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 עיריית בית שמש

 19/20מכרז מס' 

 בנושא תכניות מפורטות )תב"ע( תכנונילהגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ 

 עבור עיריית בית שמש 

 

וביצוע  סדיריםעיריית בית שמש מזמינה בזאת מציעים, העונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ  .1

, המכרז-והעירייה –)להלן בהתאם להוראות מכרז זה ,במחלקת תכנון עירבנושא תכניות מפורטות )תב"ע( תכנונית בקרה 

 בהתאמה(.

הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה  .2

 וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע.

טית מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות משפ .3

נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף 

 של המציע.

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במכרז. השינויים והתיקונים,  .4

 נאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים לפי הכתובות שמסרו.כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מת

. העירייה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה .5

 הזכייה בין קבלנים שונים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 )שלא יוחזרו(.  ₪ 500ורת מכרזים(  תמ –תשלומים  –אתר העירייה )לשונית אגף הגבייה ש במסמכי המכרז ניתן לרכו את .6

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה  .7

ידי המציע )חתומה ע"י -ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 מורשי חתימה, במקרה של תאגיד(.

השאלות יש לשלוח בדואר  . לאחר מועד זה לא תתקבלנה שאלות. את12:00בשעה  21/5/20ליום  שאלות הבהרה יוגשו עד .8

 rotems@bshemesh.co.il :בכתובת למר רותם שפיגלר  אלקטרוני

ברחוב  3העירייה, בקומה  סמנכ"ל ים בבניין העירייה במשרדיההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרז .9

. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא  12:00עד השעה  4/6/20עד ליום , בבית שמש C, קניון נעימי בנין 2דרך יצחק רבין 

 תתקבל.

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו  .10

 ידי העירייה. -כי המכרז שידונו עלבמניין מסמ

               

  ,ד"ר עליזה בלוך

 ראש עיריית בית שמש

 

 

mailto:rotems@bshemesh.co.il
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 הזמנת הצעות ומידע כללי

 בנושא תכניות מפורטות )תב"ע( תכנונילהגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ 

 

בנושא תכניות  תכנונייעוץ יזאת הצעות למתן שירותי עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה ב

  בהתאם לתנאים דלהלן: בבית שמש תכנון עירעל עבודת מחלקת תכנונית  קרהבוביצוע  מפורטות )תב"ע(

תכניות מפורטות בנושא  תכנונילמתן שירותי ייעוץ נוסח הזמנה זה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  .1

 .עבור עיריית בית שמש )תב"ע(

 בכתובת:   למר רותם שפיגלרבדואר אלקטרוני שאלות הבהרה יש להפנות  א. 

  rotems@bshemesh.co.il 

. לא תתקבלנה שאלות מעבר למועד 12:00בשעה  21/5/20את השאלות יש להגיש עד ליום  ב. 

 הנ"ל או מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה.

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר מתקיימים  .2

 בהם במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז לרבות היות המציע: 

 מסמכים שיש לצרף תנאי סף

 הנדסאי, גיאוגרף או מתכנן ערים, אדריכל
קורות חיים + תעודות + פרופיל 

 חברה

השנים  10שנים לפחות, במהלך  6ניסיון של 

מפורטות  תכניותהכנת והגשת האחרונות, ב

עבור מוסד תכנון כגון  ו/או בדיקתן )תב"ע(

  ועדה מחוזית, מרחבית, מקומית

 קורות חיים + המלצות

נעדר זיקה לעובד עירייה / חבר  המציע

 מועצה

תצהיר חתום בדבר היעדר זיקה 

 והיעדר ניגוד עניינים

 תעודת עוסק מורשה הינו עוסק מורשה כדין המציע

 

 

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר מתקיימים  .3

  לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל המסמכים להלן: 2בהם התנאים כמפורט בסעיף 

דין -מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  .4

  –כמפורט להלן 



 בס"ד
  

 
 

 
  5כתובת למשלוח מכתבים: עיריית בית שמש ת.ד. 

  02-5475349פקס'   02-9900763טל' 
 רמת בית שמש  8נחל שורק כתובת המשרד: 

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

לשכת מהנדסת  
 העיר

 עיריית בית שמש

פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על א. 

שת , אישור תקף ליום הג1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

העתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד  –למציע שהוא תאגיד  ב. 

ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום 

 מניות והמנהלים של התאגיד.המכרז, בו מפורטים בעלי ה

דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו הרשומים -כמו כן יש לצרף אישור עורך  

ידי -ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על

 מורשה החתימה.

 צילום תעודת זהות ועוסק מורשה. –למציע שהוא יחיד  ג. 

 המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח בהתאם לנוסח  הקבוע בנספח א' למכרז. ד 

 הצהרת המציע חתומה ומאושרת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח ב' למכרז. ה. 

 ' למכרז.ג. נספח 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2אישור בהתאם לסעיף  ו. 

' דתצהיר בדבר קיום זכויות עובדים, חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף כנספח  .ז 

 לתנאי המכרז. 

 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית בנוסח המצורף כנספח ה'. ח. 

