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שירותי ניהול ותכנון תב"ע עבור מרכז מבקרים תיירותי למתן להגשת הצעות 

 בבית שמש

 תב"עתכנון וניהול עיריית בית שמש מזמינה בזאת מציעים, העונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות למתן שירותי  .1

 , בהתאמה(.המכרז-והעירייה -בהתאם להוראות מכרז זה )להלןית שמש בב עבור מרכז מבקרים )כולל הוצאת היתר בניה(

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

, וכן בשיקולים ניסיונה הקודם של העירייה עם המציעבניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות בו

 נוספים.

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

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

 של המציע.

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

 כל המשתתפים לפי הכתובות שמסרו. יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת

. 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.

: מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת, לעיין, ולהדפיס לראותמסמכי המכרז ניתן  את .6

https://betshemesh.muni.il/bids/   בשום מקרה אשר לא יוחזרו לרוכש   ₪ 500את התשלום להשתתפות במכרז בסך

    /https://www.betshemesh.muni.il/100561ניתן לשלם  בכתובת : 

. לאחר מועד זה לא תתקבלנה שאלות. את השאלות יש 0016:בשעה  13/04/21שאלות הבהרה יוגשו עד ליום  .7

 rotems@Bshemesh.co.il בכתובת  רותם שפיגלרלמר לשלוח בדואר אלקטרוני 

על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה  ,ההצעה .8

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(

לכול עותק הצעה נספחים  2 ע"י המציע, שימולאו וייחתמוזהים עותקים  4 -יוכן ב הצעה טופס הגשת –נספח ה' להסכם  .9

  . להצעת המציע והשני יהיה במקומו בסדר המסמכים של המכרז הדף הראשוןנספח אחד מתוך השתיים יהווה את . 

 – 8/21מכרז " ב הבא : שיוכנסו למעטפה אחת שעליה ירשם הכיתו  ובשני עותקים ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד .10

תשולשל לתיבת המעטפה . וללא כיתוב נוסף " שירותי ניהול ותכנון תב"ע עבור מרכז מבקרים תיירותי בבית שמשמתן 

עד בבית שמש  ,3קומה  ,C, קניון נעימי בנין 2המכרזים בבניין העירייה במשרדי סמנכ"ל העירייה, ברחוב דרך יצחק רבין 

 . הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. 12:00עד השעה   03/05/21ליום 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו  .11

 ידי העירייה. -במניין מסמכי המכרז שידונו על

 

  "ר עליזה בלוך,ד 

 ראש עיריית בית שמש            

https://betshemesh.muni.il/bids/
https://www.betshemesh.muni.il/100561/
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 8/21מכרז פומבי 
 

 שירותי ניהול ותכנון תב"ע עבור מרכז מבקרים תיירותי בבית שמשמתן        

 

 

 השירותים נשוא המכרז .א
 
 

 יתיירותעבור מרכז מבקרים  תב"ען תכנווניהול שירותי אספקת מכרז זה הינו מכרז לבחירת  .1

 )כולל(. בניה מכוח תב"ע זו עד לשלב הוצאת היתר בית שמשב

עבודה מקצועית בתחום תכנון הפרויקט, כמוגדר הכוללת יה עבודות תכנון ייספק לעירהמתכנן  .2

 , וכפי שיפורט בהזמנת העבודה. )מפרט טכני( וכמפורט בנספח א' להסכם

בכפוף להזמנת עבודה שתימסר לו ע"י העיריה, ככל שתימסר, ובהתאם להוראות הזמנת העבודה  .3

 והוראות הסכם זה, על כל נספחיו.

 .באתר ארכיאולוגי מרכז מבקרים ותיירותמתחם : אחד לתכנון מתייחס למתחםמכרז זה  .4

 םההתקשרות עיובהר, כי במסגרת הפנייה לקבלת הצעות, תהא העיריה רשאית לקבוע כי  .5

המתכנן תהיה במתכונת הכוללת את כל סוגי עבודות התכנון, כך שעל המתכנן יהיה לדאוג לצוות 

ההתקשרות תתבצע מול המתכנן ושכר הטרחה יכלול את כל צוות  מתכננים ויועצים מטעמו.

 המתכננים והיועצים.

העירייה אינה מתחייבת כלפי המתכנן להיקף עבודה מינימלי כלשהו ו/או למספר הזמנות עבודה  .6

מינימלי כלשהו, ו/או לתדירות מסירת הזמנות עבודה כלשהי, ואו למסירת הזמנת/הזמנות 

, כולל בחירת אחד תכנון מהמתכנן ניהול יריה לקבלת שירותיישת העעבודה כלשהי/כלשהן. דר

תיעשה בהתאם לצרכיה, לתקציבה ולשיקול או יותר מהמתכננים שיוכרזו כזוכים במכרז זה, 

 דעתה הבלעדי. 

