
 

 

 2021/90מס'  בקשה לקבלת הצעות מחיר

        החיבור של מקטעים י/פרויקטתכנון וביצוע על מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח למתן שירותי 
B ו-C ביצוע במקטע תכנון והשלמת על , לרבותA , כל מקטע נוסף, ככל שיהיה, לצורך כן על ו

 לשפד"ן ביוב מחבר מאריאל הקמת קו 

 

 כללי  .1

"( הנה חברת בת של החברהחברת אפק השומרון תשתיות מים וביוב בע"מ )להלן: " .1.1
 –חברת עין אפק בע"מ שהינה תאגיד הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 

2001 . 

לעסוק בהקמת קו הביוב אשר יפנה את שפכי והיא מורשית  2013החברה הוקמה בשנת  .1.2
העיר אריאל ובנותיה למערכת המאספת של השפד"ן, לרבות ביצוע עבודות תחזוקה 
לקו זה, וביצוע פרויקטים נוספים הכרוכים בהקמת ותחזוקת קו זה )להלן: 

 "(.הפרויקט"

הפרויקט הנו פרויקט בעל חשיבות לאומית, והוא ממומן על ידי המינהל לפיתוח  .1.3
 תשתיות ביוב ברשות המים.

הפרויקט מתבצע מחוץ לגבולות הקו הירוק, ובסמוך לגדר הביטחון, ולכן נדרשים  .1.4
על דרגיו השונים, כמו גם תיאומים וקבלת אישורים והיתרים מן המינהל האזרחי 

עבודה בהתאם לדינים המיוחדים החלים באזור, וזאת לצד קיום הוראות הדין 
 בישראל.

עד למועד פרסום מכרז זה סיימה החברה, באמצעות קבלן שנבחר במכרז פומבי  .1.5
מהמנהרות בכביש  - Aבמקטע ראשי שפורסם על ידה, ביצוע עבודות להנחת קו ביוב 

, ואולם נותרה במקטע זה אלקנהנקודת החיבור של יישוב העורקי שבראש העין ועד 
נה מתחת לגדר ההפרדה והשלמת '' של אלק8קטע קו סניקה  ביצועעבודה של תכנון ו

וחיבור הקו  5, וקידוח עבור קו של אלקנה מתחת לכביש 5'' לכיוון כביש 8הכנת צינור 
מ"מ ותכנון וביצוע תחנת שאיבה וקו סניקה עבור  630של אלקנה אל הקו הראשי של 

מוצב מגן דוד והשכונה הדרום מערבית של אלקנה ו/או כל עבודה אחרת שייקבע 
 . Aודות ההשלמה של קו במסגרת עב

)מאלקנה  Bהחברה עתידה לפרסם בתקופה הקרובה מכרזים לביצוע עבודות למקטע  .1.6
)מחיבור  Cועד חיבור תחנת השאיבה של אזור התעשייה מערבי של אריאל(, ולמקטע 

ליד אזה"ת אריאל ועד לכניסה לעיר כולל מתקן  מגובים(, וייתכן כי יפורסמו  Bלקטע 
נם מכרזים יהמכרזים ה בטיחו חיבור רציף של קו הביוב האמור.מכרזים נוספים שי

פומביים וייתכן כי ייבחרו במסגרתם מספר קבלנים זוכים, כאשר המציע הזוכה יידרש 
לפעול מול כל אחד מן הקבלנים שייבחרו, לצד עבודתו מול מתכנני המקטעים וכלל 

חטיבה הטכנית ברשות הגורמים המעורבים בקידום ויישום הפרויקט, לרבות נציגי ה
 .(מילת"בהמים )לשעבר 

מעקב, תיאום, ניהול  שירותילבבקשה לקבלת הצעות החברה במסגרת הליך זה פונה  .1.7
, ולשירותי מעקב, תיאום, C-ו Bקטעים מהחיבור של  יפרויקטתכנון וביצוע  לעופיקוח 

שיש בו ולכל פרויקט אחר  ,Aביצוע העבודות במקטע תכנון וניהול ופיקוח על השלמת 
(. "הניהול שירותיאו " "השירותיםכדי להבטיח את יישום הפרויקט )להלן: "

השירותים יינתנו על ידי הזוכה לגבי כל אחד מן המקטעים, ועל המציע הזוכה לשקלל 
 בהצעתו כי ייתכן והמקטעים יבוצעו במקביל, ויידרש מתן של שירותים בהיקף גדול.

 שירותי הניהול יכללו: .1.8

 של הפרויקט בכללותו כולל סנכרון ותיאום הנדסי וביצועי של כל אחד על -א. ניהול
 מרכיבי הפרויקט.     

 ב. ניהול התכנון והביצוע ופיקוח הנדסי צמוד של רכיבי הפרויקט.

הספק הזוכה יקדם את הפרויקט בכללותו על רכיביו מול המזמין ומול כל גורם חיצוני, 
בפרויקט, ובכלל זה כל התיאומים הרשמיים סטטוטורי או אחר, אשר יש לו נגיעה 

 ושאינם רשמיים.



 

 

החברה מבקשת להבהיר כי היא אינה מתחייבת שהשירותים יתבקשו לגבי כל  .1.9
המקטעים ו/או חלקם, והיא תהא רשאית להזמין מן המציע הזוכה שירותים לגבי כל 

 הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. –עבודות הפרויקט או חלק מהם 

ועוד, החברה תהא רשאית להחליט על בחירה ביותר מזוכה אחד, ולחלק  זאת .1.10
 הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. –בינו לבין הזוכה הנוסף את מתן השירותים 

בפועל של כל רכיב מרכיבי הפרויקט מותנה בהחלטות  מובהר כי ביצוע .1.11
 החברה אינהכי מוסמכים ובאישורם, וכן בהסדרת מקורות מימון. מובהר,  םגורמי

כן ייתכן כי  -כי הפרויקט, או כל חלק ממנו, יבוצע, ובאיזה לוח זמנים. כמו תמתחייב
, ומבלי שהדבר יקנה מרכיב מסוים של הפרויקט יוקפא בשלב מסוים ואף יבוטל

למציעים ו/לזוכה כל זכות לקבלת תשלום ו/או פיצוי )למעט בגין עבודה שבוצעה על 
 .י החברהידו בפועל ואושרה על יד

יידרשו המציעים להציג את נותן השירותים אשר יעניק את במסגרת הליך זה  .1.12
השירותים בפועל מטעמם, במידה ויוכרזו כזוכים, והם לא יוכלו להחליף את נותן 
השירותים באחר, אלא מטעמים מיוחדים ובנסיבות מיוחדות, ובכפוף לאישור החברה 

המחליף )שיידרש אף הוא לעמוד בתנאי  מראש ובכתב, הן לעצם ההחלפה, והן לזהות
 הסף(. מובהר כי החלפת נותן השירותים יכולה להוות עילה לביטול ההסכם עם הזוכה.

 משך תקופות מתן השירותים המוערך הינו: תקופת תכנון העבודות במקטע .1.13
A חודשים וביצוע העבודות במקטע 6 -עתידה להימשך כ A עתיד להימשך כ-
חודשים וביצוע  6 -עתידה להימשך כ B ון העבודות במקטעחודשים, תקופת תכנ12

חודשים, ובסיום ביצוע העבודות במקטע תחל  24-עתיד להימשך כ B העבודות במקטע
 10 -עתידה להימשך כ C חודשים; תקופת תכנון העבודות במקטע 24תקופת בדק בת 

ביצוע חודשים, ובסיום  18-עתיד להימשך כ C חודשים וביצוע העבודות במקטע
חודשים. ייתכן כי ללוח הזמנים האמור  24העבודות במקטע תחל תקופת בדק בת 

 .יתווספו מספר מקטעים או פרויקטים נלווים

החברה מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים לכך שהתקופות המפורטות לעיל הנן 
הערכה בלבד, ואינן בבחינת מצג מחייב מצדה. כל התמשכות ו/או התארכות של 
התקופות המפורטות לעיל לא יזכה את המציע הזוכה בכל תשלום ו/או פיצוי ו/או 
תמורה מעבר לשכר הטרחה שיוצע על ידו. על המציעים לשקלל נתון זה בהצעתם, וזאת 

 בין היתר, לאור מורכבות הפרויקט, מיקומו ומגוון הגורמים המעורבים בו.

ת ום לכל אורך תקופהמציע הזוכה בהליך זה יידרש להעניק את השירותי .1.14
ת הבדק, ומובהר כי לא יחול שינוי בהצעת המחיר וביצוע העבודות, וכן בתקופתכנון ו

 .ות ביצוע העבודות תתארכנהככל ותקופ שלו ולא תשולם לו כל תמורה נוספת

מתן השירותים יהיה בזמינות מלאה ורצופה של נותן השירותים מצד המציע  .1.15
 מות זו.הזוכה, ועל המציעים להיערך לעצי

לרבות דיני המציע הזוכה יידרש לספק את השירותים בכפוף להוראות כל דין  .1.16
 ובהתאם לנהלי החברה ולהוראות הנציגים מטעמה.האזור, 

 

 תנאי סף בהם יידרשו לעמוד המציעים ונותני השירותים מטעמם .2

 רשאים להשתתף בהליך רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 או תאגיד הרשום כדין בישראל. עוסק מורשה הינו  המציע .2.1

בעל כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  המציע .2.2
 . 1976-התשל"ו

( השנים 8) שמונה( שנים לפחות במהלך 5) חמשהנו בעל ניסיון של  המציע .2.3
פרויקטי ( 3שלושה ) לשניהול )על התכנון ועל הביצוע( האחרונות, במתן שירותי 

עבור גופים ציבוריים שהיקף עבודות המים והביוב  לפחותתשתית מים ו/או ביוב 
 )לפני מע"מ(. ש"ח 15,000,000בכל פרויקט עמד על 

 .הסתיים סר ספק יש להציג פרויקטים שביצועםלמען ה
המונח "גוף ציבורי" משמעו משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשויות 

 גוף נתמך או מתוקצב או כפוף לחוק חובת המכרזים.מקומיות, תאגיד סטטוטורי, 



 

 

( 5)חמש המוצע מטעם המציע למתן השירותים הנו בעל ניסיון של  נותן השירותים .2.4
ון נניהול )על התכ( השנים האחרונות, במתן שירותי 8)שמונה שנים לפחות במהלך 

( פרויקטי תשתית מים ו/או ביוב לפחות עבור גופים 3שלושה ) לש ועל הביצוע( 
 ש"ח 15,000,000ציבוריים שהיקף עבודות המים והביוב בכל פרויקט עמדה על 

 )לפני מע"מ(.
 .הסתייםלמען הסר ספק יש להציג פרויקטים שביצועם 

המונח "גוף ציבורי" משמעו משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשויות 
 סטטוטורי, גוף נתמך או מתוקצב או כפוף לחוק חובת המכרזים. מקומיות, תאגיד

ניסיון נותן המציע, יוצגו גם תחת ניסיון אין מניעה כי הפרויקטים שיוצגו תחת 
השירותים מטעם המציע, ובלבד שבוצעו על ידי נותן השירותים מטעם המציע 

 בפועל, בתקופה בה הוא היה קשור בהסכם/יחסי עבודה עם המציע.
בסעיפים  "עבודות המים והביוב"/הגדרת המונח "פרויקטי תשתית מים וביוב"

 משמעות מתן שירותים באחד או יותר מן התחומים הבאים : 2.4-ו 2.3
 תשתיות מים/ביוב עירוניות או ארציות .א
 מכוני טיהור שפכים .ב
 תחנות שאיבה למים/ביוב .ג
 ומעלה 24צנרת מים/ביוב בקוטר " .ד

 
הנו מהנדס רשום  עם המציע למתן השירותים המוצע מט נותן השירותים .2.5

באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת מים, הנדסה כימית, 
 .הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 המציע.תעודת עוסק מורשה / תעודת התאגדות של  .3.1

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.2

 .פרופיל של המציע .3.3

 קורות חיים של נותן השירותים המוצע מטעם המציע למתן השירותים. .3.4

מהנדס רשום תעודה המעידה כי נותן השירותים המוצע למתן השירותים הנו  .3.5
 .לעיל 2.5התחומים הנקובים בסעיף  באחד מן

 2.3יסיונו של המציע ואשר עומד בדרישות תנאי סף מסמך כולל שיפרט את כלל נ .3.6
 לעיל וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר בנוסח נספח ב'.

מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של נותן השירותים המוצע מטעם המציע למתן  .3.7
לעיל וכן פירוט של הלקוחות ופרטי  2.4השירותים ואשר עומד בדרישות תנאי סף 

 בנוסח נספח ב'.אנשי הקשר 

 כל מסמכי ההליך על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .3.8

יטוחים תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ב :ביטוחי המציעים .3.9
 הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוחהמציע שיזכה בהליך.  המציעעל ידי 

 .המפורטות במסמכי ההליך וההסכם, על נספחיהם

חייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח מגיש ההצעה מת
לפי מסמכי ההליך וההסכם במלואן השירותים המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות 

ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים 
 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

יטוח ייחתמו על ידי יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הב
המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי 



 

 

בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים 
 הנדרשים.

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת 
המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה פניה להבהרות ובתוך 

 הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.

 סתירות אי התאמות והבהרות .4

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההליך או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה  .4.1
ל דעתה הבלעדי של המיטיבה עם החברה, לפי פירושה של החברה ובהתאם לשיקו

 החברה. 

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי ההליך סתירות או אי בהירויות יוכל המציע  .4.2
שעה ב 2202/017/1 וזאת עד ליום  info@einafek.co.il  לפנות בכתב לחברה למייל:

תוך פירוט השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא  ,14:00

בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא בהליך. על המשתתף לוודא 
 טלפונית קבלת המייל. 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם,  .4.3
 יועברו לידיעת משתתפי ההליך.

התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו  לא .4.4
בכך דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי 

 סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 אופן הגשת ההצעה .5

נטרנט של התאגיד בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מאתר האי .5.1
www.einafek.co.il  הצעה תוגש אך ורק על גבי 201/202/60, והכל החל מיום .

 מסמכים שיורדו ויודפסו מאתר האינטרנט של התאגיד.

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההליך ולחתום בשולי  .5.2
עמוד של מסמכי ההליך, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות כל 

 שישלחו אליו.

הצעת המציע, לרבות כל מסמכי ההליך החתומים על ידי המציע כאמור, וכן כל יתר  .5.3
בתיבת תוגש המסמכים הנדרשים מאת המציע, הכל בהתאם לנדרש במסמכי ההליך 

 האחרון הנקוב להגשת ההצעות. המכרזים במשרדי החברה באופן ידני עד למועד

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי ההליך. עשה כן  .5.4
המציע לא יהא בכך כדי לחייב את החברה, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו 
בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי.