 לעיל. 2כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .ט 

 ת המכרז.קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכיש    י.         

 

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה. .5

  

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות  .6

המשפטית אשר מגישה את ההצעה, העירייה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר 

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ידי העירייה(, -חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על .7

 ידי המציע טרם הגשתם ויצורפו במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 3המפורטים בסעיף  למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים .8

לעיל, תהיה העירייה  4לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.
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 עיקרי ההתקשרות

-100שירותיו לעירייה במתכונת סדירה, על בסיס שעתי, ובהיקף עבודה של היועץ יספק את  א. .9

. להיקף עבודה מינימלי כלשהו היועץהעירייה אינה מתחייבת כלפי  שעות חודשיות. 140

תיעשה בהתאם לצרכיה, לתקציבה ולשיקול דעתה  הייעוץדרישת העיריה לקבלת שירותי 

  הבלעדי. 

בנספח את הרכיבים המפורטים  הייעוץבהיעדר הוראה סותרת או מרחיבה, תכלול עבודת  ב. 

 כרז זה.א'  להסכם המצורף למ

אין בו כדי למצות את חובותיו של  ,שלהלן הייעוץמוסכם ומובהר בזאת, כי פירוט עבודת  ג. 

ע"פ מכרז זה, והוא יהא חייב לבצע כל מטלה ו'או דרישה נוספת ככל שיידרש לה ע"י  יועץה

 .ייעוץהמנהל, ובלבד שהמטלה ו/או הדרישה הנוספת הינן בתחום עבודת ה

 העיר. תלמהנדסהיועץ יהיה כפוף  ד. 

שהינו  , הנדסאי, גיאוגרף או מתכנן עריםאדריכלרק ומובהר כי את עבודות הייעוץ יבצע אך  ה. 

המיועד לבצע את  יועץההמציע או מועסק כעובד על ידי המציע. המציע יפרט את שם 

 העבודה ואת ניסיונו.

מתחייב כי לא תישמע מצדו כל טענה תביעה ו/או דרישה בכל עילה שהיא )לרבות עילה חוזית,  היועץ .10

לו שיאושר  ה( בנוגע להיקף העבוד1979 –נזיקית ועילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 

 בפועל, כאמור לעיל.

לים, חומרים וציוד את עבודת הייעוץ, יהא היועץ רשאי לבצע ממשרדו הפרטי ותוך שימוש בכ .11

שבבעלותו. בהסכמת העירייה, יהיה רשאי היועץ לבצע חלק משעות עבודתו במשרדי העיריה. בכל 

 ( ימי עבודה בשבוע )שמונה ימים בחודש(. 2מקרה, היקף העבודה ממשרדי העיריה לא יעלה על שני )

והודעות טקסט( לפניות העירייה היועץ יהיה זמין באמצעי התקשורת השונים )טלפונית, אימיילים  .12

 במהלך שעות העבודה המקובלות במשק.

ידו, על ביצוע שעות הייעוץ בחודש -היועץ יגיש מדי חודש חשבון חודשי, בצירוף הצהרה חתומה על .12

שחלף. ההצהרה תכלול פירוט של תאריך מתן השירות, שעת תחילת העבודה ושעת סיומה, מספר 

 השעות ותיאור השירות. 

 צעת המשתתף ואופן הגשתהה

ההצעה למכרז זה הינה בדרך של הגשת הנחה בלבד ממחיר האומדן. על המציע ליתן אחוז הנחה.   .13

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל השירותים, הציוד, החומרים, 

, תהיה במחירים קבועים . ההצעהח אדם וכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרזוחומרי העזר, כ

 ללא כל הצמדה. 

 .תיפסלמובהר כי הצעה המהווה תוספת למחירי מקסימום  .14
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הצעת המשתתף תעבודה בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד הגשתה  .15

 חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז.  3ועד תום 

ינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת יוקנ העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .16

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא  עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. לעירייההצעות 

 עיריית בית שמש.ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ל

על כל  ,עירייהה יהא עליו לחתום על ההסכם המקובל על –"הזוכה"(  –זכה המציע במכרז )להלן  .17

לזוכה בדבר זכייתו  עירייהימים מתאריך הודעת ה 10כשהוא חתום תוך  עירייהולהחזירו ל ,נספחיו

 ימים אלו. 10 –במכרז. לא יארך המשא ומתן מעל ל 

לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים הזוכה ידרש יכן  

המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של )חוזר  2/2011מס' 

מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות 

המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, 

ינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד לצורך בדיקת ניגוד עני

עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים, 

 תתף במכרז.תבוטל זכייתו של המש

 עירייהבמידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם, תהא ה .18

רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ"י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל 

 עם מציע אחר במקומו. עירייהטענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה

כנגד הזוכה עקב הפרת עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .19

 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

ההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגורה  .20

לעיל ההצעה וכל המסמכים הנספחים לה  4 –ו  3ם היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפי

 יהיו מודפסים בלבד.