המתחם, בשימושים ובפונקציות בצע שינויים בגבולות התכנון של העירייה תהיה רשאית ל .7

המתכננים והיועצים הנדרשים להיכלל בצוות התכנון וכן במפרט בהם, ברשימת הנדרשים 

 זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל  הטכני המופיע בנספח א' להסכם.

המתכנן מתחייב כי לא תישמע מצדו כל טענה תביעה ו/או דרישה בכל עילה שהיא )לרבות עילה  .8

( בנוגע להיקף העבודות 1979 –ט חוזית, נזיקית ועילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"

 שיימסר לו בפועל, כאמור לעיל.

 

 

 



 בס"ד
  

 
 

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

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

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 

 

 תנאי סף וכישורים מיוחדים נדרשים: ב.

 רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים. .1

הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו/או אשר הנספחים המופיעים להלן לא יצורפו  .2

 העיריה לדחותה על הסף ולא לדון בה כלל.אליה, רשאית 

 מסמכים שיש לצרף תנאי סף

הרשום בפנקס אדריכל נוף או  אדריכל

 או מתכנן עריםהאדריכלים והמהנדסים 

בעל ניסיון בעל תואר שני ממוסד מוכר 

בתכנון ערים ובאישור  שנים לפחות 5של 

תכניות מול  מוסדות התכנון 

 הרלוונטיים.

 תעודות + פרופיל חברהקורות חיים + 

פרויקטים בתחום  3תכנון של לפחות 

)תכנון מבני ציבור(  העיסוק המבוקש

 5-ב ומרכז מבקרים אחד לכל הפחות

 השנים האחרונות

 תיק עבודות מפורט

למתכנן היכולת להעסיק תחתיו את 

ולנהל תכנון עד  היועצים הנדרשים

 להבאת התכנית לאישורה.

 דף לוגו הצהרת המציע וחתימתו על

 תעודת עוסק מורשה המתכנן הינו עוסק מורשה כדין

המתכנן נעדר זיקה לעובד עירייה / חבר 

 מועצה

תצהיר חתום בדבר היעדר זיקה והיעדר 

 ניגוד עניינים

 

 בנוסף על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

 אישור רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים. .א

פי חוק -ליום הגשת ההצעות, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלציע בעל אישור תקף, מ .ב

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"ו

מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק  .ג

 מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
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 2ו א' '1אמסמך כ המצורף בנוסח 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים ותעסקא חוק תצהירים לפי .ד

 לתנאי המכרז.

 יש לצרף קבלה על כך. המציע רכש את מסמכי המכרז. .ה

 –מידה והמציע הינו תאגיד יצורפו מסמכי ההתאגדות של התאגיד  .ו

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד  (א)

 ודים הרובצים על נכסיו.והשעב

 תעודת התאגדות. (ב)

אישור עו"ד / רו"ח לכך שההצעה חתומה ע"י המוסמכים לחתום בשם התאגיד וכי ביצוע  (ג)

העבודות וההתקשרות בחוזה לביצוע הינה במסגרת סמכויות התאגיד, וכן שמות 

 המנהלים של התאגיד ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.

 המועסק במשרה מלאה על ידי התאגיד ואשר יספק בפועל את השירותים המתכנןפרטי  (ד)

 צועיים נשוא מכרז זה.קהמ

 .רבה משפחתית בנוסח המצורף כמסמך ג'הצהרה בדבר העדר ק  .ז

המלצות בנוסח המצ"ב כנספח ד'. מובהר כי ניתן להגיש מסמכים בנוסח דומה ובתנאי כי הם  .ח

 כוללים את המידע המפורט במסמך נספח ד'.

 הצעת מחיר בנוסח המצ"ב כנספח ה'. .ט

 

רשאית העירייה, מטעם זה בלבד צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, א ל  

לפסול את הצעתו של המציע  או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או  ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 

איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים  המפורטים בה או לחלופין, לוותר על צירופו של 

 המסמך, הכל עפ"י שיקול   דעתה הבלעדי והמוחלט. 



