיתןב.

בחתימתועלהסכםמאשרקבלתהנתוניםוההנחיותהקבלןבמעמדחתימתהסכםזהו

כלנתוניםנוספיםלקבלןימיםממועדחתימתהסכםזה.כמוכן,המזמיןיעביר7אותוך

בכתב.הקבלןימיםממועדדרישתםעלידי7תוךשיידרשובמשךזמןביצועהעבודה

העבודהיוםמיוםמסירת7תוךלקבלןהמזמיןיתןאתאישוראויעביראתהערותיו

 לאנתןהקבלןעלידיהמוקדמת/המפרטלעבודה/העבודה לאישורכאמור. למזמין, ,

 ולאהעביראתהערותיו אתאישורו ילקבלןהמזמין הנ"ל התקופה תוך המפרט/ראו

מכלהבחינותו המזמין ידי כאמורכמאושרותעל יהיהרשאיהתכניותשנמסרו הקבלן

,ולהשליםאתהעבודהכמתחייבוכנדרשעפ"יהחוזה.להמשיךבביצועהעבודה



ומפו .9 מלא וחשבון דין למזמין ימסור העבודההקבלן ביצוע התקדמות על בכתב הנציגרט ,

ב או לבקרבמשרדהקבלן לפקרשאי חעלהתקדמותואופןמקומותהעבודההאחריםבכדי

.הקבלןימסורלנציגכלהסברשיידרשעלידובקשרעםהעבודהאוחוזהזה.ביצועהעבודה


ממשלתי משרד ההממהגוף הציבורי / : תשלום התמורה מותנה בקבלת תקציב התמורה .10

 :הממן

 
זה במלואן ובמועדיהן תשלם העירייה  בהסכם הקבלןוביצוע התחייבויות  , שלעילתמורת העבודה

 סכומים לפי הפרוט : לקבלן

מהגוף הציבורי / מוסכם ומוצהר כי התמורה תשולם אך ורק לפי שחרור כספים  .א

 והתקדמות העבודה. מהמשרד הממשלתי הממן

שכר הטרחה ו/או התמורה המגיעה לקבלן עבור ו/או בגין ביצוע מלוא  .ב

ו/או  ___________ של העובדה נשוא הסכם זה תהא בשיעור 

_____________% מעלות ביצועו בפועל של המבנה. על סכום התמורה 

 המגיעה לקבלן יש להוסיף מע"מ כחוק ואשר ישולם ע"י המזמין.

 .ג הקבלן שיוגשע"י מע"מ כולל לא הסופי סכוםהחשבון הצדדיםכי בין הראשימוסכם

 את בפועל שיבצע העיקרית לתשלוםהעבודה יאושר ומפקחואשר נציגו המזמין, ע"י

 .העבודהמטעמויהווהעלותביצועובפועלשל

 .ד של המשוער האומדן או המשוער ביצוע לצורךהעבודה,עלות או העבודה ביצוע לצורך

אםבכלליהיוכאלה,עדלקביעתעלותלקבלןביצועתשלומיםחלקייםעלחשבוןהתמורה

.................................................(.₪)ביצועובפועליהאבסך_____________
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 תנאי תשלום שכר הטרחה ו/או התמורה יהיו כדלקמן: .11


 להבהרתתנאיתשלוםלהלןאחוזיהתמורהיחסיתלשלביהתקדמותהעבודה: .א
_____________________________________________________________

בהתאםלשלביביצועהעבודהוקבלתהתקציביםאתהתמורהלקבלןהמזמיןישלם .ב

תשלומיביניים,ובתשלוםסופי.להתקדמות העבודה בפועל הנדרשים,כאמור,ובהתאם

מנהלהמחלקהלמזמיןחשבוןחלקי,החשבוןיועברלבדיקתהקבלןבכלשלבושלביגיש

,לאשרויוםמיוםמסירתו,בסמכותהמהנדסלאשראתהחשבון14בדקתוךיעירייהויב

 חלקיתו/אולדחותו,ו/אולאשרובתנאים.