במשרדו של סמנכ"ל העירייה, בעיריית  12:00שעה ב 4/6/20 לא יאוחר מיוםאת ההצעה יש להגיש  .21

, בית שמש, במסירה ידנית בלבד. מעטפת 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2בית שמש, דרך יצחק רבין 

 לא תתקבל. –הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל 

 החלטות העירייה

שהיא, והיא תהיה רשאית  ת ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעהמתחייבת לקבל א עירייהאין ה .22

להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את השירות הנדרש 
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, מבלי שתהא למציע כל עירייהברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 זכות או רשות לערער עליה. 

שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה  .23

 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על ידי המשתתפים במכרז.

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, וכן להתקשר  עירייהה .24

 פי ראות עיניה.ל לולמציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכ

הצעות, וזאת להציע רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה  העירייה .25

מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות, או להתקשר אם צד שלישי כלשהו לביצוע 

 מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

עירייה. העירייה תהא רשאית לשאת של הבחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים  .26

 ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו, והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת על הצדדים.

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .27

 :מות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינןא א. .28 

 ניקוד פירוט קריטריון

 30% גובה הצעת המחיר של המציע קששכר מבו

 היועץהתרשמות מעברו המקצועי ומכישוריו של  כישורים
 30% המוצע 

בדיקת ש על ג, בדהמוצע יועץהשנות ניסיון של  ניסיון
 25% תכניות מפורטות עבור מוסדות תכנון

 15% התרשמות מהמלצות המציע* המלצות

 )ע"פ הטופס שבנספח(. פרטי התקשרות עם הממליץת וממליצים, הכולל 3של  המלצות* יש לצרף  

 ההצעה הטובה בכל פרמטר תקבל את מלא הנקודות ויתר ההצעות יקבלו ציון יחסי. ב. 

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע לשם  .29

 קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, הנובעים  .30

בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו על פי טיוטת 

והן לגבי  ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא,

העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה. האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק 

 גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

שלוח ו/או -מעביד ו/או שולח-מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין היועץ יחסי עובד 

 . ב היועץ לקבלן עצמאי לכל דבר ועניןשותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת הייעוץ יחש
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כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים  .31

ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת למסמך 

 זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו תהא העירייה  שתתף שלא יעמודמ .32

 רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב. 

 כללי

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת  .33

אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהא להם בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך 

תוקף מחייב כלפי העירייה. על אף האמור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות 

 בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, ולפסול את הצעתו.

 

 בכבוד רב,                                                                            

 

 ,ד"ר עליזה בלוך                                                                            

 ראש עיריית בית שמש                                                                            
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 נוסח אישור והמלצה על ניסיון בביצוע פרויקטים רלוונטיים' למכרז: א נספח

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 א.ג.נ.,

 עבור רשות מקומיתעבודת ייעוץ אישור והמלצה על ניסיון בביצוע  הנדון:

 

 ____________ )שם הרשות המקומית( -__________ )התפקיד המקצועי( ב -מתוקף תפקידי כ

 במהלך התקופה שמיום __________ היועץ  ____________ ביצע והשליםהריני מאשר/ת כי 

 עבור הרשות עבודה בתחום _________________________________ )תחום עבודת הייעוץ(.

 חודש _____ שנה _____. מועד סיום: : חודש _____ שנה _____   מועד תחילת ביצוע

 

 )נא למלא ניקוד במקום המתאים(:  היועץת להלן התייחסותי לעבוד

 (100%)מתוך  ניקוד קריטריון 

  עמידה בלוח הזמנים שנקבע בהסכם 1

  עמידה באיכות העבודה ע"פ תנאי ההסכם 2

  עמידה במסגרת התקציב שנקבעה 3

  זמינות היועץ ומידת שיתוף הפעולה 4

 
 התייחסות מילולית:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 פרטי הממליץ:
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 טופס הגשת הצעה :ב' למכרזנספח 

אני מגיש בזאת את הצעתי למכרז ומאשר כי קראתי בעיון רב את כל הפרטים הנוגעים למכרז, על  .1

 כל נספחיו ותנאיו, וקיבלתי את כל ההסברים שביקשתי, בכל הקשור לשירות זה. 

אני מצהיר שהבנתי את הדרישות המצוינות במכרז, שאני עומד בדרישות ושאני מסכים לתנאי  .2

ההתקשרות ולחוזה המצורף, המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם, ובהתאם לכך ערכתי את 

 הצעתי זו. 

 :פרטי המציע .3

 שם המציע ____________________________________. 

 _______________________________.מס' עוסק מורשה  

 כתובת _______________________________________. 

 מס' טלפון ____________________________________. 

 מס' טלפון נייד _________________________________.

 מס' פקס _____________________________________.