 החלטות העירייה ג.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית  .1

ה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את השירות הנדרש כלהתחשב בשיקוליה לבחירת הזו

ברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה, מבלי שתהא למציע כל 

 או רשות לערער עליה. זכות 

סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .2

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

עם העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, וכן להתקשר  .3

 מציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכל לפי ראות עיניה.
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העירייה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה להציע הצעות, וזאת  .4

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

 מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של העירייה. העירייה תהא רשאית לשאת  .5

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

 מראש להחלטת העירייה בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה.המציע מסכים  .6

 הינן:ה במכרז אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכ .7

 

 ניקוד הפרמטר

  התרשמות מעבודות המציע

 (בתחום העיסוק הרלוונטי)
25% 

 התרשמות מניסיון בעבודה מול רשויות

 מקומיות ומשרדי ממשלה
25% 

 25% * מליציםמהתרשמות 

 25% העירייה  תעריףהנחה מ

יתכן  ממליצים להתרשמות, הכוללת פרטי התקשרות עם הממליץ. 3* יש לצרף רשימה של 

 מן ע"י העיריה לשיחת התרשמות.זווהמציע י

לשם  העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע .8

 קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, הנובעים  .9

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

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

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 

 שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת הייעוץ יחשב היועץ לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים  .10

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

 זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו מהצעתו תהא העירייה  .11

 רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב. 
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 עידוד נשים בתעסוקה

 התיקון, )להלן: "2016 -"והתשעמציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(  על .12

 אישור, ההצעה הגשת במועד להגיש, בעסקים נשים עידוד)מכרזים("(, לעניין  העיריות לתקנות

"; אישה בשליטת: "עסק"; "עסק המונחים משמעות)על  אישה בשליטת הוא העסק לפיו ותצהיר

 לתקנות התיקון פי על(. 1992-"בהתשנ, המכרזים חובת לחוקב' 2 סעיף ראה"תצהיר" ו"אישור"; 

 מן ואחת הצעות שתי על מידה באותה להמליץ יש כי הועדה מצאה בו במקרה)מכרזים(,  העיריות

 שצורף ובלבד במכרז כזוכה האמורה ההצעה על הועדה תמליץ, אישה בשליטת עסק של היא ההצעות

 ."תצהיר"ו, "אישור" הגשתה בעת לה

 

 שכר הטרחה: ד. 

 .לפי הנחת המציעהעירייה המצורף תעריף בה יהיה כקבוע שכר הטרח

 

 היעדר בלעדיות: ה.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי למתכנן הזוכה לא מוקנית בלעדיות ביחס לסוג עבודת התכנון 

הקבועה במסגרת הזמנת/הזמנות העבודה ובמסגרת מכרז זה, וכי העיריה רשאית לפנות במקביל 

וזאת בין בהליך מכרז ובין בהליך הצעות מחיר או  לפי שיקול דעתה הבלעדי –נוספים  למתכננים

  כל הליך שהוא.

 אופן הגשת ההצעה: ו.

בשעה  _03/05/21_מיום לא יאוחר , בשני העתקיםגבי נייר לוגו של המציע, -ההצעה תוגש על .1 

העיריה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועד האחרון להגשת  .12:00

במזכירות ,  מספר ושם המכרז בלבדיש למסור במעטפה סגורה, בציון   הצעות. את ההצעה

 .3קומה  C, קניון נעימי, בנין 2דרך רבין עיריית בית שמש, 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו  .2 

צעה או, לפי שיקול דעתה בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את הה

לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה לשינויים מהמציע הבלעדי, לבקש 

כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי שנמסר 

 למציעים.

 המציע יחתום חתימה מלאה על כל דף ממסמכי המכרז. .3 

 

 :הצהרת המציע .ז

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .1 

המכרז לרבות החוזה ידועים ונהירים למציע, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את 

כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע את כל התנאים 

שירותים והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה הנדרשים לביצוע ה
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כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 

למתן שירותים נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא 

 ול כמפורט במסמכי המכרז.הכ -מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירותים

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  .2 

 ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

 מסמכי המכרז:בהבהרות ושינויים  .ח

הבהרה שאלות את שאלות הבהרה על המכרז ותנאיו. לעירייה כל אחד מהמציעים רשאי להפנות  .1 

 זאת עד לתאריך rotems@Bshemesh.co.il מייל: הבאמצעות  ,רותם שפיגלרמר יש להפנות ל

 . 0061:בשעה   _13/04/21_

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .2 

 את העירייה.תחייבנה  –בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .3 

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

או חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום 

ידי מי שרכש את מסמכי המכרז, יחתמו -מייל לפי הפרטים שנמסרו על-בפקסימיליה או באי

 ידו להצעתו. -ע"י המציע ויצורפו על

למען הסר ספק מובהר כי העירייה תהא רשאית גם להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות  .4 

הבלעדי, ובלבד שפרסמה  ואף לחזור ולהאריך את המועד הנ"ל מספר פעמים, לפי שיקול דעתה

 על כך הודעה בכתב. 