הצעה שאינה תואמת לתנאי ההליך, או שיש בה הסתייגות, רשאית ועדת המכרזים  .5.5

לפסלה בשל כך בלבד. כן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי ההליך רשאית החברה 
לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות 

החברה להתעלם מן והשלמות, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 
השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או 

 ההסתייגות.
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למשרדים להגיש את הצעתו בליווי כל המסמכים  והאישורים הנדרשים על המציע  .5.6
בין השעות  2202/01/31עד ליום העין -ראש 2קומה  11/1ברח' העבודה  שכתובתם

במייל, וכן לא תתקבל . לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או 14:00 -ל 9:000
 לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. הצעה שתוגש 

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי ההליך  .5.7
 על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

צורה בהוצאות כלשהן של החברה לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום  .5.8
המשתתפים או מי מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או 
בהשתתפות בשלב ההליך, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות 

 שהן. 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב ההליך תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק  .5.9
 יחתם עמו.בלתי נפרד מההסכם שי

 
 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .6

 אמות המידה לבחירת הזוכה .6.1

מבין ההצעות שיעמדו בכל תנאי הסף תיבחר ההצעה של המציע אשר יקבל  .6.1.1
 80%הגבוה ביותר כאשר אמות המידה לבחירה הנן את הציון המשוקלל 

 .(B) רכיב ההצעה הכספית 20% -, ו(A) ציון האיכות

( יהיו 80%קריטריוני האיכות על פיהן ינוקד רכיב האיכות של ההצעה )עד  .6.1.2
 :(A)כמפורט להלן 

ניקוד  מנגנון ניקוד קריטריון
 מקסימאלי

 המציעניסיון קודם של 
שרותי תיאום מתן ב

אשר וניהול ופיקוח 
 2.3עומדים בתנאי סף 

ה לעיל )מעבר לשלוש
פרויקטים כנדרש בתנאי 

 הסף(

 נקודות 6 –פרויקטים  4-5

 נקודות 8 –פרויקטים  6-8

 נקודות 10 –פרויקטים ומעלה  9

 

* ככל וקיים פרויקט אשר בוצע מול המינהל 

 נקודות. 5האזרחי יזכה המציע ביתרון של 

 

 נקודות 10

היקף הפרויקטים בהם 
שרותי   המציעהעניק 

תיאום וניהול ופיקוח 
אשר עומדים בתנאי סף 

ה לעיל )מעבר לשלוש 2.3
פרויקטים שכל אחד 

מלש"ח  15בהיקף של 
 כנדרש בתנאי הסף(

 6 –מלש"ח  25מלש"ח ועד  15פרויקט מעל 

 נקודות

 8 –מלש"ח  50מלש"ח ועד  25פרויקט מעל 

 נקודות

 נקודות 10 –מלש"ח  50פרויקט מעל 

* הניקוד יינתן לפרויקט בעל ההיקף הכספי 

 הגבוה ביותר שיוצג

 

 נקודות 10



 

 

נותן ניסיון קודם של 
על ידי השירותים המוצע 

המציע למתן השירותים 
במתן שרותי תיאום 
וניהול ופיקוח אשר 

 2.4עומדים בתנאי סף 
ה לעיל )מעבר לשלוש

פרויקטים כנדרש בתנאי 
 הסף(

 נקודות 6 –פרויקטים  4-5

 נקודות 8 –פרויקטים  6-8

 נקודות 10 –פרויקטים ומעלה  9

 

המינהל * ככל וקיים פרויקט אשר בוצע מול 

 נקודות. 5האזרחי יזכה המציע ביתרון של 

 

 נקודות 10

היקף הפרויקטים בהם 
נותן השירותים העניק 

  המוצע על ידי המציע
שרותי תיאום וניהול 
ופיקוח אשר עומדים 

לעיל  2.4בתנאי סף 
ה )מעבר לשלוש

פרויקטים שכל אחד 
מלש"ח  15בהיקף של 

 כנדרש בתנאי הסף(

 6 –מלש"ח  25ועד מלש"ח  15פרויקט מעל 

 נקודות

 8 –מלש"ח  50מלש"ח ועד  25פרויקט מעל 

 נקודות

 נקודות 10 –מלש"ח  50פרויקט מעל 

* הניקוד יינתן לפרויקט בעל ההיקף הכספי 

 הגבוה ביותר שיוצג

 

 נקודות 10

לגבי  שיחות עם ממליצים
נותן ניסיונו הקודם של 

השירותים המוצע על ידי 
  המציע למתן השירותים

שיוכלו ליתן  תבוצע פנייה לשני ממליצים
נותן השירותים המוצע על ידי המלצה על 

 . המציע למתן השירותים

מקסימלי המלצתו של כל ממליץ תנוקד בניקוד 
, וזאת בהתאם לשאלון נקודות 10 עד של

 .1ג'המצורף כנספח 

יודגש כי מציע אשר ביצע בעבר עבודות עבור 
להעניק חוות דעת , תהא רשאית החברה החברה

 מטעמה והיא תהווה "ממליץ" לכל דבר ועניין

 נקודות 20

נותן השירותים עם ראיון 
המוצע על ידי המציע 

  למתן השירותים

נותן השירותים המוצע על ידי תזמן את החברה 
 התרשמות ראיוןל המציע למתן השירותים

במסגרתו ייבחנו פרונטלי/באמצעות זום, 
 הקריטריונים הבאים :

נותן השירותים המוצע על ידי  מקצועיות •
 נקודות. 5 –המציע למתן השירותים 

 נקודות. 5 – עמידה בלוחות זמניםזמינות ו •
תחום תאגידי קודם והיכרות עם ניסיון  •

 נקודות. 5 – המים

)לרבות אמינות ומתן התאמה לתפקיד  •
 נקודות. 5 –מענה לבעיות וטיפול בליקויים( 

לנותן שירותים  יתרון של __ נקודות יינתן •
בוגר קורס מפקחים על עבודות תשתית 

 בתחום מים וביוב.

 נקודות 20

 נקודות 80 סך הכל

 

החברה תהא רשאית שלא לקבל את הצעתו של מציע אשר ניקוד האיכות  .6.1.3
 נקודות על פי שיקול דעתה הבלעדי.  60-שיקבל יהיה נמוך מ



 

 

 (B) הכספית של המציע ההצעה .6.2

ם המפורטים תעריפין המלמלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו על המציע  .6.2.1
. מובהר בזאת על התכנון ועל הביצוע למתן שירותי ניהול ופיקוח בנספח א'

בהתאם לחשבון סופי של למציע הזוכה תהא תשולם שכי התמורה הסופית 
 .לכל אחד מן הפרויקטים בנפרד הקבלן

הצעת המחיר של המציע תהא קבועה ולא יחול לגביה כל שינוי לרבות  .6.2.2
  .ו/או ביצוע הפרויקט תקופת מתן השירותיםהארכת משך במקרה של 

מובהר לא תינתן כל תמורה אחרת/נוספת למציע הזוכה למעט התמורה 
הנקובה בהצעה זו וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע נשוא הפנייה תחולנה על 

 המציע.

תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר על פי שיקול דעתה הינה בלתי החברה  .6.2.3
עת מאי הבנת השירותים הנדרשים או מכל יסנית או נובסבירה או תכס

 סיבה מיוחדת אחרת שתירשם. 

בקבלתה  מותניתלמען הסר ספק מובהר כי התמורה אשר תשולם לזוכה  .6.2.4
וכפופה לכל נהליה  (מילת"בחטיבה הטכנית ברשות המים )בפועל מאת ה

בדגש על אופן הגשת החשבונות. באחריות המציעים לבחון את נוהל הגשת 
החשבונות, והמציע הזוכה יתחייב להגיש את החשבונות בהתאם לנוהל 

 ו/או הוראות החברה.חטיבה הטכנית ברשות האמור ו/או על פי הוראות ה

 –המקסימאלי ההצעה שבה יוצע אחוז ההנחה הגבוה ביותר תזכה לניקוד  .6.2.5
נקודות, וכל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה בהתאם לנוסחה  20

 הבאה:

𝐵 =
הצעה נמוכה )באחוזים(

הצעה )באחוזים(
× 100𝑋 0.2 

 בחירת ההצעה הזוכה .6.3

שתקבל את הציון מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף, תיבחר ההצעה  .6.3.1
של התאגיד  וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות המשוקלל הגבוה ביותר,

או של ועדת המכרזים, לפי כל דין, לרבות מסמכותם לנהל מו"מ ושלא לקבל 
 הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

הציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב 
 הכספי המשוקלל:

A  +B  =C 

 כללי .6.4

החברה שומרת על זכותה לפסול  – פסילת הצעות עקב ניסיון שלילי קודם .6.4.1
ניסיון  (מילת"בחטיבה הטכנית ברשות המים )לכל הצעה אשר היה לה ו/או 

שלילי עמה, וזאת בכפוף למתן זכות שימוע למציע. בקבלת ההחלטה תבחן 
החברה את תקופת השירותים הקודמים, מידת חוסר שביעות הרצון, מידת 

במסגרת הסכם זה וכל שיקול המעורבים במתן השירותים הקודמים 
רלוונטי אחר. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לאפשרות פסילת ההצעה 
האמורה, והמציע יהא מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 במקרה של פסילה כאמור.



 

 

כן מובהר כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר  .6.4.2
כה חלופי" )להלן גם "ספק חלופי"( ו/או הצעתו דורגה במקום השני כ"זו

להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה 
תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או  אם  ההסכם עימו יבוטל 
בטרם התחיל את מתן השירותים, כן תהא הועדה רשאית לחזור ולפעול כך 

 ן הלאה.לגבי המציע שדורג במקום השלישי וכ

כן מובהר כי הועדה תהא רשאית אך לא חייבת להתקשר עם המציע השני 
או השלישי כאמור בכל מקרה בו לא סיים המציע הזוכה את השירותים, 

חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה בכפוף  12וזאת אם טרם עברו 
 להסכמתם ובתנאים שיסוכמו.

קרא את כל האמור הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע  .6.4.3
במסמכי ההליך וההסכם המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם 
ללא כל סייג, והמציע יהא מנוע מכל תביעה עתירה או טענה בהקשר זה אלא 
אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת 

 ההצעות.

החברה תהא רשאית, אך  מבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי .6.4.4
לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י 
מסמכי ההליך ו/או שאינה תואמת את תנאי ההליך ו/או שתהא בה 
הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על פי שיקול דעתה 

תקנם בין בדרך יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע ל
הבהרה ו/או השלמה ו/או בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את 
ההצעות כולן, ו/או למסור את כל השירותים או רק חלק מהם לבעל ההצעה 
הנראית לה כדאית ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או 

יטה לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החל
החברה להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או סטייה כאמור, תחייב 
ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או ההסתייגות ו/או 

 הסטייה, אלא אם כן החליטה החברה אחרת.

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע  .6.4.5
ם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, ו/או מול הלקוחות לה

וכן תהא רשאית לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא 
הליך זה, ותהא רשאית שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק לחברה את 

 מלוא המידע להנחת דעתה. 

מידה החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים ב .6.4.6
כזה לא יגרום נזק לחברה, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך  שוויתור

הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין, לדחות כל הצעה או את 
ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה לבעל ההצעה 
  הנראית לה כדאית ביותר בשבילו ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.

הר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה מוב .6.4.7
שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי ההליך, או למחול על הפגם, 
 או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 חתימה על ההסכם  .7

סמכים כנדרש בתנאי המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא את כל המ .7.1
ימי עבודה מיום שנדרש לעשות זאת על ידי החברה. לא עמד המציע  5ההליך תוך 

בדרישה זו, תהא רשאית החברה למסור את ביצוע השירותים להצעה הבאה בתור או 



 

 

לבטל את ההליך ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון. אין באמור 
 לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור. לעיל כדי לפגוע בזכות החברה

 הוראות נוספות .8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על החוזה מכל  .8.1
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט החברה לבטל את 

דרישה ההליך ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים בהליך כל תביעה ו/או 
 ו/או טענה מכל סוג שהוא.

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  - דרישת הבהרות .8.2
לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו 
ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון 

י ההליך, ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד כנדרש לפי תנא
האחרון להגשת ההצעות. לא פעל המציע בהתאם לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול 

 את הצעתו.

 –החברה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף  .8.3
יסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר נ –לאחר הגשת הצעה 

כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים 
נשוא ההליך, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, 

 והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

ותו של המציע, ושל בעלי שליטה, החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינ .8.4
מנהלים ועובדים בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי 
שתמצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת 
הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או מי מטעמה שיבצע את 

 נות לעיל. הבדיקות המצוי

החברה תהא רשאית לפסול הצעתו של המציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו  .8.5
ממצאים שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות 

 משמעותיות בתחומים האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

האגרות,  את כל ההוצאות, המיסים, הצעות המציעים כוללותלהסרת ספק מובהר כי  .8.6
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי 

 ההליך וכל אלו ייחשבו ככלולים בהצעת המחיר של המציע.

 בעלות על ההליך ועל ההצעה .9

כל מסמכי ההליך הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו 
ד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה ע

ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה 
 אחרת.

 נספחים .10

 נספח א'. –והצהרתו הכספית פרטי המציע , הצעתו  .10.1

 –המוצע מטעם המציע למתן השירותים  ונותן השירותיםהמציע  פירוט ניסיון .10.2
 נספח ב'.

 נספח ג'. –מינימום והעסקת עובדים זרים תצהיר שכר  .10.3

 )אין צורך למלא או לחתום(. 1נספח ג' –ושאלון לריאיון שאלון לשיחה עם ממליץ  .10.4

 נספח ד'. –הסכם ההתקשרות על נספחיו  .10.5



 

 

 נספח א'

 והצהרתו הכספית פרטי המציע, הצעתו 

 פרטי המציעא. 

 _________________;     שם:

 _________________;     כתובת

 _________________;   שם איש קשר

 _________________;     טלפון

 _________________;   פקסימיליה

 _________________;  כתובת דואר אלקטרוני

 _________________;  מספר עוסק מורשה

 _________________;   מספר החברה

 _________________;   פרטי חשבון הבנק
 

 שתתף בהליך:ציע המשמות בעלי זכות החתימה במ

 דוגמת חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

    

    

    

    

 

 המציע ו הכספיתהצעתב. 

לעיל, הריני להודיעכם כי באם יוזמן אצלי ביצוע השירותים, להלן אחוז  9.2 בהתאם לאמור בסעיף
 המפורט להלן :שכר הטרחה ההנחה מ

 - עדערך הפרויקט 
אחוז שכ"ט ניהול 

 פרויקט

₪                500,000 5.10% 
₪             1,000,000 4.78% 
₪             1,500,000 4.60% 
₪             2,000,000 4.48% 
₪             2,500,000 4.39% 
₪             5,000,000 4.11% 
₪           10,000,000 3.86% 
₪           20,000,000 3.62% 
₪           50,000,000 3.32% 

₪         100,000,000 3.11% 
₪         150,000,000 3.00% 
₪         200,000,000 2.92% 
₪         250,000,000 2.86% 
₪         300,000,000 2.81% 

₪         350,000,000 2.77% 



 

 

₪         400,000,000 2.74% 

₪         450,000,000 2.71% 
₪         500,000,000 2.68% 
₪         550,000,000 2.66% 
₪         600,000,000 2.64% 

 הצעתנו היא :

 

 __ הנחה %_____

 [יש למלא בכתב ברור, ובמספרים בלבד]

 הצהרת המציעג. 

את כל מסמכי ההליך, מצהירים אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי ההליך והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  .1
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי 

בר אי התאמה ו/או חריגה, של ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה בד
 ההליך ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין כאמור.