 ________________________________.דואר אלקטרוני  

 המוצע ______________________________.יועץ השם  

 המוצע ______________________ יועץהסיונו של יפרטי נ 

.______________________________________________ 

מע"מ( והוא מבטא לשעת עבודה )לא כולל __ ₪ __המבוקש עבור עבודת הייעוץ הינו  שכר הטרחה .4

 לשעת עבודה )לא כולל מע"מ(. ₪ 250__% ממחיר מקסימום של _ הנחה של

 המוצע. יועץהושל  עה פרופיל מקצועי מפורט של המציעיש להוסיף להצ .5

 על המציע לוודא שצירף להצעתו נתונים ומסמכים המוכיחים עמידתו בתנאי הסף. .6

אני מצהיר בזה כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתי זו וחתומים על ידי, מהווים חלק  .7

 ויש לראותם כמשלימים אותו.  ץ,ועהייבלתי נפרד מהחוזה עליו אחתום, אם אבחר לביצוע עבודת 

 

 

                       ___________                                _____________________________ 

 תאריך                                                           חתימת המציע                                         
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 למכרז נספח ג'

 תאריך: _________             לכבוד

 בית שמשעיריית 

 ,2דרך רבין מ

 99000, בית שמש

 

 א.ג.נ.,

 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2הוראות סע' הצהרה בדבר קיום הנדון: 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף 
ו/או  1991-במכרז זוטא זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1987-ום, התשמ"זחוק שכר מינימ
 האחרונה.

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

 בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור

          

 אישור עו"ד

 (. "המשתתף"י משמש כעורך הדין של ______________ )להלן: נא

*הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות 
העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ 

 ח.פ. _______________. 

 
_________עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______

________________, מר/גב' _________________ נושא ת.ז. _______________ , ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

    נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
    
       _________________ 
  
  חתימה + חותמת עוה"ד                  

_________________________ 
  ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *

   

 *שם נותן התצהיר: __________________

 מס' ת.ז. _________________________
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נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

 (עובדים זריםחוק העסקת  –)להלן במסמך זה  1991-הוגנים(, התשנ"א

 

אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

  –צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

עיריית בית  עבור ,בנושא תכניות מפורטות )תב"ע( תכנוניייעוץ למתן שירותי הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 

 ___ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מכהן כ___ , כמורשה מטעם המציע במכרז.שמש

 תיבהאת ה X -יש לסמן ב)הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז  .1

  –( המתאימה

 לפי חוק העסקת עובדים זרים בשנה שקדמה  2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר דין חלוט -לא הורשעו בפסק

 למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

  דין חלוטים, אך -לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי 2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי

 במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 אחר שבשלטת בעל שליטה בו.

 .1968-, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'שליטה'

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

         _______________ 

 המצהיר        

 דין-אישור עורך

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,  ולאחר  שהזהרתיו כי ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה עליו להצהיר את האמת וכי 

       בפני.

      _____________________ 

 דין  )חתימה וחותמת(-עורך                              
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 עיריית בית שמש

 למכרז' נספח ה

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

 להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:הואיל ואני עומד 

 

 אינני נמנה על אחד מאלה: (א)

 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שמש. (.1)

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.3)

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –(  1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

ה הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העיריי (ב)

לבין חבר עירייה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות 

בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה 

ירייה כאמור לעיל, למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת הע

ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה 

 חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 

א' לעיל, הנני  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף (ג)

 מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 הסכם

 

 

  2020_ שנת       לחודש         שנערך ונחתם בבית שמש ביום

  

 עירית בית שמש  בין:

 בנין העירייה, בית שמש  

 )אשר תיקרא להלן: "העירייה"(

 

 מצד אחד                                                                                       

 ________________________       לבין:

 ת.ז./ח.פ  _________________                    

 מ_______________________      

 דוא"ל___________________      

 טל' ____________________                                                                                             

 (  או "המבצע" "מבצע העבודה)אשר ייקרא להלן: "             

 מצד שני       

 

 ודה כזוכה;שפרסמה העירייה, נבחר מבצע העב 19/20ובהמשך למכרז פומבי מס'   הואיל

ייעוץ שירותי  ה כמפורט להלן בהסכם זה בפרויקטביצוע עבודלמבצע העבודה יה מעוניינת למסור יוהעיר הואילו
 בבית שמש )להלן: "הפרויקט"(;בנושא תכניות מפורטות )תב"ע(  תכנוני

סיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים ימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ ומבצע העבודה  והואיל
 ;בהתאם לתנאי המכרז כהגדרתה להלן העבודהלביצוע 

 כחברה/עוסק מורשה;מצהיר כי הוא רשום  ומבצע העבודה והואיל

בדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים התכנוניים,  ומבצע העבודה והואיל
מוכן ורוצה להתקשר עם והמבצע כהגדרתה להלן,  העבודהים לביצוע המשפטיים והאחרים הנוגע

 כהגדרתה להלן; העבודההעירייה לביצוע 

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט; הואילו

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת

 

 ונספחים מבוא

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.והנספחים המבוא  .א .1
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 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. ב. 

 

 הנספחים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: ג. 

 היקף העבודה הנדרשת/פירוט עבודות מבצע העבודה   -נספח א'       

 ביטוח  -   נספח ב'     

מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה שהוראה ו/או תנאי בכל נספח להסכם זה עומד בסתירה ו/או מטיל  
חבויות נוספות על המזמין מעבר לאמור בהסכם זה, לא יהיה תוקף לאמור בנספח ובכל מקרה יהיו 

 הסכם.בהוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה עדיפים וגוברים על כל הוראה בכל נספח ל

 השירותים

 את השירותים המפורטים בנספח א'. המבצע יבצע א. .2

 שעות לחודש. 140היקף השעות החודשיות שיתן המבצע לא יעלו על  ב. 