 

 חובת הזוכה במכרז .ט

יתר את זכה המציע במכרז )להלן: "הזוכה"( יהא עליו לחתום על כל עותקי החוזה ולהמציא,  .1 

ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה  7ם לתנאי המכרז והחוזה וזאת תוך מסמכים בהתאה

 בדבר זכייתו במכרז, וכתנאי לחתימת החוזה.

 2/2011חתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ל .2 

)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של מכלול 

ות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות העבודות וההתקשרוי

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

מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים 

כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו  חשש לניגוד עניינים כאמור. מובהר

של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר 

 ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

עירייה לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בס"ק א' ו/או ב' כולם או חלקם, תהא רשאית ה .3 

לבטל את זכייתו של הזוכה ולהתקשר עם מציע אחר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה 

לא תהיה כל טענה ו/או  תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר 

mailto:rotems@Bshemesh.co.il
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במקומו. התקשרה העירייה  עם מציע אחר כאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשלם לעירייה את 

 הצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא.ההפרש שבין ה

אין כאמור בס"ק ב' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה בגין  .4 

  הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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 1מסמך א'           

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות

 

 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני

 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

: להלן___________ )  שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני

 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה"

 

 וההגדרות"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .1

 "( הצעת המחיר: "להלן) למתן שירותי תכנון לעיריה ההצעל ובתמיכה, בו המצויות

 

 אליו זיקה בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .2

 להגשת האחרון למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, הצעת המחירב ההצעות

 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

 זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני

 וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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  2מסמך א'          

 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי
 

 
עבור עיריית ______ במציעה בהצעה למתן שירותי תכנון __ ,נושא במשרת אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _____

להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי החברה/המציע, ח.פ. ______  )להלן: "בית שמש
 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך

 
 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 

 עניין בעל וכל אנוכי ,הצעת המחירב ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני
 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 

 
ג "התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 31

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים(
 

    באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו
 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002

 האחרון להגשת במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,הצעת המחירב ההצעות

 
 פ"ע והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
__________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 אישור
 

 זיהה אשר' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה
 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 מסמך ב'                                                                                                

 הצהרה והתחייבות המציע
  בית שמשלכבוד: עיריית 

 
 _8/21_הנדון: מכרז פומבי מס'        

 
 

ונספחיהם ללא יוצא מן הכלל, אני הח"מ, לאחר שקראתי, הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם 
 מצהיר בזה בכתב כלהלן:

 

 הנני עומד בכל תנאי המכרז ודרישותיו.  .1

 

הגשת הצעתי והשתתפותי במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז לרבות  .2
החוזה ידועים ונהירים לי, וכי קיבלתי את מלוא המידע הנדרש, בחנו את כל הנתונים, הפרטים 

ובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים והע
ומסכימים להם בהתאם להצעתנו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש בידי את כל 
הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן שירותים נשוא המכרז, כי 

 -מיים האמורים דלעיל, וכי מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את השירותיםעומד בכל התנאים המקד
 הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

התמורה המוצעת על ידי הינה סופית ואהיה זכאי רק לתמורה הנ"ל  ולא אבוא בדרישות ו/או     .3
בתביעות לתוספת תמורה או שכר ראוי ו/או החזר הוצאות ו/או תוספות מכל מין וסוג שהוא בגין 
מתן השירותים על פי מכרז זה, לרבות בגין הצמדה  או התייקרויות והתמורה דלעיל לא תשתנה 

 סיבה שהיא לרבות שינויים בשכר עובדים וכל כיוצ"ב.מכל 
 

ידוע לי כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .4
 ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת ההצעה.

 

נאי ידוע לי כי חל איסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להשמיט את מסמכי המכרז ו/או ת .5
כלשהו מתנאי המכרז. מסכימים כי בכל מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה שייעשו במסמכי 
ההזמנה / המכרז או כל הסתייגות לגביהם )להלן: השינוי(, בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים, 

וי במכתב לוואי ובין בכל דרך אחת, רשאית תהא העירייה לפסול את הצעתנו למכרז, או לראות בשינ
כאילו לא נכתב ולהתעלם ממנו, או לראות בשינוי כאילו מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע 
לתקן את השינוי ובלבד שלא יהיה בשינוי כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. ההחלטה 
בין האפשרויות דלעיל נתונה לשקול דעתה הבלעדי של העירייה. במקרה של סירוב להסכים 

 .לטת העירייה, רשאית העירייה לפסול הצעתולהח
  

לא הסתמכתי  בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה  על ידי  .6
העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הנני מצהיר בזה, 
 כי אנו מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .7
 המכרז, ואני מקבל על עצמי את מתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  