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך, כי הצעתנו זו  .2
עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההליך וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, 

 ובחוזה ונספחיו.בהתאם לתנאים המפורטים בהליך 

 אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם לתנאי  .4
 ההליך.

ות ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד, אנו מסכימים וערבים לכך, כי הצעתנו היא בגדר המטר .5
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם 

 התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי ההליך. .6

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________  _________ שם מלא של מורשה החתימה: 

 

 _____________________ חתימה וחותמת של המציע :

 

 אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת 
_________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי  כי ביום

 תעודת זהות מס' ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם 
 להצעה זו ולמסמכי ההליך.

_______________ __________________ ___________      _____________ 

 כתובת                               מס' רישיון                   חתימה                   שם עורך הדין             



 

 

 נספח ב'

 המוצע מטעם המציע למתן השירותים ונותן השירותיםהמציע פירוט ניסיון 

 

 :פרטים כלליים .1

 המציע: _____________שם 

 

  __: ____________נותן השירותים המוצע מטעמו למתן השירותיםשם 

 

 יש לצרף:

 פרופיל המציע; •

 קורות חיים של המפקח; •

 ;)ככל שקיימת( תעודת בוגר קורס מפקחים על עבודות תשתית בתחום מים וביוב •

 :של המציע ניסיון קודם .2

( השנים 8( שנים לפחות במהלך שמונה )5הנו בעל ניסיון של חמש ) המציע
( פרויקטי תשתית מים ו/או 3לשלושה )האחרונות, במתן שירותי פיקוח וניהול 

ביוב לפחות עבור גופים ציבוריים שהיקף עבודות המים והביוב בכל פרויקט עמדה 
 )לפני מע"מ(.  15,000,000על 

 .הסתייםים שביצועם למען הסר ספק יש להציג פרויקט
המונח "גוף ציבורי" משמעו משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשויות 
 מקומיות, תאגיד סטטוטורי, גוף נתמך או מתוקצב או כפוף לחוק חובת המכרזים.

 

* מובהר כי החברה תבחן את הנתונים לצורך קביעת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות של 
 ההצעה.

 זהה.* ניתן להוסיף פרויקטים נוספים, ובלבד שהפרויקטים הנוספים יוצגו במסגרת טבלה 

 * יש לצרף אסמכתאות והמלצות שונות על מנת להוכיח את ניסיון המציע כמפורט לעיל.

 

שם הגוף לו הוענקו 
 השירותים

תיאור השירותים 
 שהוענקו

תקופת מתן 
  םשירותיה

ההיקף הכספי 
של עבודות 
המים ו/או 

הביוב 
 בפרויקט

איש פרטי 
קשר מטעם 
 מזמין העבודות

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 :ניסיון קודם של נותן השירותים .3

( 5המוצע מטעם המציע למתן השירותים הנו בעל ניסיון של חמש ) נותן השירותים
( השנים האחרונות, במתן שירותי פיקוח וניהול 8שנים לפחות במהלך שמונה )

( פרויקטי תשתית מים ו/או ביוב לפחות עבור גופים ציבוריים שהיקף 3לשלושה )
 )לפני מע"מ(.  15,000,000עבודות המים והביוב בכל פרויקט עמדה על 

 .הסתייםלמען הסר ספק יש להציג פרויקטים שביצועם 
המונח "גוף ציבורי" משמעו משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשויות 

 טטוטורי, גוף נתמך או מתוקצב או כפוף לחוק חובת המכרזים.מקומיות, תאגיד ס

אין מניעה כי הפרויקטים שיוצגו תחת ניסיון המציע, יוצגו גם תחת ניסיון נותן השירותים מטעם  .3.1
המציע, ובלבד שבוצעו על ידי נותן השירותים מטעם המציע בפועל, בתקופה בה הוא היה קשור 

 בהסכם/יחסי עבודה עם המציע.

ניקוד האיכות של * מובהר כי החברה תבחן את הנתונים לצורך קביעת עמידה בתנאי הסף ולצורך 
 ההצעה.

 * ניתן להוסיף פרויקטים נוספים, ובלבד שהפרויקטים הנוספים יוצגו במסגרת טבלה זהה.

 * יש לצרף אסמכתאות והמלצות שונות על מנת להוכיח את ניסיון המפקח כמפורט לעיל.

 :הצהרה והתחייבות .4

מתחייב להודיע לחברה באופן הריני להצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. הריני 
 מידי על כל שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי.

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

_______ מאשר בזה  רישיוןמספר  אני הח"מ, עו"ד ______________ מרחוב _____________
י גב'/מר ______________ ת.ז. ______________וכן כי ביום ___________ הופיע/ה בפנ

ת.ז. ____________וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי  גב'/מר ______________
הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה 

באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, 
 למסמך הצעה זה.

                 _________________ 

 חתימת עורך הדין                                                                                                        

הגוף לו הוענקו שם 
 השירותים

תיאור השירותים 
 שהוענקו

תקופת מתן 
 השירותים 

ההיקף הכספי 
של עבודות 
המים ו/או 

הביוב 
 בפרויקט

פרטי איש 
קשר מטעם 
 מזמין העבודות

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 נספח ג'

 ותשלום שכר מינימוםהצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ________, מורשה החתימה מטעם 
( מצהיר בזאת, בכתב, "נותן השירותים"________________ שמספרו ____________ )להלן: 

 כדלקמן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  )א(
 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או  )ב(
השנים שקדמו  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –יותר לפי חוק עובדים זרים 

 לחתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה

 -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 
 גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים" 
 .1991 -אהוגנים(, התשנ"

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: .2

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,  )ב(
 אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה  

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 . 1981 -התשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 

 בעל השליטה בו; )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני 
 האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; )ג( 

חבר בני אדם אחר,  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;שנשלט שליטה 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר  –"הורשע" 
 (. 31.10.02יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

ה בחבר או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליט 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 בני אדם.

  



 

 

 זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת. 

 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 

 אימות חתימה

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

 

 תאריך  וחתימהחותמת   שם

 

  



 

 

 נספח ג'1 - שאלון שביעות רצון לקוחות
 (החברה )אין למלא נספח זה, ימולא על ידי 

 
 ________________________  פרטי הגוף הנשאל:

 ________________________  שם הנשאל: 
 ________________________   תפקידו בארגון:

 _______________ המוצע מטעם המציע: השירותיםנותן השנים במהלכן ניתן השירות ע"י 
 

, לאחר שיחה טלפונית שיקיימו עם לקוחות החברה הציונים בטבלאות שלהלן ימולאו על ידי נציגי

נו על ידו בהצעתו , כפי שצויפיקוחניהול ושירותי נותן השירותים המוצע מטעם המציע להם העניק 

מאת צדדים שלישיים. השאלות החברה או על ידי לקוחות שזהותם תהא בידיעת או תגיע לידיעת 

שומר על זכותו להרחיב ולבדוק, בהתאם  ההליךיהיו בנושאים המפורטים להלן, כאשר עורך 

 להבנתו ובהתאם לתשובות שיקבל בשיחות והתרשמותו מהן.

 זמינות במתן השירותים .1

 נק' 5 נק' 4 נק' 3 נק' 2 נק' 1

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 מאוד

 עמידה בלוחות זמנים .2

 נק' 5 נק' 4 נק' 3 נק' 2 נק' 1

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 מאוד

   אמינות ומתן מענה לבעיות וטיפול בליקויים .3

 נק' 5 נק' 4 נק' 3 נק' 2 נק' 1

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 מאוד

 
  מקצועיות .4

 נק' 5 נק' 4 נק' 3 נק' 2 נק' 1

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 מאוד

 
  נותן השירותים המוצע מטעם המציע למתן השירותיםהתרשמות כללית והתאמה של  .5

 נק' 5 נק' 4 נק' 3 נק' 2 נק' 1

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה כלל לא

 מאוד

 הערות :
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

  __________________________שם וחתימת הממלא: 



 

 

 שאלון לראיון
 התרשמות מיכולות וניסיון המציע ונותן השירותים המוצע מטעמו באספקת השירותים

 (החברה )אין למלא נספח זה, ימולא על ידי
 

 ____________________   :המציע שם

 _____________________  שם נותן השירותים המוצע: 

 ______________________    תאריך ושעה:

 
 ניקוד מרבי  קריטריון  מס"ד

 

 נימוקים ניקוד מראיין 

נותן השירותים  מקצועיות 1
 המוצע מטעם המציע

5   

   5 עמידה בלוחות זמנים 2

ניסיון קודם והיכרות עם תחום  3
 תאגידי המים

5   

   5 למתן השירותיםהתאמה  4

   20 סך הכל

 
 

 הערות :

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 שם וחתימת המנקד : __________________________



 

 

 נספח ד'

 על התכנון ועל הביצוע מעקב, תיאום, ניהול ופיקוחהסכם למתן שירותי 

 2022לחודש ______ בשנת  ביום _______בראש העין שנערך ונחתם 

 

 אפק השומרון תשתיות מים וביוב בע"מ בין:  

 ראש העין  11/1רחוב העבודה מ

 ("החברה"או  "המזמין" -)להלן     

 מצד אחד

 

 _______ח.פ. _______ חברת   לבין:

 _______, מרחוב _______ 

 ("חברת הניהול" -)להלן     

 מצד שני

 

התכנון והביצוע והחברה מעוניינת בקבלת שירותי מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח על  הואיל
ושירותי מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח על  C-ו Bפרויקט/י החיבור של מקטעים של 

וכל מקטע נוסף, ככל שיהיה, לצורך הקמת , Aהביצוע של מקטע התכנון השלמת 
 (;"הפרויקטים"-ו השירות/ים")להלן: "קו ביוב מחבר מאריאל לשפד"ן 

נבחרה  והצעתה 09/2021לפניה תחרותית מס'  ה הצעתההגיש וחברת הניהול והואיל
בהסכם למתן  חברת הניהולכהצעה הזוכה, ובהתאם החברה מעוניינת להתקשר עם 

 השירות בהתאם להוראות הסכם זה;

בעל ידע, מקצועיות, הכשרה, ניסיון, מומחיות  ה, כי הינההצהיר וחברת הניהול והואיל 
וכי מר ___________  כישורים ורישוי ככל שנדרש למתן השירות כמפורט להלן

יעניק את השירותים מטעמה הנו בעל ידע, מקצועיות, הכשרה, ניסיון, אשר 
 ;מומחיות כישורים ורישוי ככל שנדרש למתן השירות

בכפוף  והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת הסכם זה והואיל
 .לכל התנאים המפורטים בהסכם זה

 כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים 

 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1.2

יקט בפרוייקטים ינוהל התקשרות עם מנהל פרו"הצדדים מסכימים בזה כי  .1.3
וביוב, הרשות הממשלתית למים המבוצעים באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות 

יחול על התקשרות הצדדים  (הנוהל" –)להלן  2015מהדורה שניה ינואר  -וביוב 
 במסגרת הסכם זה.



 

 

הצדדים מסכימים בזה כי הנוהל מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה וכי הוראותיו  .1.4
  .תחייבנה את הצדדים לכל דבר ועניין כאילו נכללו בחוזה

הוראות החוזה לבין הוראות הנוהל, תגברנה הוראות במקרה של סתירה בין  .1.5
 .הנוהל

להוריד את הנוהל מאת האינטרנט של רשות המים  חברת הניהולבאחריות  .1.6
 בכתובת: 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/sewer-infrastructure-
development/he/infrastructure-sewer_nohal-proj-manager-jan2015.pdf 

את הוראות  ת עליהא מקבלמה לתוכנו, והיאת הנוהל, הסכי הויראוה כמי שקרא
  בכפוף להוראות חוזה זה.

 הגדרות .2

המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בהסכם זה יהיו למונחים  .2.1
 לצדם, אלא אם הקשר הדברים מחייב משמעות אחרת:

שערכה  09/2021מס'  יתבפניה תחרות שזכתה החברה: חברת הניהול .2.1.1
לרבות החברה בהתאם להחלטת וועדת המכרזים של החברה מיום ______ 

המוסמכים, יועצים  חברת הניהול, עובדיה, שלוחיה,  ומורשיהשל נציגיה 
לאחר שקיבל  ולרבות כל קבלן משנה הפועל מטעמה ומתכננים מקצועיים,

 אישור מפורש בכתב מאת החברה ו/או מי מטעמה.

: מנהל הפרויקט אשר הוצע מטעם חברת הניהול למתן נותן השירותים .2.1.2
 השירותים בפועל מטעמה, ואשר אושר על ידי החברה. 

 : מהנדס החברה.המהנדס .2.1.3

התכנון והביצוע של שירותי מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח על : םהשירותי .2.1.4
ושירותי מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח  C-ו Bפרויקט/י החיבור של מקטעים 

וכל מקטע נוסף, ככל שיהיה, , Aהביצוע של מקטע התכנון ועל השלמת 
והכל בהתאם להנחיות , לצורך הקמת קו ביוב מחבר מאריאל לשפד"ן

, לרבות והמנהל האזרחי (מילת"בהטכנית ברשות המים ) חטיבה, ההמהנדס
לבצע  חברת הניהולכל העבודות, הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שעל 

על פי האמור במסמכי חוזה זה, על נספחיו, בין אם הם מפורשים ובין אם 
 לאו. 

 יםלביצוע הפרויקטבמכרז  ו/זכהיאשר  קבלנים/: הקבלןהזוכהקבלן  .2.1.5
 רסם המזמין. פיש

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .2.2
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך  .2.3
אין לראות בעובדה כי מסמכי החוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו 

שנותם. כמו כן, כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק בפר
 לנוחיות בלבד ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.

המבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.  .2.4
 כותרות סעיפי החוזה תשמשנה לנוחיות בלבד והחוזה לא יפורש על פיהן.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/sewer-infrastructure-development/he/infrastructure-sewer_nohal-proj-manager-jan2015.pdf
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כדין,  שהתקבלהתיחשב כהצעה  חברת הניהולחוזה זה יחייב את החברה, והצעת  .2.5
 רק אם וכאשר ייחתם הסכם זה כדין על ידי החברה.

 חברת הניהול ונותן השירותים מטעמההצהרות והתחייבויות  .3

חברת הניהול מתחייבת ליתן שירותי פיקוח וניהול, כפי שיוגדרו להלן, וכפי  .3.1
בהתאם לאמור בהסכם זה ועל פי כל דין, וזאת באמצעות שיידרשו על ידי החברה, 

 "(. נותן השירותים" או "מנהל הפרויקטמר ________________ )להלן: "

ללא אישור  מנהל הפרויקט מטעמהלהחליף את  תהא רשאיתלא חברת הניהול  .3.2
מנהל . החלפת , הן לעצם ההחלפה והן לזהות המחליףמראש ובכתב מאת המזמין

 אישור יהווה הפרה סודית של הסכם זה.ללא הפרויקט 

וע מומחיות, מיומנות, ניסיון ומקצועיות בביצ יבעל המציע ומנהל הפרויקט הינם .3.3
 השירותים המפורטים בחוזה.