 ההתקשרות

להלן  3כהגדרתה בסעיף  העבודהמקבל על עצמו בזה, את ביצוע ה למבצע העבודההעירייה מוסרת בזאת  א. .3
המבצע יתריע בפני העירייה על ליקויים ו/או אי התאמות בעבודות משב"ש  .ובהתאם לתנאי הסכם זה

 והעירייה תפעל בהתאם לכל סמכויותיה כלפי משב"ש אך כל זאת בסיועו של המבצע.

 

שיקול דעתה הבלעדי חודשים מיום חתימתו. העירייה תהיה רשאית לפי  24הסכם זה יהיה בתוקף למשך  ב. 
חודשים כל אחת. בתקופת ההסכם המאורך  12להודיע על הארכת ההסכם לעד שלוש תקופות נוספות של 

 יחולו כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.

 העבודה

מפורטות )תב"ע( בנושא תכניות תכנוני ייעוץ שירותי על פי הסכם זה כוללים מתן  מבצע העבודהשירותי  א. .4
 למחלקת תכנון עיר.

העירייה תגדיר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את היקף העבודה הנדרש, וזאת בהתאם למשימות נספח  ב. 
 א' ולתקציב העירייה.

 למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי אין בהסכם זה כל התחייבות למספר מינימאלי של שעות עבודה. ד. 

 

 המבצעהתחייבויות 

ח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים וסיון, כימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ המבצע .5
לביצוע עבודת הייעוץ באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים מקצועיים הגבוהים ביותר; והוא מתחייב כלפי 

 . וב ביותר כאמור לעילהמקצועי הט באופן העבודה הנדרשתהעירייה לבצע את 

ידו כנציגו, אשר ישמש -העירייה ו/או מי שייקבע על תעל פי הנחיות והוראות מהנדס העבודהיבצע את המבצע  .6
העירייה באופן  תשמע להוראותיו של מהנדסהמבצע יכנציג העירייה בכל הקשור והכרוך לביצוע הסכם זה. 

 קפדני.

ו/או מומחה בקשר לפרויקט  מבצעלא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל  המבצעוסכם בין הצדדים כי מ .7
על חשבון העירייה, אלא אם כן קיבל לכך את אישורו המפורש של ראש העיר  לעבודה הנדרשתו/או בקשר 

  וגזברה מראש ובכתב.

ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להורות לכל גורם שהוא לבצע ו/או לא לבצע עבודות  המבצעכמו כן, מוסכם כי  
ידית את השגותיו והערותיו וסמך, וחייב, לעשות הוא לדווח ממבצע משל העירייה או בקשר אליה. כל שיהיה 

 ה.יהעירי תלמהנדס
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להעניק את שירותיו המקצועיים גם לגורמים  המבצע במהלך מתן שירותיו לעירייה על פי הסכם זה, רשאי .8
עירייה על פי הסכם זה תהיה עדיפות על פני השירותים שיעניק המבצע לאחרים, ובלבד שלשירותים שיעניק 

 לגורמים אחרים כאמור. המבצע

וזאת לפי  המבצעעסק על ידי מתחייב להביא, מיידית, להפסקת העסקתו של כל עובד ו/או קבלן המוהמבצע  .9
 מבצעין. נתקבלה דרישת העירייה כאמור, יביא ינתן מסיבות מוצדקות בנסיבות הענידרישתה של העירייה שת

 להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.

 פי הסכם זה.נים במתן שירותיו המקצועיים על ייימנע מניגוד עני מבצע העבודה .10

על ידי העירייה הזמנת עבודה בכתב  למבצע העבודהמתחייב שלא לבצע כל עבודת אלא אם ניתנה  מבצע העבודה .11
 ומראש ביחס לביצועה.

 לוח זמנים

ו/או כל חלק הימנה ו/או כל עבודה במסגרתה בהתאם ללוח  עבודתומתחייב לבצע את  מבצע העבודה   א. .12
 "לוח הזמנים"(. -הזמנים שייקבע על ידי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )להלן 

במהירות  מבצע העבודהמצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת  מבצע העבודה ב. 
 האפשרית ועל פי לוח הזמנים.

 הטרחהשכר 

 -שכר טרחה )להלן  לשביעות רצון העירייה, תשלם העירייה ,על פי הסכם זהם הנ"ל שירותיהבתמורה לביצוע  .13
 בתוספת מע"מ עבור כל שעת עבודה. ₪בסך של: _____ "שכר הטרחה"( 

 לכל סוף חודש.יהיה רשאי להגיש חשבון  מבצע העבודה א.      

 העירייה, או מי שימונה מטעמו, יאשר כל חשבון כאמור, או יאשרנו בחלקו,  או יסרב לאשרו תמהנדס ב. 
  ימים. 10בתוך 

 יום מסוף חודש ביצוע השירותים.  30תוך על פי האמור לעיל ישולם למבצע העבודה הסך המגיע  ג. 