45-יוםמיוםאישורוולאיאוחרמ30לאחראישורמנהלהמחלקה,החשבוןישולםתוך .ג

 יוםמיוםהגשתו.

חרף האמור לעיל התשלום בגין החשבון המאושר ישולם לקבלן רק לאחר העברתו בפועל  .ד

ובע מעיכוב העברת הכספים מהגורם לחשבון העירייה מהגורם המממן ואיחור בתשלום הנ

 המממן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ סעיף קטן שלעיל.

 תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות על כך שהיועץ מנהל  .ה

 כדין ורשום במשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה וימציא אישור ניכוי מס במקור.ספרים 

במהלך מתן  לא העירייהלא ישולם ע"י  ור לעיל,פרט לאמשום תשלום אחר או  נוסף,   .ו

 לא עבור העבודה ולא בקשר אתה ו/או ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, העבודה

לאיהאזכאיהקבלן .ולא לכל אדם או גוף אחר ממנה  קבלןללא ממנה כל הנובע 

תעלויו,לתשלוםכספיםנוספיםאיזהשהם,למעטהתמורה.התמורההיאסופית

למיניהם,ביטוח,מיסים,סוציאלייםהעבודה,עלויותציודמכלסוגשהוא,תשלומים

,וכלהקבלן,לרבותרווחקבלנישלהקבלןנסיעותוכלההוצאותהישירותוהעקיפותשל

 .בביצועהעבודההוצאהמכלמיןוסוגשהיאהקשורה

 סיק גם העירייה המקומיתהיה והעבודה הופסקה בגלל אירוע שנחשב ככוח עליון, תפ .ז

 , וישולם בהתאם לשלב שבוצע בפועל.לקבלןבהתאם  את התשלומים 

 לקבלןמוסכם ומוצהר על דעת הצדדים כי התשלום המפורט לעיל, העברת הכספים  .ח

הממשלתי ו/או הגוף משרד התבוצע ו/או תהיה כרוכה בקבלת התקציב הרלוונטי מ

הווה עילה להטלת קנסות או ריבית על , עיכוב בהעברת הכספים לא יהממן הציבורי

 העירייה מכל מין וסוג שהוא ו/או בחיוב העירייה לתשלום. 

 . , כאמור לעילסעיף זה על כל מרכיביו הוא סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית להסכם .ט


עיל,מוצלח,וברמהמקצועיתגבוההימתחייבלבצעאתהעבודהנשואההסכםבאופןהקבלן .12

וךחסכוןלמזמיןבמשאבים,בתקציבובעלויותהמתחייבותלביצועהעבודהאוביצעוביותרת

 .העבודהבפועלשל
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הקבלן,מצהירבזאתכיהאחריותלטיבהעבודהו/אולטיבהתכנון,לאיכותוורמתו .13

המקצועית,לייעוץולשארהתחייבויותיוחלותעליובלבד.


 עובדהכקבלןעצמאיוכיבינולביןהמזמיןא.מוסכםביןהצדדיםכיהקבלןמבצעאתה .14

מעבידעלכלהמשתמעבכך.–מתקיימיםולאיתקיימויחסיעובדלא

אועלחשבוןלקבלןלרבותבגיןהתמורההמגיעהלקבלןב.כלסכוםשישולםע"יהמזמין

תע"שולטובהקבלןישולםכנגדחשבוניתמסקבלהמאתלקבלןהתמורההמגיעה

המזמיןולאחרניכוימסבמקורכמתחייבעפ"יהחוק.