למזמין בטרם חתימתו על הסכם זה הינם נכונים, ובכל  נמסרוכל הפרטים אשר  .3.4
להודיע על כך ללא דיחוי  תמתחייב חברת הניהולמקרה של שינוי בפרט כלשהו 

 למזמין.

בחן את אופי השירותים הנדרשים לביצוע על פי הסכם זה  המציע מצהיר כי הוא .3.5
וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו ולא תהיינה לו טענות 

תשולם לו על פי הסכם זה. בקשר עם היקפם או ביצועם או בקשר עם התמורה ש
כי ידוע לה את האזור בו יינתנו השירותים,  ה, כי בדקיהולכן מצהירה חברת הנ

שהוא מעבר לקו הירוק, כי מדובר על אזור עבודות שחלים בו דיני מדינת ישראל 
ודיני האזור, כי עליה לתאם פעילותה מול המנהל האזרחי, ובהתאם לא תהיינה 

  .טענות בנוגע לכך לה

כל מניעה מלהעניק את  חברת הניהול ו/או למנהל הפרויקט מטעמהאין ל .3.6
למזמין מכל סיבה שהיא, לרבות בשל התחייבויות קודמות ו/או  השירותים

התחייבויות דומות ו/או שמירת סודיות ו/או ניגוד אינטרסים ו/או חובת נאמנות 
ר בעתיד איזו כי במידה ותתעור תמתחייבחברת הניהול ו/או מכל סיבה אחרת, ו

פסיק את מתן כך למזמין מיד וללא כל דיחוי, ת לודיע עשהיא מניעה כאמור, היא ת
כלפי המזמין  תהיה אחראיי ההסכם בהתאם להוראות המזמין, ותשירותיו על פ

 לכל נזק שיגרם לו עקב כך.

היטב החוקים, התקנות  לחברת הניהול ולמנהל הפרויקטידועים ומוכרים  .3.7
ל אבמדינת ישרהן  –כת, החלים בקשר עם מתן השירותים והוראות כל רשות מוסמ

ותוך והוראות החברה, לפעול על פי הוראותיהם  יםמתחייב םוכי הוהן באזור, 
. מובהר, כי עמידה בהוראות כל דין שיוגדר על ידי החברהעמידה בלוחות הזמנים 

כלל, ובלוחות הזמנים הקבועים בהם, בפרט, מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם 
 זה. 

בזה כלפי המזמין לבצע את הוראות  יםחייבמת חברת הניהול ומנהל הפרויקט .3.8
המזמין בכל הנוגע למתן שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות המים והביוב ו/או 

על פי הוראות כל דין, ובכלל זה חוק  ויפעלהם כל עבודה מושא הסכם זה, וכן כי 
 תאגידי מים וביוב, חוק המים, חוק החשמל, פקודת בריאות העם וכל דין חל אחר

 .בישראל או דיני האזור()



 

 

על פי כל דין ליתן את השירותים, ובכלל זה  יםכשיר חברת הניהול ומנהל הפרויקט .3.9
בכל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לשם ביצועם על פי  יםכי מחזיק

 כל דין.

לבצע את השירותים המפורטים בחוזה  יםמתחייבחברת הניהול ומנהל הפרויקט  .3.10
 והםבנאמנות, הגינות, חריצות וברמה המקצועית הגבוהה והיעילה ביותר, 

 לטיב השירותים המפורטים בחוזה.  םאחראי

שלא לשנות ו/או להוסיף תכולת עבודה מעבר לתכולה  תמתחייבחברת הניהול  .3.11
הנקובה בהסכם זה ו/או שננקבה והוגדרה על ידי המזמין ו/או לבצע כל שינוי אחר 
שיהיה בו כדי לייקר ו/או להגדיל את היקף החוזה בינו לבין המזמין ו/או בין 

ציב המזמין לבין הקבלן עמו התקשר המזמין לביצוע העבודה ו/או לשנות את תק
 הפרויקט, וזאת מבלי שניתנה לכך מראש ובכתב הסכמה מאת המזמין.

כל מטלה שיטיל ל, ולפעול לביצוע מוצלח של הפרויקט תמתחייבחברת הניהול  .3.12

על פי כל דין ובהתאם וזאת ל פי החוזה, מנהל הפרויקט מטעמה עהמהנדס על 
 לחוקי המדינה והרשויות המוסמכות, כלליהן והוראותיהן.

תחיל בביצוע השירותים נשוא החוזה, הול באמצעות מנהל הפרויקט תחברת הני .3.13
בכל אחד מן הפרויקטים משיך בביצועם ברציפות, , והיא תדרישת החברהמיד עם 
, ועד להודעת לביצוע הפרויקט על ידי הקבלן לרבות בתקופת הבדק במקבילבנפרד, 

 ו/או בכלל. פרטני פרויקטלהמזמין על סיום עבודתו בקשר 

להשתתף בדיונים, ככל שיידרש  תמתחייבהניהול באמצעות מנהל הפרויקט  חברת .3.14
על ידי נציג המזמין, בכפוף למתן הודעה זמן סביר מראש, במסגרת מתן 

 השירותים.

לכך  תהבלעדי תא האחראיה שהיבזאת כי ידוע ל המצהירחברת הניהול  .3.15
ודה שהקבלנים המבצעים שיבצעו את העבודות ימנו אחראי על בטיחות בעב

וכן יתחייבו לעבוד עפ"י הוראות וכל בעל תפקיד נוסף הנדרש על פי דין, מטעמם 
 פקודת הבטיחות בעבודה, ועפ"י תקנות שהותקנו מכוחה.  

 מהות השירותים .4

ל כל עבודה , ועיםפרויקטיבצע מעקב, תיאום, ניהול ופיקוח על ההמפקח  .4.1
, ולרבות כל בכל אחד מן המקטעים קבלןהעל ידי  שתבוצעאחרת/נוספת 

 המפורטים בנספח א' להסכם.השירותים 

 חברת הניהולנציג  .5

ותחת פיקוחו  מנהל הפרויקטיינתנו על ידי  כי השירותים תמתחייב חברת הניהול .5.1
 האישי בלבד, בנאמנות, בחריצות וברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצוע.

אינו רשאי לתת הוראות לקבלן ו/או לקבלני משנה  מנהל הפרויקטמובהר בזאת כי  .5.2
מטעמו, ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן ו/או עם קבלני משנה ביחס למחירים ו/או 

ביחס לכל תנאי בעבודתם, אלא באישור מפורש ומראש של המזמין ועל פי 
רשאי מנהל הפרויקט הנחיותיו ונהליו בלבד. על אף האמור לעיל, מוסכם כי 

זמין ביחס לאמור בס"ק זה ובהתבסס על היכרותו עם הפרויקט, להמליץ למ
מנהל הפרויקט הקבלן והאתר. מובהר כי המזמין לא יהא מחויב לקבל את המלצת 

 ביחס לאמור לעיל.



 

 

מובהר כי המזמין בלבד רשאי לאשר את החשבונות המוגשים על ידי הקבלן,  .5.3
בקשות לאישור ביצוע לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תביעות כספיות, 

 של תשלום בגין עבודות חריגות ו/או נוספות ו/או את גמר החשבון עם הקבלן. 

מובהר כי המזמין יהא רשאי, באופן קבוע או מעת לעת, לבצע, בין בעצמו ובין  .5.4
נמנע מלעשותו הוא , אשר מנהל הפרויקטבאמצעות אחרים, כל שירות משירותי 

המזמין, בתנאי שהמזמין ישלח התראה על  או שלא ביצע אותו להנחת דעתו של
 ימים מראש. 7כוונתו לעשות כן לפחות 

)לרבות בדרך  חברת הניהולהשתמש המזמין בזכותו כאמור, יהא רשאי לחייב את  .5.5
( את הסכומים שהמזמין נשא בהם בקשר זוז ו/או ניכוי מכל סכום שיגיע להשל קי

תיו הכלליות, והכל מבלי לכיסוי הוצאו 15%עם ביצוע אותו שירות, בתוספת 
יהיו טענות ו/או  שלחברת הניהוללחייבו להוכיח את הסכומים הנ"ל ומבלי 

 דרישות ו/או תביעות כלשהן בקשר לכך.

אישר המזמין תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותים ואשר הוכנו ע"י  .5.6
ם להכינממנהל הפרויקט בהתאם להסכם זה, או שהמזמין דרש מנהל הפרויקט 

מנהל הפרויקט ו/או חברת בהתאם להסכם זה, לא יהיה בכך כדי לשחרר את 

המקצועית המלאה לאותם מסמכים/תכניות, ואין בכך כדי  הניהול מאחריותם
 להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב התוכניות ו/או המסמכים האמורים. 

וידיעתו של  ימציא את מסמכי העבודה, התכניות וההסברים לעיונו מנהל הפרויקט .5.7
 המזמין, על פי דרישה. 

 נציג המזמין .6

 ככלל, נציג המזמין יהא מהנדס התאגיד אלא אם יוחלט אחרת על ידו. .6.1

 לנציג המזמין תינתן כל סמכות שהוקנתה למזמין על פי חוזה זה. .6.2

באופן מיידי  חברת הניהולכל סתירה בין מסמכי חוזה זה ונספחיו תובא על ידי  .6.3
 לידיעת הנציג אשר יהיה מוסמך ליישב כל סתירה או אי בהירות כאמור.

לחברת הניהול ו/או למנהל מבלי לפגוע באמור לעיל, אם מסיבה כלשהי יהיו  .6.4
השגות כלשהן בדבר הוראות הנציג לרבות לעניין נחיצותן ויעילותן  הפרויקט

מזמין בכתב בצירוף נימוקיו, לאלתר על כך ל ויודיעהם לקידום ביצוע העבודות, 
ללא אישור להם שלא לקיים את הוראות הנציג אולם לא יהיה בכך כדי להתיר 

  מאת המזמין.

 קבלן עצמאי –יחסי מזמין  .7

הצדדים מצהירים בזה שהיחסים ביניהם הינם יחסים של מזמין וקבלן עצמאי  .7.1
ביד, שליחות בלבד ואין לפרש כל הוראה מהוראות הסכם זה כיוצרת יחסי עובד מע

לבין המזמין, לרבות בקשר  חברת הניהולאו שותפות ביניהם ו/או בין מי מטעם 
. אין צד להסכם זה יכול להתקשר בהסכם עבור הצד השני או מנהל הפרויקטעם 

 לחייב את הצד השני בכל דרך אחרת.

על בסיס התקשרות  חברת הניהולמובהר בזאת, כי החברה הסכימה להתקשר עם  .7.2
שירות קבלני עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי למתן 

התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידי 
 החברה בגין השירות הינה בבחינת עלות כוללת והיא לא תידרש לתשלום נוסף.



 

 

את כל החובות  ידהבדיה וכל המועסקים על לקיים כלפי עו תמתחייב חברת הניהול .7.3
 המעבידה הא בלבד הינה שהימצהיר חברת הניהולעל פי כל דין.  ההמוטלות עלי

באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על פי  תא בלבד נושאישל הפועלים הנ"ל וה
לפצות ו/או לשפות את המזמין על כל הוצאה  תמתחייב חברת הניהולכל דין. 

טרחת עורכי הדין( ו/או תשלום ו/או נזק  כולל שכר -)לרבות החזרת הוצאותיו 
שיגרמו למזמין עקב דרישה ו/או תביעה ליחסי עובד מעביד בין המועסקים על ידי 

 לבין המזמין. חברת הניהול

המסופקים למתן השירותים מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה בהסכם זה, בתמורה  .7.4
. התמורה תומחרה , הנה ממצה, מלאה, סופית וכוללתחברת הניהוללחברה על ידי 

בהסתמך על ההסכמה כי בין הצדדים ומי מטעמם לא ישררו יחסי עובד מעביד וכי 
 למזמיןהינו נותן שירות עצמאי לקבלן, וכי לא יהיו  חברת הניהול ו/או מי מטעמה

ו/או עם סיום ההתקשרות כל עלויות  מהבגין ההתקשרות עמה ו/או עם מי מטע
כלשהם )לרבות חופשה שנתית, דמי הבראה,  נוספות, לרבות תנאים סוציאליים

דמי ביטוח לאומי, תשלום בגין תאונות עבודה ושרות מילואים, קופת תגמולים, 
 פנסיה, פיצויי פיטורים וכיו"ב(. 

לפיכך מובהר, כי בכל מקרה שייקבע על ידי ערכאה משפטית אחרת מהאמור לעיל,  .7.5
ה, יחולו ההוראות באופן שתוטל עלות נוספת על החברה בקשר עם הסכם ז

מתחילת ההתקשרות שבין  לחברת הניהולהבאות: )א( כל תמורה אשר שולמה 
ותעמוד על הסכום המוקטן בלבד )להלן:  30% -הצדדים על פי הסכם זה תקטן ב

"(; לתמורה המופחתת יתווספו אך ורק תוספות היוקר אשר התמורה המופחתת"
ית מיום חתימתו של הסכם זה; שולמו בכלל המשק, עד לתקרה, והכל רטרואקטיב

ממועד  יר לחברה מיידית כל סכום ששולם להיהיה להחז חברת הניהול)ב( על 
תחילת היחסים עם החברה ואשר שולם מעל התמורה המופחתת, וזאת צמוד 

 -)המדד הבסיסי  4%למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית שנתית צמודה בת 
 המדד הידוע במועד ההחזר בפועל(.  -דש המדד הידוע במועד כל תשלום והמדד הח

לפצות את החברה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה,  תמתחייב חברת הניהול .7.6
בכל סכום שתידרש החברה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא 

מעביד בין החברה או -ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד
, לרבות, אך מבלי ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה רת הניהולחבמי מטעמה לבין 

 לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש החברה.

 תיאום ודיווח .8

על פי הסכם  ת השירותים ולבצע את התחייבויותיהליתן א תמתחייב חברת הניהול .8.1
 זה בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם החברה ועם מהנדס החברה. 

למהנדס החברה ו/או למי  חברת הניהולגיש , תידי החברהבכל מועד שייקבע על  .8.2
מסור את כל המסמכים אשר דין וחשבון בכתב על פעולותיה, ובכלל זה תמטעמו 

 חברת הניהולמסור תעד לאותה עת בקשר עם השירותים. בנוסף,  הנערכו על יד

לחברה ולמי מטעמה, על פי דרישתה מעת לעת, דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, 
בנוגע למתן השירותים. החברה רשאית לדרוש כי הדו"חות וההנחיות האמורים, 

, במידת הצורך, לקבל מהחברה חברת הניהולדאג תאו חלקם, ייערכו בכתב. כן 
 .  הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיה

לדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה בקשר עם  חברת הניהולמבלי לגרוע מחובת  .8.3
 חברת הניהולרשאי מהנדס החברה או מי מטעמו לבקר במשרדי מתן השירותים, 



 

 

וחברת , חברת הניהולו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם או המצוי בידי 
 מתחייב לאפשר ולסייע לו ו/או לבאי כוחו לבצע את הבדיקות בכל עת. הניהול

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי אין בהסכמה או באישור החברה ו/או נציג החברה  .8.4
חברת את מתן השירותים ו/או שלב כלשהו משלבי מתן השירותים, כדי לשחרר את 

 .הבלעדית לשירותים הניתנים על ידה המקצועית הניהול מאחריותה

 לוח זמנים ושלבי ביצוע .9

 ההנדסיות שיבוצעו, יכול ותחולקנה לשלבים.מוסכם ומודגש בזאת כי העבודות  .9.1

את השירותים בשלבים שיהיו דרושים על מנת להבטיח את חברת הניהול תעניק  .9.2
ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכמו על המזמין, הקבלנים וכל גורם אחר 
המעורב בעבודות, שכן שמירת לוח זמנים מדויק לגבי ביצוע העבודה הוא מתנאיו 

 יסודיים של הסכם זה.העיקריים וה

דאג לבצע את השירותים באופן שימנע כל עילה מהקבלנים מלטעון חברת הניהול ת .9.3
לעיכוב מוצדק בביצוע העבודות, למעט מקרים בהם האחריות נובעת ממחדלים 
של המתכננים ו/או הקבלן המבצע ו/או היועצים השונים ו/או הרשויות השונות 

ען בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים ו/או המזמין, ובאופן שיבטיח ביצו
 לחוזים שיחתמו עמם.