 

במסגרת  המבצעמובהר כי שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר כל ההוצאות אשר הוציא  א. .14
 וכל עובד אחר. המבצע, לרבות הוצאות בגין העסקת עובדי העבודהביצוע 

המבצע כן מובהר, למען הסר כל ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת של  ב. 
 מבצעכל שירותיו על פי הסכם זה ובקשר אליו, והעירייה לא תהיה חייבת לשלם לובגין  עבודתובגין 

 .אמור בסעיף זהלבשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר 

  
 אחריות

  
אחר, יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק  מבצע העבודה א. .15

/או לכל צד שלישי ו/או לכל ו/או עיריית בית שמש במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל בין

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או  – מבצע העבודהעובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד 

וע העבודה נשוא חוזה בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצ –שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 
 זה.

לשפות את העירייה בגין כל סכום שהעירייה  מבצע העבודהמבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב  ב.
תהיה נאלצת לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק א' לעיל, וזאת מייד לפי 

 דרישתה הראשונה של העירייה.

 

 ביטוח
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 –מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ועל פי דין, בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח הביטוח  א. .16
 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהב' נספח

 קבלן עצמאי

 
מטעמו יחסי ו/או כל הבא  וו/או עובדימבצע העבודות מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין  א. .17

 מבצע העבודותיחשב  המבצעשלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת -מעביד ו/או שולח-עובד
בכל החיובים והתשלומים ישא מבצע העבודות  לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל,

 .ודם של עובדיכמעבי המבצעהחלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של 

  

אם ייפסק בכל ערכאה שיפוטית מסיבה כלשהי, במועד כלשהו לאחר תחילתו של הסכם זה כי, למרות  ב. 

 –ו/או העובדים מטעמו יצרה יחסי עובד  מבצע העבודות כוונת הצדדים כאמור בהסכם זה, העסקתו של

מעביד בין העירייה הרי שמוסכם ומותנה בין הצדדים כי שכרם של העובדים בשל העסקתם עפ"י הסכם 

זה יחושב בהתאם לשכרו של עובד עירייה בעל תפקיד; דרגה; דרוג; וותק זהה לעובדים. חישוב השכר 

לעובדים ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה ויקוזזו מהחישוב ומהתשלום כל סכום עודף שישולם 

 כהגדרתם לעיל בהשוואה לעובדי העירייה.

 העברת זכויות

אחרת את זכויותיו  לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרךהעבודות  מבצע   א. .18
 ירייה.מפורשת, מראש ובכתב, מאת הע פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -על

לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע עבודת הייעוץ, כולה או העבודות  מבצע ב.  
 מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש וכתב.

את ביצוע עבודת  אחר רשאי להעביר לכל קבלן ו/או  המבצעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא   

להלן, אלא אם  19ו/או כל חלק הימנה ו/או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כהגדרתם בסעיף  המבצע
 המפורשת של העירייה מראש ובכתב. את רשותה המבצעקיבל 

 תכניות ומסמכים

ו/או המפות ו/או השרטוטים  כל המסמכים ו/או המפרטים ו/או התשריטים -בסעיף זה, "המסמכים"  א. .19
 .המבצעו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעבודת 

יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה, ולעירייה יהיו במסמכים כל  המבצעידי -כל המסמכים שיוכנו על ב. 
רייה תהא רשאית מובהר כי העי הזכויות מכל מין וסוג שהוא, ולרבות זכויות היוצרים. למען הסר ספק

ו/או עקב ביטול ההסכם  המבצעו/או לאחר מתן שירותי  המבצעלעשות במסמכים, תוך כדי מתן שירותי 

להלן, כל שימוש ו/או שינוי ו/או תוספת שתימצא לנכון לפי  20ו/או הבאתו לידי גמר כאמור בסעיף 
ו/או  ם כלשהם בגין השימושהבלעדי והמוחלט, כל זאת מבלי שיהיה זכאי לסעד ו/או תשלו שיקול דעתה

 השינוי ו/או התוספת כאמור.

, המבצעאת כל המסמכים המצויים ברשותה הדרושים לביצוע עבודת  למבצע העבודותהעירייה תעביר  ג. 
עבודות צילום והעתקות אור יהיה במכון מאושר ע"י העיריה  וזאת בסמוך לאחר חתימתה של הסכם זה

 .ולא כלולות בשכ"ט שסוכם

יעביר לעירייה את המסמכים  המבצעכבון במסמכים, כולם או חלקם, ילא תהיה זכות עהעבודות  בצעמ ד. 
ימסור  המבצעשיידרשו על ידה מייד עם דרישתה הראשונה, ולא יעכבם תחת ידו מכל סיבה שהיא. 