מוסכםבזאת,כיעבורשינויםבתכניותשכבראושרוע"יהמזמיןאועבורעבודותנוספות .15

שידרשועלידיהמזמיןואשראינןכלולותבעבודהכמוגדרלעילבהסכםזה,ישלםהמזמין

תנאי כי השינויים בתכניות או ובתוספתמחירבסכוםשייקבעע"ינציגהמזמיןלקבלן

 המזמין.מורשי החתימה של העבודות הנוספות נתבקשו ו/או ואושרו בכתב ומראש ע"י 

 

לאיאטאתקצבעבודתוולאיפגעבכלצורהאחרתבהמשךביצועהעבודהעלאףהקבלן .16

.עלהתשלוםחילוקיהדעות


 מעמד הקבלן: .17

 
ואיןעלעירייה,הואועובדיואינםעובדהינוקבלןעצמאיהקבלןמוצהרומותנהכי .17.1

לקבלןהעירייההמקומיתשוםאחריותלכלמחלה,תאונתעבודהאוכלנזקאחרשיגרם

ו/אולמועסקיםעלידואולצדג'כלשהועקב,תוךכדיאוכתוצאהמביצועהעבודה.

ו/אולןהקבהעירייההמקומיתלאחייבתבתשלוםכלשהובגיןזכויותסוציאליותעבור

עובדיוו/אומימהמועסקיםעלידו.במידהוהעירייההמקומיתתחויבבתשלומיםאלה

אוהמועסקיםהקבלןלכלאדםאומוסדשיתבעואותהבגיןנזקכלשהושנגרםלהםע"י

 .לאלתרלשפותההקבלןעלידיומתחייב

 לבטחןוידאגעלפיכלדיהקבלןמתחייבלשלםלעובדיואתכלהתשלומיםהמגיעיםלהם .17.2

אתעובדיועלחשבונובביטוחמעבידים.

כסוכן,כשליחאונציגהעירייה,אלאאםנעשהכזהבמיוחדלצורךהקבלןלאיראואת .17.3

 ענייןפלוני,עפ"יאישורבכתבמראשהעירייה.
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 אחריות לנזקים: .18
 

מילויחובולפיהסכםזה,אחראילכלנזקאוהפסדשיגרמולעירייהכתוצאהמאיהקבלן .18.1

בחברתביטוחבמיומנותובמקצועיותהראויה.היועץמתחייבלבטחעצמועלחשבונו,

מוכרתנגדנזקאשרעלוללהגרםלעירייה,מחמתרשלנותמקצועית.

 
מתחייבבעתהצורךלבצעפעולותיוהנובעותמהסכםזהבאמצעותעובדיםמנוסיםהקבלן .18.2

מקבלעלעצמולשאתהקבלןצועיתמעולה.מוצהרומוסכםבזהכיאחראיםובעלירמהמק

שהואכתוצאהועקבמעשיוו/אובאופןבלעדיבכלנזקשיגרםלעירייהו/אולצדג'איזה

 מחדליושלואושלמימעובדיואומימטעמובמסגרתהפעולותעלפיההסכם.

 :ביטוח .19
 

לקייםבתוקףמתחילתתקופתהה יהאאחראי חוזהזהועדלסיוםהקבלן תקשרותעלפי

פוליסותביטוחאחריותמקצועיתלהולבעליהמקצועמטעמו, מתןשירותיהתכנוןעלפיו,

אשרהעירייהתהיהנכללתבביטוח)וכןביטוחאחריותכלפיצדג')גוףורכוש(כלהסיכונים

צולבת( מעבידים.פוליסה חבות מהוביטוח העתק להמציא מתחייב הנ"להקבלן פוליסה

 .לעירייה

יום מחתימת חוזה זה לעשות ביטוח  30הקבלן מתחייב בזאת לא יאוחר מאשר תוך  .א

 . מקצועי על חשבונו וזאת בחברת ביטוח שהמזמין יסכים לה

לגרועמאחריותהקבלןעלפיהסכםזהו/אועלפיכלדיןמתחייבהקבלןלערוךמבליב. 