עיכוב בביצוע השירותים יוכר כמוצדק אם הוא נובע מכוח עליון, שלא הייתה  .9.4
למזמין על קיומו,  ההודיע שחברת הניהולשליטה עליו, ובלבד  לחברת הניהול

וע באופן מידי ועם התרחשותו. במקרה זה, רשאי המזמין לדחות את מועדי ביצ
השלב או השלבים שנדחו מחמת כוח עליון, לתקופה שתקבע על ידו ואשר לא 

 תפחת מאותו פרק זמן שלא ניתן היה לנצלו מחמת העיכוב דלעיל. 

חברת "כוח עליון" משמעו, כל אירוע שאינו בשליטה הסבירה של מזמין או של 
המהווה נסיבה חריגה ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה,  הניהול

אין הצד הנפגע יכול למנוע אותה, לרבות מלחמה, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין 
 הצד הנפגע יכול למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או חלק מהותי מהן.

מנהל הפרויקט או מי חברת הניהול או מובהר בזאת כי עיכוב מסיבות אישיות של  .9.5
לא הייתה שליטה עליה במשמעות  שלחברת הניהול, לא תיחשב כסיבה מטעמם

 פסקה זו.

 הפסקת מתן השירותים .10

הוראה מטעם המזמין להפסקת ביצוע השירותים, לרבות הפסקת הפיקוח ו/או  .10.1
הניהול, בכל עת, לא תהווה הפרת ההסכם, אלא תיחשב כאילו היקף העבודה 

 צדדים הצטמצמה כדי אותו שלב שהוזמן בפועל. שבגינה התקשרו ה

היה תלכל פיצוי בגין הפסקת המשך העבודה אלא  תהיה זכאיחברת הניהול לא ת .10.2
 רק לתשלום של שכר בעד עבודה שבוצעה על ידו בפועל. תזכאי

 שכר המפקח .11

נו לשביעות רצוזה, כל יתר התחייבויותיו לפי חוזה ביצוע השירותים ומילוי תמורת  .11.1
הקבוע בנוהל לשכר טרחה  תזכאיהמוחלט והמלא של המזמין, תהיה חברת הניהול 

 בניכוי אחוז ההנחה שהוצע על ידה. (מילת"בחטיבה הטכנית ברשות המים )ה

מס ערך מוסף בגין התמורה כנגד קבלת חשבונית מס  לחברת הניהולהמזמין ישלם  .11.2
 כדין.



 

 

 בהתאם למפורט להלן: , בתוספת מע"מ,לחברת הניהולשכר הטרחה ישולם  .11.3

בגין ביצוע שירותי הפיקוח והניהול של התכנון תשולם לחברת הניהול  •
מן התמורה בהתאם לשכר הטרחה הקבוע בנוהל ובניכוי אחוז הנחת  20%

 חברת הניהול. תמורה זו תשולם לקבלן בתשלומים הבאים :

 לאחר בחירת הקבלן המבצע. - 50%א. 

והאישורים ועליית הקבלן לשטח  לאחר קבלת כל ההיתרים - 50%ב. 
 ותחילת ביצוע העבודות.

בשלב זה יחושב אחוז שכר הטרחה מאומדן הפרויקט. ככל ויתברר כי 
התמורה לקבלן נמוכה יותר מן האומדן ינוכה התשלום ששולם ביתר מן 

 החשבונות הבאים לחברת הניהול. 

הניהול תשולם לחברת  בגין ביצוע שירותי הפיקוח והניהול של הביצוע •

הקבוע בנוהל ובניכוי אחוז הנחת  מן התמורה בהתאם לשכר הטרחה 80%
חברת הניהול. התמורה תשולם כאחוז מהתשלום המגיע לקבלן )בגין 

  חשבונות מאושרים לקבלן(.

 רק לאחר אישורו על ידי החברהישולם  לחברת הניהולמובהר כי שכר הטרחה  .11.4
בכפוף , ו(המילת"ברשות המים )חטיבה הטכנית בה ולאחר מכן אישורו על ידי

ם עסקי ימי 10 -, ולא יאוחר מחטיבה הטכניתבפועל אצל החברה מאת הלקבלתו 
 ממועד זה.

מובהר בעניין זה כי החברה תהא רשאית לבקש מחברת הניהול הבהרות ו/או  .11.5
ורק לאחר קבלתם והבהרתם יושלם הליך  –פרטים נוספים בקשר עם התמורה 

 תשלום התמורה.

 בהתאם לאבני הדרך לתשלום המפורטות לעיל.החשבונות יוגשו  .11.6

 חברת הניהול מתחייבת להמציא את חשבונותיה בהתאם להוראות הנוהל. .11.7

, ינוכה תזכאי הייתהסכום גבוה מהסכום לו  לחברת הניהולהיה ויתברר, כי שולם  .11.8
 .חברת הניהולמשכר ההפרש 

בדבר פטור מניכוי מס במקור, מציא למזמין אישור תקף שחברת הניהול לא תככל  .11.9
 קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום שישולם ע"י המזמין.

להחזר הוצאות  תהיה זכאיחברת הניהול לא תלמניעת ספקות מוצהר במפורש, כי  .11.10
כלשהן, למעט במקרה בו אושרו מראש ובכתב על ידי המזמין, וזאת כנגד הצגת 

 הוצאות אלה. חשבוניות על תשלומן של

, בשום מקרה לקבל תמורה ו/או טובות תהיה זכאיחברת הניהול לא תמוסכם כי  .11.11
 הנאה כלשהן מכל צד שלישי.

מובהר בזאת כי התמורה לעיל הינה תמורה כוללת בגין כל מרכיבי השירותים  .11.12
ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה, לרבות כל הוצאה הנדרשת 

תים בשלמותן, נשיאה בכל הוצאות הציוד, כח האדם והחומרים לצורך מתן השירו
 הנדרשים למתן השירותים. 

חברת הניהול תהא זכאית לקבלת תמורה נוספת עבור  11.12על אף האמור בסעיף  .11.13
השירותים הבאים, ובלבד שסכומם והצורך בהם אושר מראש ובכתב על ידי 

 החברה, ואלו הם :



 

 

 .תת קרקעיות וסקר תשתיות א. מדידות

 ב. העתקות אור.

 ..ם אחריםג. צילומי

 ד. חו"ד מקצועיות בתחומים שונים, כגון: יועץ קרקע, שמאות, קונסטרוקציה וכו'.

 

, יישארו בתוקפם ללא כל ה בהצעתהנקב חברת הניהול אותםתעריפי הזכייה של  .11.14
 שינוי ו/או עדכון במהלך כל תקופת ההסכם.

 לגמר או ביטולותקופת ההתקשרות והבאת החוזה  .12

תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא למן המועד שייקבע על ידי החברה, ולכל  .12.1
ביצוע העבודות על ידי הקבלנים בכל אחד מהמקטעים, ועד לתום תכנון ותקופת 

 תקופת הבדק בכל אחד מהמקטעים.

מובהר כי תקופת התכנון והביצוע המוערכת של המקטעים הנה כמפורט במסמכי  .12.2
ואולם אין בתקופה הנקובה כדי לחייב את המזמין, ומנהל הפרויקט יידרש ההליך, 

 ליתן את השירותים במחיר שהוצע על ידו גם אם תקופת ההתקשרות תתארך.

לא יהא זכאי  –התארכה תקופת ההתקשרות ובהתאם תקופת מתן השירותים  .12.3
חה מנהל הפרויקט לכל פיצוי ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא, למעט שכר הטר

 בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל ובהתאם להצעת המחיר שלו.

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל  .12.4
עת ומכל סיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן 

עה  כאמור יבוא מכל סיבה שהיא. ניתנה הוד לחברת הניהולהודעה בכתב על כך 
יום מיום  30-החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ

 "(.תאריך הפסקת השירותמשלוח ההודעה )להלן: "

עד  הלשכר המגיע ל תזכאי חברת הניהולהא ת –הובא חוזה זה לידי גמר כאמור .12.5
ישולם סופי וממצה, ופרט לכך לא לתאריך הפסקת השירות על פי חוזה זה, כשכר 

 תשלום נוסף כלשהו. לה

לחברת הניהול הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור, לא תשמש עילה  .12.6
לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט בגין השירותים 

יהיה לסילוק כל המגיע  להעד לתאריך הפסקת השירות, והשכר שישולם  השהעניק
ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי מהמזמין לפי החוזה לחברת הניהול 

 החוזה ובין מכל עילה כלשהי על פי הדין.

בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר יהא המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך  .12.7
 השירותים לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שבוצעו עד לאותו מועד.

בגין פקיעת הול חברת הנימוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של הפסקת עבודות  .12.8
המצויים עביר למזמין את כל המסמכים חברת הניהול תההסכם מכל סיבה שהיא, 

בתשלום פיצוי חברת הניהול חייב את ת. אי מסירת לשירותיםוהקשורים בידה 
עד לתאריך הפסקת  המהשכר הכולל ששולם ל 10%מוגדר מראש, בשיעור של 

 השירותים.

חברה לבטל את החוזה, בלא צורך בהודעה מבלי לגרוע מזכויות המזמין זכאית ה .12.9
 מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:



 

 

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, חברת הניהול נגד  .12.9.1
להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע( והמינוי לא בוטל תוך 

באיחוד תיקים, או אם הוגשה  תנמצאחברת הניהול יום, או אם  60
 לאיחוד תיקים;בקשה 

ה ו/או חובותיה ו/או ה זכויותיתו/או המח ההעבירחברת הניהול  .12.9.2
 על פי הסכם זה לצד ג'.  התחייבויותיה

ת במצב שעלול להעמידה בניגוד עניינים עם חובותיה נמצאחברת הניהול  .12.9.3
לחברה, לרבות חובות הנאמנות והאמון, ואשר עלולים ליצור ניגוד 

 קשורים למתן השירותים.עניינים כאמור לעיל ו/או 

את השירותים בזמינות המצופה בהתאם  המעניק האינחברת הניהול  .12.9.4
 לסוג האירוע ומועדי התגובה.

ו/או עבודתו ו/או  מנהל הפרויקטהחברה אינה שבעת רצון מתפקוד  .12.9.5
 אינו מקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה. שמנהל הפרויקטתוצריו או 

 3אותה תוך  נהאת ההסכם הפרה יסודית ולא תיק ההפרחברת הניהול  .12.9.6

 ימים ממועד קבלת הודעה בכתב על כך מאת החברה.

ללא קבלת  מטעמה שהוצע מנהל הפרויקטאת חברת הניהול החליפה  .12.9.7
 אישור מאת החברה.

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם, זכויותיה  .12.10
לא יפגעו, כל אלה יישארו בתוקפם המלא, הניהול חברת של  השל החברה, חובותי

 כאילו לא בוטל ההסכם.

הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית למסור את ביצוע  .12.11
ללא חברת הניהול השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי 

מכל סוג שהוא  לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעותולחברת הניהול תשלום 
 בשל שימוש בזכותה זו. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו  .12.12
היסודית על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 .1970-הסכם( התשל"א

ידי החברה מכל סיבה שהיא, -למען הסר ספק, יובהר כי אם ההסכם יבוטל על .12.13
ברה תשמור בבעלותה ובחזקתה המלאה את כל המסמכים והפרטים אשר הח

לה במסגרת השירותים, ומוסכם על הצדדים כי לחברה תהא  הסיפקחברת הניהול 
 לה זכות מלאה בהם. 

 חברת הניהולאחריות  .13

חברת הניהול מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על  .13.1

בלבד ולפיכך אישוריה של החברה למסמכים הקשורים במתן השירותים  ו/או 
חברת הניהול על פי חוזה זה לא ישחררו את חברת הניהול אשר הוכנו על ידי 

רה ו/או על מי מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החב
 .מטעמה אחריות כלשהי

ו הוצאה שיגרמו לחברה ו/או לצד לנזק, הפסד א תהיה אחראיחברת הניהול ת .13.2
 שלישי בגין מתן השירותים.



 

 

כלפי החברה לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו  תאחראי חברת הניהול תהיה לבדה .13.3
לגוף, לרכוש ו/או לציוד של החברה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו אשר נגרם 

עשה ו/או על פי הסכם זה ו/או בקשר למו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיה  עקב
ה ו/או עובדיחברת הניהול ו/או מנהל הפרויקט מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

 , תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.ו/או כל מי שפועל מטעמה

רה, כלפי כלפי החב תאחראיחברת הניהול מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .13.4
ו/או כלפי צד שלישי  מטעמההעובדים המועסקים על ידה ו/או כלפי כל אדם הפועל 

כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם 
חברת הניהול או לרכושם, עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים, טעות ו/או השמטה של 

 תוך כדי ביצוע השירותים או בקשר אליהם.או מי מטעמה 

ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל את החברה ו/או עובדיה  תפוטרחברת הניהול  .13.5
 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה.

בגין מתן פצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה חברת הניהול תשפה ו/או ת .13.6
חברת הניהול עקב שגיאה מקצועית של השירותים על ידי חברת הניהול לרבות 

 ההמקצועית. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות ו/או התרשלות במילוי חובתה

 תחול גם לאחר תום תקופת הסכם זה. חברת הניהול של 

לסייע לחברה במידה ויתקיימו הליכים משפטיים ו/או  תמתחייבחברת הניהול  .13.7
זאת הן בתקופת ההתקשרות על פי  -הליכים אחרים הקשורים למתן השירותים 
ת מתחייבחברת הניהול סיבה שהיא. הסכם זה והן לאחר גמר הסכם זה מכל 

מידע, נתון ומסמך המצויים מציא לה כל לשתף פעולה עם החברה ובכלל זה ת
ואשר יידרשו על ידה, גם אם במסגרת ההליכים  ברשותה ו/או בתחום ידיעתה

 כאמור.

 ביטוח  .14

על פי הסכם זה ו/או על חברת הניהול של  הוהתחייבויותי המבלי לגרוע מאחריות .14.1
לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד חברת הניהול  ת מתחייב פי הדין,

תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת 
מתן השירותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין 

 , את הביטוחים המפורטים בנספח ב'.ביטוח אחריות מקצועית

האמורים ייערכו באמצעות חברת חברת הניהול וסכם ומוצהר בזה כי ביטוחי מ .14.2
 המורשית כדין לפעול בישראל. ביטוח

 זכויות במסמכים וזכויות קנין רוחני  .15

למסור למזמין, לפי דרישה ותוך פרק הזמן שנקבע על  תחייבחברת הניהול תהא  .15.1
פירוט או השלמות המסמכים שהוכנו על ידו או מטעמו, לרבות כל כל ידו, את 

 שנעשו בהם.