פי  או שהגיע אליו במהלך מתן שירותיו על המבצעלעירייה כל מסמך המצוי ברשותו ואשר נוגע לעבודת 
הסכם זה, וזאת מיד עם סיום הסכם זה ו/או קבלת הודעה בדבר הפסקתו. מסירת המסמכים כאמור 

 ככל שיגיע לו בעת סיום הסכם זה. לכל תשלום שהוא  המבצעבמלואם לעירייה מהווה תנאי לזכאותו של 

 הפרות ופיצויים
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 15הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של יפר תנאי או התחייבות  מבצע העבודותאם  א. .20
ימים לא תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או 
תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של 

 . המבצעדין ולרבות זכות לפיצויים מן העירייה לפי הסכם זה ו/או על פי ה

, 5א' לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הצדדים המפורטות בסעיפים  על אף האמור בס"ק ב. 
לעיל, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, והצד הנפגע יהיה רשאי לבטל  19 -ו  18, 16, 11, 10, 9, 6

-לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיו האחרות של הצד הנפגע על
 רבות זכות לפיצויים מן הצד המפר.הסכם זה ו/או על פי הדין ול פי

בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנמק  למבצעבנוסף לכל האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להודיע  ג. 
זקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא הסכם זה לידי יולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה לה

ימים ממועד משלוח  30ודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף גמר. במקרה של ה
 ההודעה האמורה.

יהיה רשאי להודיע לעירייה  בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנמק  המבצעבנוסף לכל האמור לעיל,  ד. 
י ברצונו להביא ולפי שיקול דעתו המוחלט, כי אין בכוונתו להמשיך ולהעניק עוד את שירותיו לעירייה, וכ

ימים  60הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 
 אמורה.ממועד משלוח ההודעה ה

 יל, כי אז תחולנה ההוראות הבאות:בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לע ה. 

ישתף פעולה ככל שידרש  המבצעחר, לכל גורם א המבצעהעירייה תהיה רשאית למסור את עבודת  (1)  

לעיל ימסור מיד לידי העירייה את כל  19לצורך זה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

 לעיל. 19המסמכים כהגדרתם בסעיף 

אשר בוצע על ידו בפועל  המבצעיהיה זכאי אך ורק לשכר יחסי בעד אותו חלק מעבודת  המבצע (2)  
תו לידי גמר, הכל כפי שיקבע על ידי העירייה וזאת לסילוק מלא של עד לביטול ההסכם ו/או הבא

 עקב הבאת ההסכם לידי גמר או הבאת ההסכם לידי גמר כאמור. המבצעכל המגיע 

 סעדים

לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם צווי  המבצעמוסכם בזה במפורש כי  .21
ו/או סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר ’ ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיוב

אדם אחר, וכן  ידי-ו/או על המבצעביצועה על ידי -ו/או אי המבצעלעבודות נשוא הסכם זה ו/או לביצוע עבודת 
לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטח העבודות, בשטח ביצוען, בציוד ובכל רכוש אחר של 

אחר בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ’ מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או צד ג המבצעהעירייה, 
 כאמור אך ורק לסעד כספי. המבצעו/או לביצוע שרותי 

מנוע באורח כלשהו את ביצוע לא לעשות כל פעולה שיהיה בה כדי להאט ו/או לעכב ו/או ל המבצעמתחייב ן כ 
 קט או כל חלק ממנו.הפרוי

 סודיות

מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו  המבצע .22
מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור  המבצעולאחריה.  המבצע, וזאת במהלך ביצוע עבודת המבצעבקשר לעבודת 

 תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.

 שונות

או על ידי מי באופן אישי,  __________ידי -פי הסכם זה יעשו על-על םשירותיהומתן  המבצעעבודת  א. .23
, בעל הכישורים המתאימים, אשר העירייה אישרה מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט ומטעמ

כאמור בס"ק זה. מוסכם ומובהר כי אין במתן השירותים ע"י מחליף  ________של  ווהסופי כמחליפ
, ובכלל זה עהמבצלכל היבטי ביצוע עבודת  המבצעשל  וכאמור כדי לגרוע מאחריות ___________של 

 למעשיו ורמת השירותים שינתנו ע"י המחליף כאמור.

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על ב. 

 .המבצעלרבות נספחיו והערבויות, ישולם על ידי ככל שיחול,  מס בולים החל על הסכם זה,  .ג 
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פעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה על זכות שום וויתור, הנחה או הימנעות מ ה. 
ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש -מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 ובכתב.

בית שמש או בירושלים אם אין מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב ו. 
 .ת משפט בעל סמכות מתאימהבבית שמש בי

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט בראש הסכם זה.  ז. 
ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד,  3כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 לפי הענין.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

          __________________    ____________________                                                                                                                                           

  מבצע העבודה                                 העירייה                                                          
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 העבודה: תיאור השירותים הנדרשים במסגרת להסכם נספח א'

סיוע בבדיקה וקידום של תכניות מפורטות לסוגיהן, תכניות לאזורי תעסוקה, תכניות  .1

 התחדשות עירונית, תכניות פינוי בינוי ושל תכנית מתאר מקומית, כוללנית, תשריטי

חלוקה, תכניות איחוד וחלוקה. ובכלל זה, ניהול תהליך תכנון, בקרה וביקורת על מסמכי 

 התכנון שנערכים על ידי צוות התכנון.