 חשבונו, על ההסכם, תקופת כל המתאימים-עלבמשך הביטוחים את דעתו שיקול פי

כאמור, אחריותו צולבתלכיסוי אחריות סעיף ייכלל כי לדאוג הקבלן על כן -כמו

 CROSS LIABILITY

מאחריותכלשהיבגיןנזקכלשהוהמכוסהאושאינוהקבלןאיןבסעיףזהכדילשחרראת.ג

,לקבלןםלמזמיןולעובדיוו/אומכוסהבפוליסתהביטוח,לרבותנזקגוףאורכוששיגר

 עובדיווכלהבאמטעמוו/אולצדג'כלשהוא,בקשר,תוךכדיועקבביצועהעבודה.

 

 הפסקת ההתקשרות: .20

 
,לקבלןמוצהרומותנהכיהעירייההמקומיתרשאיתלהפסיקאתההסכםע"ימשלוחהודעה .20.1

 זה.עםמשלוחההודעהכאמורעלהפסקתההסכם,יחולוהוראותסעיף

מבלילפגועבאמורלעילהרישבכלאחדמהמקריםדלהלןתהיההעירייההמקומיתרשאית .20.2

להודיעיוםלתיקוןהמעוות,14ארכהשללקבלןלאחרמתןהודעהמראשבכתבשבהתינתן

 עלהפסקתהעבודה:לקבלן
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 אםפעלהקבלןבניגודלהצהרתווהתבררכיקייםחששלניגודעניינים. .20.2.1

 לשביעותרצונההמלאשלהעירייההמקומית.הקבלןחלקכלשהושלהעבודהע"יאיביצוע .20.2.2

החלבהליכיםהקבלןצוקבלתנכסיםו/אוהוגשהבקשהלפירוקו/אוהקבלןכשניתןנגד .20.2.3

 לקראתפירוקואולהכרזתוכפושטרגל.

אוזכותמזכויותיועפ"ימשעבדאתהסכםזהכוללאומקצתומעביראומסב,הקבלןכש .20.2.4

 הסכםזהלאחרבניגודלהוראותהסכםזה.

 מסתלקמביצועההסכם.הקבלןכש .20.2.5

מתחילבביצועהעבודהו/אושלבכלשהועפ"יתכניתהעבודהאוכשהואהקבלןכשאין .20.2.6

 מפסיקאתמהלךביצועהמכלסיבהשהיאבניגודלהוראותההסכם.

אתהמבטיחהמתקדםבעבודהבמידההקבלןאםתהאהעירייההמקומיתסבורהשאין .20.2.7

במועדהקבוע,בלוחהזמניםאואתשלביהבינייםהקבלןסיוםביצועהאואתעמידותושל

 הכלבניגודלהוראותההסכם.

מתרשלו/אומתעכבבביצועהקבלןהמקומיתהוכחותלהנחתדעתהשהעירייהכשישבידי .20.2.8

 ההסכם.

 לפועל.עפ"יההסכםיהיונתונותלהליכיהוצאההקבלןאםזכויות .20.2.9

אישוםפלילימשמעועווןאופשע–יןסעיףזהיכתבאישוםפלילילענהקבלןאםהוגשכנגד .20.2.10

 בלבד.

קבלןעםתוםתקופתההסכםו/אועפ"ידרישהמוקדמתיותרשלהעירייההמקומית,מתחייב .20.3

ןלמסורלעירייההמקומיתאתכלהמסמכים,דוחו"ת,נוהליםוכיוצ"בהנמצאיםברשותו,בגי

ביצועהעבודהביןשהוכנועלידווביןשנמסרולוהןע"יהעירייההמקומיתוהןע"יגורמים

אחרים.