מוצהר ומודגש בזה, שכל המסמכים הקשורים למתן השירותים וביצוע העבודות,  .15.2
 לרבות חישובים, מידות ותרשימים, הינם רכושו של המזמין.

למזמין חברת הניהול מסור ע מהאמור, בתום תקופת ההתקשרות, תמבלי לגרו .15.3
וכל חומר שיהיה ברשותה סדרות מושלמות של המסמכים, החישובים, המפות, 

כשהם מעודכנים ומושלמים, לרבות נתונים הנמצאים בזיכרון של מחשב או במדיה 
מגנטית וכיוצ"ב, לשביעות רצון המזמין. מובהר, כי כל מסמכי העבודה הנ"ל הינם 

לא תהיה לגביהם כל זכות יוצרים, ולחברת הניהול קניינו הבלעדי של המזמין, 



 

 

ינית או כל זכות אחרת. שום דבר האמור בסעיף זה לעיל זכות מוסרית, זכות קני
לערוך ו/או להשלים מסמכים, חישובים, חברת הניהול לא יתפרש כמטיל חובה על 

מפות, תכניות או תרשימים אשר מטיבם אמורים להיעשות ע"י מתכננים ו/או 
 מקצוע, כ"א בתחומו.-בעלי

נים שנוצרו במהלך מתן זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים, במסמכים השו .15.4
  בלבד.השירותים ובתוצרי הסכם זה יהיו של המזמין 

חברת המזמין רשאי לבצע  שינויים, תיקונים או תוספות, בכל מסמך שהגיע מאת  .15.5
להתנגד  תהיה זכאישחברת הניהול תוזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי הניהול 

 הבלא שקיבל את הסכמתחברת הניהול לשינויים כאלה. שינה המזמין את מסמכי 
 לשינוי ו/או לתוצאותיו.  תאחראיחברת הניהול הא תלא  -לשינוי 

לא תהא זכות עכבון כלשהי על מסמכים ו/או תוכניות ו/או מפרטים לחברת הניהול  .15.6
 אשר קשורים לפרויקט, לרבות אלה אשר הוכנו על ידה. ו/או מסמכים

 העדר ניגוד עניינים  .16

במצב של ניגוד עניינים עם חובותיה שלא להימצא  תמתחייבחברת הניהול  .16.1

פעולה שיש בה ניגוד עניינים  להימנע מכל תא מתחייבוהי למזמין והתחייבויותיה
ס לכל תפקיד ו/או עניין אישי לבין המזמין ביח בינה לבין ביצוע הפרויקט ו/או בינה

 . הו/או של כל מי מטעמשלה 

וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות  דווח למזמין, מידחברת הניהול ת .16.2
ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיה  אשר לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים

למזמין ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לפרויקט, ולמזמין  והתחייבויותיה
 יש עניין בהם. 

ובין על ידי אחר,  בעקיפין, בין בעצמה קבל, בין במישרין וביןחברת הניהול לא ת .16.3
כל תשלום ו/או כל תמורה ו/או כל טובת הנאה אחרת מסוג כלשהו מכל צד שלישי, 

 שר ישיר ו/או עקיף עם מתן השירותים.בק

יתן לקבלן, לקבלני משנה או חברת הניהול, או מי מטעמה, לא תמובהר בזאת כי  .16.4
דיקה של לכל מי מטעמם כל שירות בקשר או ייעוץ, חישוב כמויות, עריכה או ב

חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שרות אחר, הקשור במישרין או בעקיפין 
, בין שהשירות כאמור ניתן בתמורה ובין שניתן מהות השירותים הניתנים על ידהל

 ללא תמורה.

 איסור הסבה .17

להעבירו ו/או להסבו,  תהיה רשאיחברת הניהול בלבד והיא לא תחוזה זה נערך עם  .17.1
למסור כל זכות או חובה על פי  תהיה רשאיתו, לאדם אחר וכן לא תלו או מקצכו

 את הסכמת החברה מראש ובכתב. החוזה זה לאדם אחר, אלא אם קיבל

חברת הניהול המזמין יהא רשאי להסב בכל עת את זכויותיו לאחר, ובלבד שזכויות  .17.2

 על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 העדר זכות עכבון .18

על כל זכות עכבון המוקנית לה על פי כל דין, לרבות על פי  תמוותרחברת הניהול  .18.1
יחול הן ביחס לעבודות חברת הניהול חוק חוזה קבלנות וחוק המכר. ויתור זה של 

ולפרויקט, אשר החזקה בו תישאר בכל עת נתונה אך ורק למזמין, והן ביחס 
ציוד ו/או וכל  ה ו/או לבדיקתהלמסמכים, תכניות, הסכמים וכל פרט שיימסר לעיונ



 

 

, יוחזק בנאמנות סוג שהוא אשר יוחזק בידה או יהא מצוי ברשותהחומר מכל 
 לטובת המזמין, בלבד ויימסר למזמין מיד עם דרישתו.

 סודיות .19

ע גלה, אלא עד כמה שמתחייב מביצוע השירותים, כל פרט שהגיחברת הניהול לא ת .19.1
 לידיעתה במהלך ביצוע השירותים בקשר עם השירותים.

מנהל הפרויקט וכל מי שיעניק שירותים מטעם סעיף זה, יחולו גם על הוראות  .19.2
 .חברת הניהול

 '.גלחתום על הצהרת סודיות בנוסח של נספח  תמתחייבחברת הניהול  .19.3

 שונות .20

כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה יהיה חייב לפצות  .20.1
לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו 

 מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

כל סכום המגיע לה לחברת הניהול החברה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים  .20.2

 ממנו, בין על פי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

פי  שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזה מזכויותיו על .20.3
החוזה או/וגם על פי הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום 
של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש 
לעשותה על פי החוזה, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו 

 במפורש ובכתב.

נתונה באופן ייחודי לבתי המשפט  ה זה תהיהסמכות השיפוט על פי תנאי חוז .20.4
 אביב.-המוסמכים בתל

כל הודעה על פי חוזה זה יש למסור בדואר רשום, או במסירה ביד. כל הודעה  .20.5
שתשלח בדואר רשום על פי כתובתו של צד שבמבוא ו/או על פי כל כתובת אחרת 

קבלת למשנהו בהודעה בכתב על פי הוראות סעיף זה, תחשב כמת שימסור עליה
ימי עסקים מעת מסירתה לדואר למשלוח ואם נמסרה ביד, בעת  3אצל הנמען תוך 

 מסירתה ובלבד שיתקבל אישור מסירה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

_____________________  _____________________ 
 חברת הניהול     המזמין



 

 

 על התכנון והביצוע והפיקוח , תאוםפירוט שירותי הניהול –נספח א'

 ניהול ראשי .1

 כללי 3.1

 הספק אחראי לניהול הפרויקט על כל היבטיו ועל כל המשמעויות הכרוכות בכך, לרבות: 

 ניהול ראשי 3.1.1

 הפעלת כל הקבלנים והספקים, הפועלים מטעם המזמין בביצוע הפרויקט. .א

 .מרכיבי הפרויקט כללניהול  .ב

 הגורמים הקשורים בפרויקט.ניהול ווידוא עמידה בלוחות זמנים מצד כל  .ג

וידוא קבלת כל התוצרים הנדרשים מהקבלנים והספקים השונים באיכות  .ד

 הנדרשת.

השתתפות בישיבות של וועדות או פורומים שונים, הצגת נתונים הנדסיים,  .ה

 עלויות, לו"ז וכל מידע נדרש בהתאם לנדרש בכל פורום.

 אינטגרציה 3.1.2

ים בפרויקט, כגון מתכננים, קבלנים, עריכת אינטגרציה בין כל הגורמים המעורב

 ספקים, 

משרדים ממשלתיים , לרבות מנהל אזרחי ורשות המים טטוטורייםגורמים ס

 וכיו"ב. מנהלי רכיבי הפרויקט, רשויות ממשלתיותו

 תיאום 3.1.3

תיאום ביצוע השירותים עם כל הגורמים הפנימיים והחיצוניים. כחלק מקידום 

הפרויקט נכללים כל סוגי הגורמים החיצוניים, ובכלל זה: גופים סטטוטוריים, 

תושבי האזור ואנשים פרטיים, מנהל אזרחי, גורמי משטרה, צבא וביטחון, 

 ממשלתיים וכן הלאה.  -ארגונים חוץ

 תקציב 3.1.4

 ההתקשרות יהיה הספק אחראי למעקב ולניטור הסטטוס למשך כל תקופת  .א

התקציבי של הפרויקט, והוא יתריע באופן מיידי בפני המזמין, בכתב, בכל 

 מקרה בו יש צורך לעדכן את תקציב מרכיבי הפרויקט.

 הספק יעסיק כמאי להכנת אומדני ביצוע הנדסי ואומדנים אחרים. .ב

 אחר 3.1.5

מטלות, הנדרשות לצורך ביצוע הספק יבצע את כל הפעולות, המשימות וה .א

 השירותים, בין אם הן רשומות במפורש במסמכי ההסכם ובין אם לאו. 

הספק יבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצועו של הפרויקט לפי  .ב

הנחיות המזמין ו/או דרישות רגולציה ו/או גורמים סטטוטוריים והשלמתו 

 תוך עמידה בלוח הזמנים.

 

 

 



 

 

 הכלליניהול שלב התכנון  .2
 

 עבודות הכנה 4.1

מיד עם התחלת ההתקשרות, יחל הספק לאסוף את כל הנתונים הדרושים לביצוע מהיר 

ויעיל של מרכיבי הפרויקט, כולל כל הנתונים, המסמכים והדרישות המיוחדות לצורך 

ביצוע מרכיבי הפרויקט, ללמוד את תנאי השטח, ליצור קשר עם כל הגורמים והרשויות 

 ועם כל הספקים, נותני השירותים והקבלנים השונים. הנוגעים לפרויקט,

 

 ניהול התכנון הראשוני 4.2

ליווי המזמין בהכנה פרוגרמה ראשונית, ביצוע סקרים, תאומי תשתית, וממשק  4.1.1

 מול גורמים סטטוטוריים.

עריכת לוחות זמנים לתכנון מרכיבי הפרויקט ולמסירת תוכניות, דוחות יעוץ,  4.1.2

 בזה.מפרטים, מסמכי מכרז וכיוצא 

 סיוע בהשוואת חלופות תכנון והמלצה לבחירת החלופה המיטבית למזמין. 4.1.3

הצגת הפרויקט בפני גורמי המקצוע הרלוונטיים לרבות ההכנות הנדרשות להצגת  4.1.4

 מרכיבי הפרויקט בפני ועדות הנדסיות מקצועיות.

 

 בקרת התכנון הראשוני 4.3

 בקרת איכות תוצרי התכנון על בסיס סטנדרטים מקצועיים. 4.3.1

 הצעת חלופות ובדיקת חלופות לתכנון. 4.3.2

בדיקת תוצרי התכנון של כל מתכנן, כולל בדיקת התאמתן לתוכנית שנקבעה  4.3.3

 ומידת 

שילובן התכנון הכולל של כל המתכננים, לתנאי השטח ולדרישות הפרויקט 

 השונות.

 

 ניהול שלב התכנון המפורט .3

 

 כללי 5.1

 תנאיהם המיוחדים וסביבתם.ביקורים באתרי מרכיבי הפרויקט כדי לעמוד על  5.1.1

 

 תיאום תכנון פנימי 5.2

-תכנון הפרויקט, על חלקיו השונים, נמצא בשלבי תכנון שונים. התכנון נעשה על 5.2.1

 ידי מספר מתכננים. 

 אחריות הספק על תיאום התכנון תכלול, בין היתר: 5.2.2

לימוד והכרת המתכננים השונים, תחומי אחריותם ותנאי ההתקשרות  .א

 שלהם עם המזמין.



 

 

הכרת סטטוס התכנון של כל רכיב בפרויקט ומידת השפעתו על עמידת  .ב

 הפרויקט בלו"ז.

מיפוי המשימות השונות, הנדרשות לצורך השלמת התכנון בלו"ז שנקבע,  .ג

ידי הגורמים השונים ומעקב אחר -הכנת תוכנית עבודה לביצוע המשימות על

 הביצוע.

 יות בשלב התכנון.ליווי תהליך התכנון והשוואת חלופות הנדסיות וכלכל .ד

זימון ישיבות תכנון לקבלת דיווח על התקדמות התכנון ולבירור נשאים  .ה

ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל 

 תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים שקבע המזמין.

ולכל יתר קבלת אישור המתכננים, שהתוכניות מתאימות לחוקים, לתקנים  .ו

 הסטנדרטים הרלוונטיים.

 יםמול הגורמים הממשלתיים וסטטוטורי תיאום .ז

 

 לוח  זמנים 5.3

הכנה ועריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית של כל מתכנן ולמסירת  5.3.1

תוכניות, וביצוע מעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים בהתאם לחוזי 

 התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים.

למזמין על התקדמות התכנון של העבודה ההנדסית של כל מתכנן ומתן דיווח  5.3.2

המלצות לקידום התכנון במקרה של פיגורים. הדיווח יהיה דו שבועי או בתקופות 

 אחרות כפי שיקבע המזמין.

 

 אומדן עבודה הנדסית 5.4

 בנייה ועדכון אומדן תקציבי לעבודה ההנדסית באמצעות כמאי. 5.4.1

 עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית של כל מתכנן בגמר של תכנונה  5.4.2

 הסופי. 

 עריכת מעקב אחר התכנון המפורט של כל מתכנן מבחינת האומדן התקציבי. 5.4.3

 דיווח מיידי למזמין על כל סטייה משמעותית מהאומדן התקציבי תוך כדי מתן  5.4.4

 הסברים מפורטים למקור הסטייה וסיבתה. 

 

 הסכמיםהגדלת  5.5

הספק יביא בהקדם האפשרי בפני המזמין כל צורך בהגדלת הסכמי התכנון,  5.5.1

הוספת תכנון שלא נדרש מלכתחילה או כל שינוי בתכנון, שיש בו בכדי להשפיע על 

 הפרויקט.

מובהר עם זאת, כי לספק אין סמכות לאשר הגדלת התקשרויות עם מתכננים, או  5.5.2

 ורק בידי המזמין. עם כל ספק אחר, וכי סמכות זו נתונה אך

 



 

 

 התקשרויות חדשות 5.6

במקרים בהם יזהה הספק, כי הפרויקט דורש התקשרויות נוספות של המזמין עם  5.6.1

 נותני 

שירותים חיצוניים, יסייע למזמין בהכנת מכרזים, הליכי קבלת הצעות מחיר 

 והסכמים לצורך התקשרויות אלה.

 

 אישור חשבונות מתכננים 5.7

נים והספקים ויאשרם לפני העברתם לאישור הספק יבדוק את חשבונות המתכנ 5.7.1

 סופי של המזמין.