 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  .8
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)תשעים( יום    90זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  יהצעת .9
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 

זו לכשידרש, תיפסל הצעתי זו, י אם לא נאריך הצעתי נוספים, וכשים( יום י)ש 60ההצעה למשך 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 

חוזרת, כאמור  -אני מסכים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו משום הצעה בלתי .10
 ייכרת הסכם מחייב ביני ובקבלתה על ידכם  1973 –תשל"ג לחוק החוזים )חלק כללי(,  3בסעיף 

 לעיל(.  7כם )בכפוף לסעיף לבינ
 

: הצעתנו  הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  התאגיד  ככל שהמציע הינו תאגיד .11
פי דין או -כל מניעה עלם התאגיד על הצעה זו, וכי אין בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בש

 הסכם לחתימתי על הצעה זו. 
 



 ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:

 

 ם המציע: ____________________________ ח.פ. / ת.ז. ___________________ ש

' : כתובת: _______________מייל : ___________________ טל: _____________ פקס
 _______________________  איש קשר: _______________ טל' נייד : ___________

 חתימה:______________________  תאריך ________ 

 

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

 

עו"ד של ___________________ )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום   אני הח"מ ________
בשם המציע, כי ______________________________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________

נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל 
 דין לחתימת המציע על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 ________________ חתימהוחותמת                                                תאריך __________
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 אישור עו"ד - להגשת הצעה ע"י יחיד

 

    ____________עו"ד של   _____________אני הח"מ 

 

 חתם בפני המציע על הצהרה זו. __________)להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום 

 

 

 חתימה________________ חותמת______________           תאריך __________
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 תכנון אסטרטגי
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 'גמסמך        

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 הנדון: הצהרה והתחייבות

 

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

 

 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 3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –( 1או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את 

על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 

ירייה על פי החלטתה או על להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי הע
פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא 

 לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג
 ד עם קרות השינוי.מתחייב להודיע על כך לעירייה מי לעיל, הנני

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 נספח ד' למכרז: 

 נוסח אישור והמלצה על ניסיון בביצוע פרויקטים רלוונטיים

 

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 / גוף ציבורי אישור והמלצה על ניסיון בביצוע עבודת ייעוץ עבור רשות מקומית הנדון:

 

 (/ הגוף____________ )שם הרשות  -__________ )התפקיד המקצועי( ב -מתוקף תפקידי כ

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

 עבור הרשות עבודה בתחום _________________________________ )תחום עבודת הייעוץ(.

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

 

 א למלא ניקוד במקום המתאים(: )נלהלן התייחסותי לעבודת היועץ 

 (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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 ' למכרז: טופס הגשת הצעההנספח 

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

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

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

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

 הצעתי זו. 

 :פרטי המציע .3

 שם המציע ____________________________________. 

 מס' עוסק מורשה _______________________________. 

 כתובת _______________________________________. 

 _____________.מס' טלפון _______________________ 

 מס' טלפון נייד _________________________________.

 מס' פקס _____________________________________.

 דואר אלקטרוני ________________________________. 

   

מהתעריף המקסימאלי )אומדן( של  הנחה ______%שכר הטרחה המבוקש עבור עבודת הייעוץ הינו  .4

 )לא כולל מע"מ(. מבוהר כי מתן הנחה שלילית )תוספת( תביא לפסילת ההצעה. ₪ 388,000

 יש להוסיף להצעה פרופיל מקצועי מפורט של המציע. .5

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

מים על ידי, מהווים חלק כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתי זו וחתו האני מצהיר בז .7

 בלתי נפרד מהחוזה עליו אחתום, אם אבחר לביצוע עבודת הייעוץ, ויש לראותם כמשלימים אותו. 

 

 

 

                       ____________________                                ____________________ 

 חתימת המציע                                                        תאריך                                            
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 'ומסמך           

 לעיריית בית שמש תכנון ניהול חוזה למתן שירותי

 הסכם

 

 שנערך ונחתם בבית שמש ביום  __חודש  __שנת 2021

  

 עירית בית שמש  בין:

 בנין העירייה, בית שמש  

 "העירייה"()אשר תיקרא להלן: 

 מצד אחד                                                                                       

 

 ________________________       לבין:

 ת.ז./ח.פ  _________________                    

 מ_______________________       

 דוא"ל___________________        

 טל' ____________________        

 )אשר ייקרא להלן: "היועץ"(                                                                                              

 מצד שני       

 

הפעלת צוות כולל  ,ותכנון התכנוןניהול והעירייה מעוניינת למסור ליועץ את ביצוע עבודת   הואיל
 בבית שמש )להלן: "הפרויקט"(. ותיירות תכנון מרכז מבקריםניהול ו_ בפרויקט  יועצים