, , חוות  דעת, מענים להתנגדויותבקרה וביקורת על מסמכי התכנון וסיוע בהכנת תכניות .2

 בוועדות השונות. לדיונים מסמכי החלטות ופרוטוקולים

נון מול מוסדות וגופי התכנון השונים )ועדה מחוזית, מועצה ארצית, משרד סיוע בתיאום תכ .3

 הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל וכד'(. 

 סיוע בקידום תכניות בהתאם להחלטת מוסדות התכנון עד לאישורן. .4

 בנושאים תכנוניים. יסוח וקידום מסמכי מדיניות ונהליםיוע בנס .5

עיר, הכוללים הטמעה מיטבית של מערכות המידע קידום הדיגיטציה במחלקת תכנון  .6

 ( ומעבר לארכיב דיגיטלי.GISהממשלתיות והעירוניות )מבא"ת, מערכת ניהול ועדה, 

 שירותי ייעוץ נוספים ככל שיידרש. .7
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תכנוני בנושא תכניות מפורטות יעוץ  –אישור  עריכת  ביטוח  -נספח ב' 
 )תב"ע(

 

 לכבוד

 "העירייה"()להלן :    עיריית בית שמש

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש  עיריית בית שמש –" מבקש האישור"

 .  ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם רשותייםעירוניים ו/או חלצ"ים 
 תבעו"ת ונושאים תכנוניים אחרים.תכנוני בנושאי יועץ  –" השירותים"

 מתן שירותי ייעוץ תכנוני.  –" הפרויקט"

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח אחריות השירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת  7נוספת של  כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהמקצועית 
 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 0מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2כמפורט בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, המבוטחי מבטח ביטוח, חתום ביד
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6ביטוח וחיסכון 

אישור להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או  ביטוחי המבוטח

 לעיל. 0למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד  שור כי מי מביטוחי המבוטחיודיע למבקש האי בכל פעם שמבטח המבוטח

 30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

ות סעיף ביטוח זה, לא במועד או בהתאם להורא מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
מנע תאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח תגרע מהתחייבויות המבוטח

יהיה מנוע  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מהמבוטח
מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא 

 כנדרש. השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח לויתאפשר 

לוודא , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג והמבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח שביטוחי המבוטח

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהעצמיות הנקובות בביטוחי 
אשר  העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על

לבצע כל  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם חהמבוטבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי  ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 
 פי דין.-ו/או עלפי הסכם זה -על המבוטח
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 לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח

, זה ביטוח מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי -ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי  למבוטחפי דין. -הסכם זה ו/או על
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 .המבוטחו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ביטוחים נוספים ו/או ו/או לערוך  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחמשלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי 
ול את מבקש האישור, בכפוף המבוטח לכליורחב שם  ידי המבוטח-חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת.

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםלרכוש כלשהו  מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם

לנזקים לכל הבאים מטעמו (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. או בשמו בקשר עם השירותים.

לדרוש כי יערכו על  ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח עם קבלני משנה במסגרת בהתקשרות המבוטח .7
 .ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
או לפצות את ישא באחריות לשפות ו/ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח בוצעו באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן -מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח

  ל מבקש האישור אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל ע
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית
בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות  בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים 
פי נספח זה כלולות הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 :המבוטחביטוחי  .8
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 8.1

של  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו-על המבטח את חבות המבוטח
 אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש 
 האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי פ

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000: גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים 8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבטח את חבות המבוטח
תוך כדי ו/או  או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/1980 -התש"ם 

 עקב השירותים. 
היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 

 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםו/או מחלה כלשהי כי 
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 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000: גבול אחריות
 ביטוח אחריות מקצועית  8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת -על המבטח את חבות המבוטח
 . מטעמוו/או מי מהפועלים  הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח

 ר ממועד תחילת מתן השירותים.הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוח
עקב מעשה ו/או יו הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו מחדל של המבוטח
 המבוטח.נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

, אבדן מסמכים, המבוטחטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי הבי
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,  ,הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי  המבוטח
 המבוטח.בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 2,000,000: גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .9
 וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 9.1

 .והבאים מטעמו מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור
יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  9.2

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 9.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח
 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  9.4
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מידע חיתומי שגוי 
. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  9.5

רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 
 . 1981 -ביטוח התשמ"א  על פי חוק חוזה המבוטח

אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור 9.6
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  על המבוטח 9.7
 פיהן. על 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

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

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

עיריית בית שמש ו/או שם: 
 החברה לפיתוח בית שמש בע"מ

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 יועץאחר: ☒

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

 _________מען:  בית שמש 2דרך רבין מען: 
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 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת )  ₪  2,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
( חברות  ו/או עמותות בנות 320גורם אחר )

ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם(

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ות )ראשוני

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

20,000,00     אחריות מעבידים
0 

 (304הרחב שיפוי ) ₪
( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

( 308תחלוף לטובת גורם אחר ) ויתור על
חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ 

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 
 ומנהליהם(

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות בנות 320גורם אחר )
ו גופי חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או ו/א

 עובדיהם ומנהליהם(
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר



 בס"ד
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