 

 תיאום תכנון, הנחיות, היתרים ואישורים עם גורמי חוץ 5.8

 אחריות הספק על תיאום התכנון החיצוני תכלול, בין היתר: 5.8.1

השגת מידע ותוצרים שונים מגורמים חיצוניים, הנדרשים לצורך השלמת  .א

 התכנון.

גורמים חיצוניים, כגון חברת החשמל, עיריית ליווי התיאומים הנדרשים עם  .ב

 ירושלים, המנהל האזרחי באיו"ש, צה"ל, משרד הביטחון וכיו"ב.

ליווי תהליכי הפקעות שטחים פרטיים ובעלויות על קרקעות עד להסדרתם  .ג

הסופית, תפיסת השטח והפעלת כל היועצים והספקים מטעם המזמין לצורך 

 זה.

ת, בהשתתפותו של המזמין או בלעדיו והכל לפי ייצוג המזמין בישיבות חיצוניו 5.8.2

 דרישותיו והנחיותיו של המזמין.

השתתפות בבירור ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות  5.8.3

 והאחרות הקשורות בתכנון העבודה ההנדסית וביצועה.

 היתרים 5.8.4

שינויים או היתר \הספק אחראי להשגת כל ההיתרים הנדרשים כגון: היתר בניהו

להיתר בנייה קיים, לפרויקט מהרשויות המוסמכות, טרם פרסום מכרז, במידה 

 ותכולת המכרזים מחייבת זאת.

 אישורים 5.8.5

הספק אחראי להשגת כל האישורים הנדרשים מגורמים חיצוניים, כגון עיריית 

ירושלים, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, משטרת ישראל, רשות מקרקעי 

מים, המנהל האזרחי לאיו"ש, חברות תשתית, וכיו"ב, ככל ישראל, רשות ה

 שאישורים אלה נדרשים טרם פרסום המכרזים.

 יישום הנחיות 5.8.6

הספק יוודא כי בתוצרי התכנון מיושמות ההנחיות הרלוונטיות של רשות  .א

המים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וכל גורם סטטוטורי 

 אחר. 



 

 

ות לביצוע מתייחסים להיבטים הספק יוודא כי התכנון וההנחי .ב

 סביבתיים.

 

 והכנת מסמכי מכרזיםאישור התכנון  5.9

 

 בקרת תכנון 5.9.1

, יבצע הספק ככל שיידרשטרם העברת תוצרי התכנון לוועדות השיפוט  .א

בדיקת תוצרי התכנון )תוכניות עדכניות, תאימות בין מפרטים, כתבי כמויות 

במידת הצורך יחזיר את ותוכניות, בקרת אומדן( ויעביר חוות דעת למזמין. 

 התוצרים אל המתכננים לביצוע השלמות.

תיאום ויעוץ המתכננים והמזמין ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים  .ב

)הכלליים והמיוחדים(, כתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של 

 העבודה ההנדסית. כנ"ל לתצורת מכרז ושיטתו.

שונים ויביאם בפני המזמין ורשות הספק ירכז את תוצרי התכנון מהמתכננים ה 5.9.2

 . וכן בפני כל גורם אחר המים

-לאחר קבלת הערות, אחראי הספק לבקרה אחר תיקונים ולהטמעת השינויים על 5.9.3

 לצורך אישורידי המתכננים, והכנת גרסה מעודכנת של מסמכי התכנון להצגה 

 .סופי

המזמין, מסמכי המכרזים ההנדסיים, בגרסתם הסופית, בהתאם להנחיות  הכנת 5.9.4

לרבות מפרטים טכניים, תוכניות הנדסיות, אומדנים כתבי כמויות, לוחות זמנים 

 לביצוע וכיו"ב.

הספק אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים להתחלת ביצוע לפי הנחיות  5.9.5

 המזמין.

 הספק יערוך אומדן תקציבי על סמך מסמכי המכרזים. 5.9.6

 

 שלב המכרזים .4

 ליווי הליך מכרזים 6.1

מהלך כל ההתקשרויות החוזיות עם ספקים, קבלנים, ונותני שירותים הספק ילווה את 

לצורך תכנון וביצוע הפרויקט )להלן: "קבלנים"(, כאשר המזמין אחראי לביצוע הליכי 

 המכרזים לבחירתם.

 ידי הספק יכלול, בין היתר:-ליווי המכרז על

 ת.הפרקים ההנדסיים, אומדנים, כתב כמויות, תוכניו -הכנת מסמכי המכרז .א

 תיאום והשתתפות בסיורי הקבלנים. .ב

 השתתפות בהכנת תשובות לשאלות ובקשות להבהרה מצד קבלנים. .ג

 השתתפות בבדיקת ההצעות והכנת ההמלצה לוועדת המכרזים של המזמין. .ד

 



 

 

 בקרת הצעות ספקים 6.2

ביצוע ביקורת פורמאלית וחשבונית של הצעות הקבלנים שהתקבלו, תוך בדיקה  6.2.1

 נאי המכרז.באם המציע קיים את כל ת

ניתוח הצעות הקבלנים, עריכת טבלת השוואה מפורטת של הצעות הקבלנים  6.2.2

 והאומדן תוך ציון סטיות מתנאי המכרז, אם יהיו.

 מתן חוות דעת מקצועית הגין מסירת העבודה לקבלן. 6.2.3

 

 תוכניות לביצוע 6.3

עדכון התוכניות משלב תכנון לשלב ביצוע. הטמעת שינויים שעלו במהלך  6.3.1

 המכרזים.

 

 אומדן ביצוע 6.4

 עדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרז. 6.4.1

 

 שלב הביצוע .5

 

 היערכות לביצוע 7.1

עם סיום מכרז ובחירת הקבלן מבצע של רכיב הנדסי מהפרויקט, יבצע הספק את  7.1.1

כל הפעולות הנדרשות לצורך כניסת הקבלן לעבודה בהקדם ועמידה בלו"ז 

 הפרויקט.

הספק יסייע לקבלן, ככל שיידרש, בהשגת כל האישורים, שהטיפול בהם נמצא  7.1.2

 באחריות הקבלן, לצורך כניסת הקבלן לעבודה. 

טרם התחלת הביצוע ההנדסי יוודא הספק כי הכין הקבלן את התוכניות הבאות  7.1.3

 והביאם לאישור המזמין: 

 תיאום תשתיות והיתרי חפירה. .א

נקודות ביקורת של המזמין )כגון  תכנית הבטחת איכות מפורטת, לרבות .ב

 בדיקות מעבדה לחומרים וכיו"ב(.

 תוכנית ניהול בטיחות מפורטת. .ג

 לוח זמנים עם אבני דרך אשר לפיו יבצע הקבלן את הפרויקט. .ד

 לוח זמנים 7.1.4

הספק יכין את צו התחלת העבודה של הקבלן, ימסור אותו לקבלן  .א

 ידי הקבלן.-ויחזירו אל המזמין חתום על

 בפני המזמין על כל עיכוב צפוי. הספק יתריע .ב

 

 קבלני משנה 7.1.5

ידי הקבלן, ויגיש המלצותיו -הספק יבדוק את קבלני המשנה המוצעים לעבודה על

 לגביהם למזמין.



 

 

 

 תוכנית בקרת איכות 7.2

לאישור המזמין,  (QC)בכפוף להנחיות התכנון, יכין הספק תכנית לבקרת איכות  7.2.1

כולל תיעוד הבדיקות השונות )בקרת בטון, הידוק קרקע, אטימות ריתוכי צנרת, 

 תוצאות בדיקות מעבדה חיצונית, וכו'(.

הספק יבצע פיקוח על ביצוע תוכנית בקרת האיכות ויגיש דו"חות תקופתיים  7.2.2

 למזמין.

 

 תוכנית ניהול הבטיחות 7.3

קבלן, יבדוק ויאשר אותה בתיאום הספק יקבל את תוכנית ניהול הבטיחות של ה 7.3.1

 עם ממונה הבטיחות של המזמין.

הספק יוודא כי הקבלן פועל בהתאם לתכנית הבטיחות ולפי הוראות ממונה  7.3.2

הבטיחות, לרבות ביצוע ביקורות שוטפות, תוך הקפדה על כל בטיחות כל 

 המבקרים באתרים )לא רק עובדי הקבלן(.

 

 פיקוח על הביצוע הנדסי 7.4

ביצוע העבודה ההנדסית, בהתאם לחוזי העבודה ההנדסית וכן  ניהול ופיקוח 7.4.1

בהתאם להוראות התוכנית המאושרת ולהנחיות המזמין, לרבות הוראות נספח 

"תנאים מיוחדים לשירותי ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי על עבודות פיתוח 

ברשת הביוב", המצורף להסכם זה וכן הוראות פיקוח מיוחדות להקמת מתקנים 

 סיים שונים.הנד

 לוחות זמנים 7.4.2

דווח מיידי למזמין על סטיות מלוח הזמנים של החוזים, כולל מתן הסבר לסטיות 

 והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

 ישיבות תיאום 7.4.3

קיום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם הקבלנים, או השתתפות בישיבות 

בעלי המקצוע השונים  כאלה לפי זימון המזמין לשם הבטחת השתלבות נכונה של

במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים של חוזי הביצוע, 

 סיכום בכתב של ישיבות ודיווח למזמין. 

 בקרת מסגרת תקציבית 7.4.4

מעקב רציף אחר המסגרת התקציבית של חוזי העבודה ההנדסית במשך כל  .א

 תקופת הביצוע של העבודה ההנדסית. 

במקרה של סטיות ודיווח למזמין, כולל ניתוח מקור הסטייה עדכון התקציב  .ב

 וסיבתה והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.

 התרעה על חריגות עתידיות מהתקציב בפני המזמין.   .ג

 



 

 

 פיקוח צמוד 7.5

 בקרת תכנון 7.5.1

בדיקת התוכניות של העבודה ההנדסית של כל מתכנן, ועם גילוי טעויות,  .א

רישום ביומן  –אי התאמות כיוצא בזה  שגיאות, סתירות, חוסר בהירות,

והכל לפי  –העבודה והבאתם לידיעת המזמין לשם הבהרה, הסבר או קביעה 

 המקרה.

טיפול במקרים בהם נדרשים שינויים או התאמות בתכנון; תיאום מול  .ב

המתכננים הרלוונטיים וכל גורם אחר; מתן המלצה מקצועית והבאת הנושא 

 לאישור המזמין.

על ביצוע העבודה ההנדסית של כל מתכנן, הן מבחינת העבודה,  דיווח מפורט .ג

הן מבחינת התקדמותה מול לוח הזמנים שקבע המזמין, והן מבחינת המחירים 

 והמסגרת התקציבית.

 

 פיקוח הנדסי צמוד  7.5.2

עם התחלת ביצוע הפרויקט באתרי העבודה, ובכל עת בה מתבצעת עבודה  .א

ספק לבצע פיקוח הנדסי צמוד באתרים למשך כל מהלך הפרויקט, אחראי ה

 קבוע ומתמיד על העבודה ההנדסית באתרים.

 הספק יבצע פיקוח הנדסי צמוד גם בעבודות לילה, ככל שיהיו כאלה. .ב

 הפיקוח ההנדסי של הספק יכלול, בין היתר: 7.5.3

 בדיקת התאמה בין הביצוע ההנדסי לתוכניות. .א

 בקרת איכות אחר עבודת הקבלן על כל מרכיביה. .ב

 החומרים, הכלים והציוד, בהם עושה הקבלן שימוש.אישור  .ג

פיקוח על טיב החומרים, המוצרים, הכלים והציוד בהתאם להוראות  .ד

 המפרטים של חוזי העבודה ההנדסית.

 פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר וכן בביתי מלאכה ומפעלים. .ה

פיקוח על התקדמות הביצוע באתר וכן בביתי המלאכה ומפעלים, הכל  .ו

 ם ללוחות הזמנים של חוזי הבניה.בהתא

בדיקת כל תוכנית, טבלת התקדמות, לוח זמנים לאספקת חומרים וציוד  .ז

וכיוצא בזה, שיוגשו מזמן לזמן על ידי הקבלן, והבאתם לאישור המזמין 

 בצירוף הערות, חוות דעת והמלצות כפי שיקבע המזמין מעת לעת.

 תיאום הנדסי .ח

יאום בין המתכננים, המזמין לבין ניהול, תיאום והשתתפות בישיבות ת •

 הקבלנים.

 מתן תוכניות והוראות לקבלנים לפי הנדרש. •

מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית, בהתאם  •

 לתוכניות ולהוראות המזמין.

 תיאום הפעלת ספקים מטעם המזמין .ט



 

 

ידי המזמין לצורך -הספק יתאם פעולות ספקים חיצוניים שונים, המועסקים על

ביצוע רכיבי הפרויקט )בנוסף לקבלן המבצע(, ובכלל זה: מודדים, מעבדות, מכוני 

בקרה וכיו"ב. הפעלת הספקים תיעשה בהתאם לתנאי ההתקשרויות הרלוונטיות 

 של אותם ספקים עם המזמין.

 פיקוח עליון .י

הספק יזמן את המתכננים השונים של הפרויקטים, בהתאם לצורך ולנהלי  •

 ע פיקוח עליון.המזמין, לצורך ביצו

ידי הקבלן וכל יתר הגורמים -הספק יפעל לביצוע הנחיות המתכננים על •

 הרלוונטיים.

 תיעוד מצב האתר במהלך הביצוע באמצעות צילומים. .יא

פיקוח על שינויים או חריגות מהמפרטים או מכתבי הכמויות במהלך  .יב

 העבודות.

 מדידות כמויות .יג

כל מתכנן, ואישורן  מדידת הכמויות של פריטי העבודה ההנדסית של •

בכפיפות להוראות חוזי הבניה, בתיאום עם הקבלנים ורישום המידות 

 שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי התוכניות.

 ניהול עדכני של פנקסי ויומני המדידה. •

 יומני עבודה .יד

 ניהול יומן עבודה בהתאם לנהלי המזמין.

 רתה למזמין.בדיקת תקינות התשתית לאורך שלבי הביצוע עד למסי .טו

 אישור דרכי הגישה והשירות. .טז

 תיאום סדרי אבטחה שוטפים מול חברת האבטחה, משטרת ישראל, צה"ל. .יז

 בקרת רכש ציוד 7.5.4

תיאום עם המתכננים לצורך בדיקת ציוד "שווה ערך". קבלת אישור המתכנן  .א

 לציוד לפני רכש.

 הכנה וליווי מכרזי רכש )במידה ויידרש(. .ב

 הזמנת ציוד אלקטרומכני 7.5.5

הספק ילווה הזמנות ציוד אלקטרו מכאני מישראל ומחו"ל, בין אם יבוצעו על ידי 

קבלן מבצע או באמצעות המזמין, בהתאם למפרט הטכני שלהם ויפקח על 

 הובלתם והתקנתם בשטח.

 פיקוח התקנת ציוד אלקטרומכני 7.5.6

מכאניקה, פיקוד -בשלבי העבודה באתרים, הכוללים ביצוע רכיבים של אלקטרו

 ובקרה, 

חשמל ותקשורת והתקנות ציוד, יבצע הספק פיקוח הנדסי צמוד לשלבי ההתקנה, 

ההרצה ומסירה, באמצעות מפקח ייעודי המחזיק בהכשרה/השכלה, בניסיון 

המקצועי הרלוונטי )ייתכן מצב שבו המפקח הקבוע של הפרויקט מטעם הספק 



 

 

מכאניקה -מחזיק בניסיון זה(. מובהר, כי חלק התקנת הציוד ועבודות אלקטרו

 מהווה מרכיב מרכזי בביצוע מכוני טיהור שפכים וטיפול קדם בפרויקט זה.