והיועץ מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים  והואיל 
 לביצוע עבודת הייעוץ כהגדרתה להלן;

והיועץ מצהיר כי הוא רשום בפנקס האדריכלים בהתאם להוראות חוק המהנדסים  והואיל
 או מעסיק אנשי מקצוע הרשומים כאמור.  1958 –והאדריכלים, התשי"ח 

והיועץ בדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים התכנוניים,  והואיל
וץ כהגדרתה להלן, והיועץ מוכן ורוצה המשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע עבודת הייע

 להתקשר עם העירייה לביצוע עבודת הייעוץ כהגדרתה להלן;

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט; והואיל

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת
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 מבוא ונספחים

 להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא והנספחים  א. .1

 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. 

 ושלבי התשלום.  לוחות זמניםתכולת התכנון,   -נספח א'       

 ביטוח.אישור  - 'בנספח  

 בהסכם פירוט המתחם הכלול - נספח ג' 

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 

וגוברים על כל הוראה בכל ובכל מקרה יהיו בהוראות והתנאים המפורטים בהסכם זה עדיפים 
 נספח להסכם.

  

 תההתקשרו

העירייה מוסרת בזאת ליועץ, והיועץ מקבל על עצמו בזה, את ביצוע "עבודת הייעוץ" כהגדרתה בסעיף  .2
 להלן ובהתאם לתנאי הסכם זה. 3

 עבודת הייעוץ

, כולל העסקת כנוןץ"( כוללים מתן שרותי ת"עבודת הייעו -שירותי היועץ על פי הסכם זה )להלן  א. .3
 להסכם.בנספח א' וכל המשימות והתוצרים המפורטים , הנדרשים כל היועצים

 בנספח ג' להסכם. התקשרות זו הינה ביחס למתחם המתואר ב. 

כל ודאות או התחייבות מטעם העירייה לגבי היקף הפעלת ההסכם אין מובהר ומוסכם בזאת כי  ג. 
 אם בכלל, וכי לא תישמע כל טענה מטעם היועץ בהקשר זה. – מתחםביחס ל

א הסכם זה, ייחתם על ידי מורשה החתימה של העירייה, ושנהתכנון הנכלל במתחם פרויקט בגין  ד. 
צו התחלת עבודה אשר יפרט את כל המידע הנדרש בנוגע לאותו פרויקט. חתימה על צו זה הינו 

 לשהי.תנאי מתלה לזכאותו של היועץ לתמורה כ

העיריה רשאית לדרוש מהמתכנן לבצע את עבודת התכנון במתכונת חלקית, הכוללת רק חלק  .4
מהשלבים ו/או מהמטלות הקבועות במסגרת הזמנת העבודה, בהתאם לצרכי העיריה וע"פ שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

 

 התחייבויות היועץ

היועץ מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים  א. .5
הדרושים לביצוע עבודת הייעוץ באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים 
ביותר; והוא מתחייב כלפי העירייה לבצע את עבודת הייעוץ באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור 

, או תוכנה אחרת ע"פ וסף לבצע את כל עב' השרטוט באמצעות תוכנת אוטוקאד עדכניתלעיל ובנ
ואת כתבי הכמויות למחשב באמצעות תוכנה ייעודית בפורמט משה"ח או  דרישת העיריה,

 פורמט נדרש אחר.
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היועץ מצהיר ומאשר כי הוא מכיר ומודע להיקף הפרויקט וכי תכנון הפרויקט יבוצע אך ורק  ב. 
ובכפוף לאותה מסגרת תקציבית. כל חריגה מהאמור מחייבת אישור מראש של מורשה בהתאם 

 החתימה של העירייה. באחריות היועץ לקבל את האישור כאמור.

היועץ מתחייב שלא לאשר חריגות כספיות מעבר למסגרת ההסכם שיחתם עם המתכנן/ים עבור  ג. 
 כאמור בס"ק ב' לעיל. הפרויקט ומעבר לתקציב העירייה וזאת ללא אישור מראש

אך ורק בהתאם להנחיות ובהתאם ויועצים, היועץ מתחייב כי העבודות יבוצעו על ידי מתכננים  ד. 
 לדרישות הגוף המתקצב.

היועץ לא יאשר חשבון סופי בטרם התקבלו כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים הרלוונטיים   ה. 
 ולאחר חתימה על אישור הכנת חומר למכרז.

בעירייה )להלן: "הרפרנט"( ו/או  תכנוןהיועץ יבצע את עבודת הייעוץ על פי הנחיות והוראות רפרנט  .6
ידו כנציגו, אשר ישמש כנציג העירייה בכל הקשור והכרוך לביצוע הסכם זה. היועץ -מי שייקבע על

 ישמע להוראותיו של הרפרנט באופן קפדני.