 
 שימוש בתוכנות מקוריות: .21

 
ו/אוישמצהירכיכלהתוכנותבהןהואיעשהשימושלצורךהסכםזההןבבעלותוהקבלן .21.1

עפ"יהסכםזה.ברשותוהסכםחוקיותקףהמתירלולהשתמשבהןלצורךביצועהעבודה

כיהמקורלכלהנתוניםעליהםתתבססהעבודההואחוקיומהימן,ישהקבלןכמוכןמצהיר

לואתכלההרשאות,עפ"יכלדין,להשתמשבנתוניםאלה,ובעתביצועהעבודהעלכל

אוסודמסחריכלשהואולאיפגע\מרכיביה,לאהפרו/אויפרזכויותיוצריםו/אופטנטו

 לשהישלצדג'.בזכותכ

 
הקבלן,עלחשבונו,יגןעלהעירייהמפניכלתביעהלפיהמפירהאחתהתוכנותבהןישתמש .21.2

בעתובגיןביצועהעבודה,פטנטו/אוזכותקנייניתו/אוכלזכותאחרת,וכןישלםסכומי
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ההוצאותפיצוייםושכ"טעו"דשיפסקובתביעותאלהלחובתהעירייההמקומית.הקבלן

,כמיטביכולתו,להחליףעלחשבונואתיעשה

התוכנההמפירהבתוכנהאחרתשאינהמפירהזכויותיוצריםו/אופטנטיםו/אוזכות

קנייניתו/אוכלזכותאחרתואםאיןכזו,יפצההקבלןאתהועדההמקומיתע"יזיכוי

 המקומיתבסכוםששולםעבורהתוכנההמפירה.


 נאמנות:קיום ההסכם בתום לב וב .22

 
הצדדיםמתחייביםבזההאחדכלפיהשנילקייםההסכםעלהוראותיווקביעותיווהנובעמהן

בתוםלבובנאמנות,תוךהקפדהושמירהעלהוראותההסכםוהדין.

 קיזוז ועיכבון: .23

 
עפ"יהסכםהקבלןמוצהרומוסכםכילעירייההזכותלקזזמכלתמורהכספיתלהזכאי .23.1

שהואחייבלעירייהו/או)וביןהיתרארנונהוכו'(תשלומיחובה/אוזהכלחוב,הוצאהו

תשלוםשנעשוע"יהעירייהאושהיאנדרשתלבצעםוהםמוטליםעפ"יהסכםזהעלכל

 חייבלעירייהכפיצוימוסכםעפ"יהסכםזה.הקבלןוכןכלתשלוםשהקבלן

 
 זכותהקבלןמוותרבזאתעלעלאףהאמורבכלדיןבהתחשבבמהותהעבודהוייחודה, .23.2

העומדתלזכותו.עיכבוןה


 איסור ניגוד עניינים: .24

 

מתחייבכיזהלאיעמידעצמובמצבשלניגודענייניםעםהעירייההמקומיתוכןימנעהקבלן

.אינטרסיםעםעיסוקועפ"יהסכםזהמכלתפקידאועיסוקאחרהיוצראועלולליצורניגוד


 עיקריות ובסיסיות: הוראות .25

 

וכןחיוביהצדדיםכמפורטבסעיפיםהקבלןהצדדיםמסכימיםכיהצהרות

להסכםזההםמעיקרי1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27

והפרתםתחשבכהפרהיסודיתשלההסכםעלכלהנובעמכך.ההתקשרות


 הוראות כלליות: .26

 
 כהאוהנחהאוהימנעותאושיהוימצידהשלהעירייההמקומיתבמימושכלויתוראואר .26.1

זכותמזכויותיהעפ"יההסכםלאתהאבתתוקףאובעלתמשמעותאלאאםכןנעשתה

ונחתמהבכתבכדיןע"ימורשיהחתימהמטעםהעירייה.
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 אלאכלשינויבמועדיםהנקוביםבהסכםזהכמוגםכלשינויאחרבו,יהאחסרתוקף .26.2

נעשהבכתבונחתםכדיןע"ינציגיהםהמוסמכיםשלהצדדים.אםכן





 כלמסמךלענייןחוזהזהאפשרלשלוחבדואררשוםלפיכתובתהצדדיםכלהלןוכל .26.3

ימיםמתאריך4שנשלחבדואררשוםייחשבשנתקבלעלידיהנמעןעםתוםמסמך

 המשלוח.


ולראיהבאוהצדדיםעלהחתום





_________________________________________
הקבלןעירייתעראבה)המזמין(



 

 