 

 לוח זמנים לביצוע 7.6

 לוח זמנים 7.6.1

ימי עבודה  מיום שנשלחה אליו הזמנת  45הספק יגיש למזמין, בתוך  .א

העבודה הראשונה בהסכם זה, את לוח זמנים המפורט לביצוע העבודות 

 כמוגדר במפרט זה.הנדרשות לביצוע מושלם של הפרויקט, 

או תוכנת ניהול פרויקטים  MS Projectלוח הזמנים יוכן בתוכנת   .ב

מקובלת חלופית, ויכיל את כל הפעילויות הקיימות בפרויקט והקשר בין 

כל אחת מהן. לאחר אישור הלו"ז ע"י המזמין, יאוחסן הקובץ הנ"ל 

יקט. כל כתוכנית בסיס וכל שינוי בו ינוהל במסגרת תיעוד השינויים בפרו

 .MS Project -דוח חודשי יעודכן במהדורה של קובץ ה
 

 מעקב התקדמות העבודות ההנדסיות 7.6.2

הספק יבצע מעקב רציף אחר לוח הזמנים וחריגות צפויות ממנו ויתריע על  .א

 כך בפני המזמין.  

הספק יזהה מוקדם ככל שניתן כל גורם, פנימי או חיצוני, שעלול לעכב את  .ב

 לפגוע בהתקדמותם, ויפעל ככל שנדרש בכדי להסירו.הביצוע ההנדסי או 

הספק יבצע מעקב רציף אחרי התקדמות הביצוע ההנדסי באמצעים  .ג

 שונים, ובכלל 

זה זימון ישיבות מעקב קבועות עם הגורמים השונים הקשורים בפרויקט. 

 הישיבות ייערכו בתחומי ירושלים. תדירות הישיבות תקבע על ידי המזמין.

 

 דיווחים 7.7

דווח שוטף למזמין על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית,  7.7.1

וכיוצא בזה של חוזי העבודות ההנדסיות, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך 

 הביצוע והצעת דרכים לפתרונן.

 הדיווח יהיה דו שבועי או כפי שיקבע המזמין. 7.7.2

 ו הצפויים בביצוע דיווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו א 7.7.3

 העבודה ההנדסית, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם. 

 מתן המלצות לגבי שיפורים תהליכיים או הנדסיים בפרויקט. 7.7.4

 דווח תקציב הפרויקט בגיליון מרוכז הכולל: 7.7.5

 עמודת תקציב מאושר לפי נושאים לרבות תקורה. .א

 בכל נושא.עמודת סה"כ ריכוז כל ההתחייבויות בפועל  .ב

 עמודת התחייבויות צפויות בכל נושא. .ג

 עמודת יתרת התקציב. .ד

 עמודת אחוז ניצול התקציב בכל נושא. .ה



 

 

 

 סיכום של כל הפעילויות שבוצעו במהלך החודש שחלף כולל תיעוד מצולם. 7.7.6

 רשימת כל הפעילויות הצפויות לחודש הבא, תוך הדגשת פעילויות מיוחדות. 7.7.7

המעכבות את העמידה בלו"ז הפרויקט או רשימת גורמים מגבילים ובעיות  7.7.8

 צפויות לעכב.

 כל נושא רלוונטי אחר. 7.7.9
   

 שלב מסירת הפרויקט .6

 הכנה וניהול תכנית מסירת הפרויקטים למזמין והיערכות לשנת בדק.  8.1

ליווי המזמין בתהליך קבלת העבודות בשיתוף עם המתכננים לאחר סיום כל עבודות  8.2

 בהתאם לחוזי הבניה ולנהלי המזמין.הקבלנים, או חלקי העבודות, והכל 

 ניהול מבחנים ומבדקים. 8.3

 ניהול קבלת אישורים הנדרשים לציוד ו/או לעבודות. 8.4

תיאום וליווי צוותי המזמין בהדרכתם והכשרתם לביצוע התפעול השוטף של התשתית  8.5

 והמתקנים שהוקמו.

התיקונים, ההשלמות תיאום וביצוע סיורי מסירה של מרכיבי הפרויקט. רישום הערות,  8.6

והשיפורים הנדרשים מהקבלנים, לאור בדיקת העבודות כאמור, קביעת לוח זמנים 

 לביצוע התיקונים ופיקוח אחר יישום השלמת תיקונים.

 קבלה סופית 8.7

ליווי המזמין בקבלה הסופית של העבודות לאחר ביצוע התיקונים בשיתוף  8.7.1

 המזמין והמתכננים.

 הכנת טפסי מסירה. 8.7.2

עת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה, בהתאם מתן חוות ד 8.7.3

 לחוזי ביצוע העבודה.

 טופס היתר אכלוס זמני וקבוע 8.8

 לפרויקט ו/או לחלקיו השונים. 4וטופס  2יטפל בהשגת טופס  הספק 8.8.1

 הזנת חשמל 8.9

 הספק ילווה ויתאם את הזמנת עבודות הזנת החשמל לאתרים. 8.9.1

ויקט לרשת החשמל של ספק החשמל הספק ילווה ויתאם את תיאום חיבור הפר 8.9.2

 ולרשתות התקשורת של חברות התקשורת השונות.

 תוכניות עדות 8.10

פיקוח על עריכת התכנית של העבודה ההנדסית של כל מתכנן כפי שבוצעה  8.10.1

 ( והכנת ספרי מתקן של כל מרכיבי הפרויקט.As Made-)תוכנית לאחר ביצוע 

אותם למזמין בהתאם לדרישות הספק יבדוק ויאשר את תוכניות עדות וימסור  8.10.2

 המזמין.

 

 

 



 

 

 מסירת מסמכים 8.11

מיד עם סיום עבודות הביצוע, ימסור הספק למזמין את כל החומר הרלבנטי  8.11.1

לתשתית שבוצעה, ואשר יכלול, בין השאר, היתרים, אישורים רשמיים, מדידות, 

שירותים וקבלנים -מיפוי, תכנון, מפרטים, חוזי התקשרות עם ספקים, נותני

)העתקים(, תיעוד בקרת כמויות ותיעוד מלא של בקרת איכות העבודה 

 והחומרים, תעודות אחריות, הוראות הפעלה וכיו"ב.

 דו"ח סופי 8.12

הספק יכין דו"ח סופי, המתאר את תכנון הפרויקט לעומת ביצועו בהיבטים  8.12.1

 טכניים ותקציביים.

 

 שלב שנת הבדק .7

המתחילה ביום מסירה סופית של  עשר חודשים,-הגדרה: "שנת בדק": תקופה בת שנים 9.1

 מרכיב של הפרויקט.

 הספק ילווה את הפרויקט במהלך שנת הבדק. 9.2

בדיקת כל העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הכלולה בחוזי ביצוע העבודות, רישום  9.3

התיקונים הדרושים בתוך תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ובתיאום עם המזמין, מתן 

 יצוע העבודות לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.אישור סופי ע לגמר חוזי ב

 ליווי הפרויקט במהלך שנת הבדק יכלול: 9.4

תיעוד ליקויים פיזיים במתקן/תשתית והפעלת המתכננים והקבלן לצורך  9.4.1

 תיקונם.

ליווי המזמין במקרים של אי עמידת הקבלן באחריותו לפי ההסכם לתיקונים  9.4.2

 במהלך שנת הבדק.

ת, היה ויוגשו נגד המזמין מצד ספקים, נותני שירותים, סיוע בטיפול בתביעו 9.4.3

קבלנים או גורמים כלשהם המעורבים בביצוע עבודות הפרויקט, ואשר 

מתייחסות לעבודות אלו. לרבות איתור והגשת מסמכים רלבנטיים לתביעות, 

 משפט באם יידרש, זאת ככל שיידרש.-כן מתן עדות בבית-וכמו

 

 סוגיות משפטיות .8

נדרש המזמין להתמודד עם סוגיות משפטיות הקשורות בביצוע העבודות,  במקרים בהם 10.1

ידי -כגון תביעות ביטוח, יסייע הספק למזמין בטיפול בתביעות ככל שיידרש לכך על

המנהל כולל מתן עדות בפני בית משפט, בוררים או רשויות אחרות בכל הקשור לעבודה 

 יעשה בתמורה כפי שיקבע המזמין.ההנדסית. מתן עדות כאמור לאחר תום תקופת הבדק 

 

 ביקורת חשבונות .9

הספק אחראי לבדוק כל חשבון של קבלן, ספק, נותן שירותים או יועץ, שפועל מטעם  11.1

 המזמין במסגרת פרויקט זה, טרם הבאתו לבדיקת המזמין ולאישורו.

 



 

 

הספק אחראי ללמוד ולהכיר את תנאי ההתקשרויות של המזמין עם כלל הספקים,  11.2

 נותני השירותים של המזמין בפרויקט, לצורך בדיקת החשבונות.הקבלנים ו

בדיקת חשבונות תכלול את בדיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר כפי  שנרשמו  10.1

בפנקסי השדה ו/או הרשומות בתוכניות הביצוע ובכפיפה לתנאי חוזה העבודות 

 ההנדסיות, ולסיכום הכמויות עם הקבלנים.

פקו לקבלן על ידי המזמין לשם שימוש בביצוע העבודה עריכת מאזן חומרים שסו 11.3

 ההנדסית.

 הספק יחזיר אל הספקים כל חשבון שאינו מדויק והדורש תיקון. 11.4

 חריגים 11.5

בירור תביעות קבלנים למחירים חדשים לפריטי עבודות שאינם כלולים בחוזה  11.5.1

העבודות ההנדסיות או לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזי העבודות 

 ההנדסיות.

 ביצוע ניתוח מחירים לתביעות הקבלנים והגשתן לאישור המזמין. 11.5.2

 פירט ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודה השונים, לרבות שינויים ותוספות. 11.5.3

יעוץ למזמין והשתתפות במישרין עם הקבלנים ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר  11.6

 הבירור, הכל כפי שיורה המזמין.

 כלפי הקבלנים במקרה הצורך והדיון בהן. עריכת תביעות של המזמין 11.7

סיכום התביעות בהתאם להנחיות המזמין והכנת הסכמי שינויים לפי דרישות המזמין  11.8

 ולאישורו.

ידי רשות המים, הספק אחראי להגשת -במידה וחלק מסוים של הפרויקט ימומן על 11.9

 חשבונות 

מו כן הספק . כ(מילת"בחטיבה הטכנית ברשות המים )הכל ספק בהתאם להנחיות 

 בהתאם לנהליה.חטיבה הטכנית ילווה את הטיפול בכל הליך החזרי התשלומים מה

 חשבון סופי 11.10

 הספק יבדוק את החשבון הסופי של הקבלן ויטפל בו בהתאם לאמור לעיל.

השתתפות בבירורים עם הקבלנים, או קיום ברורים עם הקבלנים, והכול כפי שיורה  11.11

 המזמין, בקשר לתביעות הצדדים.

 

  



 

 

 נספח ב' – ביטוח

  הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

חברת  ו/או  חברת עין אפק בע"מ  שם:

 אפק השומרון תשתיות מים וביוב בע"מ

 ומי מטעמן וגופים שלובים

 

קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מפקחי הבניה ו/או מנהלי 
 עבודה ו/או עובדיהם 

)להלן: "היזם"/"המזמין"/"הקבלן 
הראשי"/"המשכיר"/"חברת הניהול"/"החברה"/"המוטב 

)לענין הנדל"ן והשקעות("/"המבוטח הנוסף" )לענין ביטוחי 
 אחרים(/"מבקש האישור"(

  שם:
 

 
 יןו/או המזמ

 שירותים ☒

 

 מזמין שירותים☒

 

 

 ראש העין 11/1רחוב העבודה : מען 

 

 :  מען 

 כיסויים

 סוג הביטוח
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה
בסיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים עצמית השתתפות

 מטבע סכום
 ש"ח

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  מטבע סכום
 ד'

: רכוש
"כה"ס" ו

ושחזור מידע 
ומסמכים לפי 

 נזק ראשון

        

309,328 

 אח' צולבת,  302    4,000,000      צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף למבקש,  309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 ,מבוטח נוסף בגין המבקש 321

 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
  ,רכוש המבקש צד ג 329

 רשלנות רבתי,חבות ביטול סייג 

אחריות 
 מעבידים

 ויתור תחלוף למבקש,  309    20,000,000    
 כמעביד, מבוטח נוסף 319
 "ראשוניות",  328

אחריות 
  מקצועית

מועד   
חתימת 

החוזה או 
תחילת 
פעילות 

 אח' צולבת,  302    8,000,000 
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף למבקש,  309
מבוטח נוסף בגין המבקש,  321

 המבקש כצד ג, 322



 

 

 

 

  

 בפועל 
- 

 המוקדם

 327פרטיות,  326מרמה,  325
 "ראשוניות", 328עיכוב, 

 ח',12גילוי  332
 חבויות: יביטול סייג

 סייבר; רבתירשלנות 

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

 שירותי ניהול תכנון ופיקוח הנדסי על ביצוע עבודות קווי ביובנשוא הביטוח כולל , 085, 082, 068, 040, 038

 יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי :הפוליסהביטול/שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר

 חתימת המבטח:

 



 

 

 נספח ג' - שמירה על סודיות

 לכבוד:

 אפק השומרון תשתיות מים וביוב בע"מ

 לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות   הנדון:

( בהסכם "החברה"בע"מ )להלן: אפק השומרון תשתיות מים וביוב והתקשרתי עם  :הואיל
 (;"העבודות"למתן שירותים כמפורט בהסכם )להלן: 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  :והואיל
חס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של לידיעתי, מידע המתיי

החברה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן 
עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם פעולות החברה או עם העבודות )להלן: 

 "(;"מידע סודי

היא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה ש :והואיל
 נזקים כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים.

 :אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע     .1
 בלתי מוגבלת.ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה 

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת     .2
אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או בעקיפין, 

"(, והכל לתקופה פירוט העבודותלרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן: "
 בלתי מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין  2-ו 1האמור בסעיף     .3
)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, 

 ובמידה שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא    .4
 ת החברה ולצורך מתן העבודות.לטוב

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות    .5
ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי 

נת על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מ
 לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע למתן העבודות.

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,     .6
שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן 

ומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל ח
 לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם  הנני מתחייב כי    .7
זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה 
זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או 

 מוגדרים. 



 

 

 

מובהר כי החברה אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל     .8
 הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע

-118ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים     .9
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י מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של חשש הננ .10
לניגוד עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או 
לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו וכלל ויהיה חשש לניגוד עניינים כאמור הריני 

 רה על כך לאלתר.מתחייב להודיע לחב

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר  .11
 יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות  .12
 להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.כלפיכם הזהה 

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה  .13
נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה 

 לצורך הקטנת נזקיכם.

וע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות אין באמור במכתב זה כדי לגר .14
 והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________
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