להזמין את שירותיו של כל יועץ ו/או מומחה בקשר מוסכם בין הצדדים כי היועץ לא יהא רשאי  .7
אלא אם  ,לפרויקט ו/או בקשר לעבודת הייעוץ על חשבון העירייה, מעבר לרשימת היועצים שנקבעה

 כן קיבל לכך את אישורו המפורש של ראש העיר וגזברה מראש ובכתב. 

רם שהוא לבצע ו/או לא לבצע כמו כן, מוסכם כי היועץ ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להורות לכל גו 
עבודות של העירייה או בקשר אליה. כל שיהיה היועץ מוסמך, וחייב, לעשות הוא לדווח מידית את 

 השגותיו והערותיו לרפרנט.

מומחה או מומחים לשם מתן  –על חשבונה  –העיריה רשאית, אם מצאה לנכון לעשות זאת, להזמין  .8
יבצע היועץ  –וגע לעבודת התכנון. הוזמן מומחה כאמור בסעיף זה יה ו/או למתכנן בכל הניייעוץ לעיר

 פעולות תיאום לגבי מומחים אלה, ללא כל תוספת תמורה בגין פעולות אלו. 

במהלך מתן שירותיו לעירייה על פי הסכם זה, רשאי היועץ להעניק את שירותיו המקצועיים גם  .9
לעירייה על פי הסכם זה תהיה עדיפות על פני לגורמים אחרים, ובלבד שלשירותים שיעניק היועץ 

 השירותים שיעניק היועץ לגורמים אחרים כאמור.

היועץ מתחייב להביא, מידית, להפסקת העסקתו של כל עובד ו/או מתכנן המועסק על ידי היועץ, וזאת  .10
ה כאמור, לפי דרישתה של העירייה שתינתן מסיבות מוצדקות בנסיבות העניין. נתקבלה דרישת העיריי

 יביא היועץ להפסקת העסקתו המידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.

היועץ יימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה. היועץ ימלא ויגיש לאישור  .11
יועמ"ש העירייה טופס בדבר העדר ניגוד עניינים. היועמ"ש יהיה רשאי לקבוע הסדר בנוגע למניעת 

שרד הפנים מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הוראות חוזר מנכ"ל מניגוד עניינים והיועץ יפעל על פיו. 
 בנוגע להעדר ניגוד עניינים מהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה והפרתן תהווה הפרה יסודית.  2/11

היועץ מתחייב שלא לבצע כל עבודת ייעוץ אלא אם ניתנה ליועץ על ידי העירייה הזמנת עבודה בכתב  .12
 ומראש ביחס לביצועה.

 

 תקופת ההסכם

העירייה תהיה רשאית להאריך את  מיום חתימת ההסכם.חודשים  48משך ההתקשרות:  א. .13
 חודשים. 24ההתקשרות לתקופה נוספת של עד 

מבלי לגרוע מהאמור מוסכם ומובהר כי ככל שהחלה עבודות ייעוץ לגבי פרויקט מסוים הרי  ב. 
 שהוא ימשך עד לסיומו וההסכם יוארך ביחס לאותו פרויקט או פרויקטים לפי העניין, בלבד.
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 מניםלוח ז

היועץ מתחייב לבצע את עבודת הייעוץ ו/או כל חלק הימנה ו/או כל עבודה במסגרתה בהתאם  א.   .14
 -ללוח הזמנים שייקבע מעת לעת על ידי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )להלן 

 "לוח הזמנים"(.

במהירות האפשרית היועץ מצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת הייעוץ  ב. 
 .ועל פי לוח הזמנים

 

 שכר טרחת היועץ

ירייה ליועץ העלשביעות רצון העירייה, תשלם  ,על פי הסכם זה התכנוןניהול בתמורה לביצוע שירותי  .15
והוצאת היתר  כנון תב"עלעניין ניהול ת העירייהבהתאם לתעריפי "( "שכר הטרחה -שכר טרחה )להלן 

 .ולפי הנחת המציעבניה 

 שכר הטרחה ישולם עפ"י השלבים כמפורט בנספח א' להסכם.  א.

היועץ יהיה רשאי להגיש חשבון חלקי לאחר סיום כל שלב משלבי העבודה המפורטים בנספח א'  ב.      
 להסכם.

או יסרב ל חשבון כאמור, או יאשרו בחלקו, רפרנט העירייה, או מי שימונה מטעמו, יאשר כ ג. 
 לאשרו. 

 ע ליועץ על פי האמור לעיל ישולם בפועל ליועץ כדלקמן:הסך המגי ד. 

של חודש מסוים, ישולם הסך הרלוונטי  -5ליום ה -1הגיש היועץ את החשבון בין היום ה (1)  

של החודש הבא מיד לאחר המועד בו הגיש היועץ  -1יום מן היום ה 30בפועל ליועץ תוך 

 את החשבון לאישור הרפרנט.

לעיל, יראו את היועץ לעניין  1ץ את החשבון שלא במועדים הנזכרים בס"ק הגיש היוע (2)       

של חודש הבא מיד לאחר המועד בו הגיש  -5סעיף זה כאילו הגיש את החשבון ביום ה

 היועץ את החשבון לאישור הרפרנט.

מובהר כי שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר כל ההוצאות אשר הוציא היועץ  א. .16
 במסגרת ביצוע עבודת הייעוץ, לרבות הוצאות בגין העסקת עובדי היועץ וכל עובד אחר.

כן מובהר, למען הסר כל ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת של  ב. 
היועץ בגין עבודת הייעוץ ובגין כל שירותיו על פי הסכם זה ובקשר אליו, והעירייה לא תהיה 

 ועץ בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר לאמור בסעיף זה.חייבת לשלם לי

העתקות ושכפולים הנדרשים במסגרת עבודת התכנון יבוצעו ע"י היועץ ועל חשבונו. שכר  ג. 
 הטרחה כולל את כלל הוצאות ההעתקות והשכפולים שיידרשו עד וכולל לשלב פרסום המכרז. 

שכר הטרחה בגין תיקונים ושינוים במקרים מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת שהיא ל ד. 
 כדלקמן:

 כל עוד לא אושר השלב התכנוני ע"י רפרנט העירייה. (1)  

 תיקונים הנדרשים כתוצאה מאי עמידה במסגרת התקציב ובאומדנים שהוכנו על בסיסה. (2)  
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 אחריות

היועץ יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,  א. .17
בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם לעיריית בית שמש ו/או לכל צד שלישי ו/או 

 בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו –לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד היועץ 
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע  –ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 העבודה נשוא חוזה זה.

מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב היועץ לשפות את העירייה בגין כל סכום שהעירייה  ב.
עיל, וזאת מיד תהיה נאלצת לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק א' ל

לפי דרישתה הראשונה של העירייה ובלבד כי העירייה הודיעה ליועץ על הדרישה עם קבלתה 
 ואפשרה לו להתגונן מפניה.

  ביטוח

  להסכם.  ב'בכל הנוגע לביטוח יפעל היועץ בהתאם למפורט בנספח  .18

 

 יקבלן עצמא -היועץ 

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או כל הבא מטעמו של  .19
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת הייעוץ יחשב -מעביד ו/או שולח-היועץ יחסי עובד

ובים הנ"ל, יישא היועץ בכל החי היועץ לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. מבלי לגרוע מכלליות 
והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של היועץ כמעבידם של עובדי 

 היועץ.

 

 תהעברת זכויו

פי הסכם -ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו עלהיועץ לא יהיה רשאי להסב    א. .20
 ובכתב, מאת העירייה. מפורשת, מראש זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות

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

יועץ את ביצוע  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא היועץ רשאי להעביר לכל קבלן ו/או  
 19עבודת הייעוץ ו/או כל חלק הימנה ו/או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים כהגדרתם בסעיף 

 להלן, אלא אם קיבל היועץ את רשותה המפורשת של העירייה מראש ובכתב.

 :םומסמכיתכניות 

ו/או המפות ו/או  כל המסמכים ו/או המפרטים ו/או התשריטים -בסעיף זה, "המסמכים"  א. .21
 השרטוטים ו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעבודת הייעוץ.

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

ירייה תהא רשאית לעשות במסמכים, תוך כדי מתן שירותי הייעוץ ו/או לאחר מתן שירותי הע
להלן, כל שימוש ו/או  20הייעוץ ו/או עקב ביטול ההסכם ו/או הבאתו לידי גמר כאמור בסעיף 

שינוי ו/או תוספת שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל זאת מבלי שהיועץ 
 ו/או תשלום כלשהם בגין השימוש ו/או השינוי ו/או התוספת כאמור.יהיה זכאי לסעד 

העירייה תעביר ליועץ את כל המסמכים המצויים ברשותה הדרושים לביצוע עבודת הייעוץ,  ג. 
 וזאת בסמוך לאחר חתימתה של הסכם זה.



 בס"ד
  

 
 

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

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

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

סמכים ליועץ לא תהיה זכות עיכבון במסמכים, כולם או חלקם, והיועץ יעביר לעירייה את המ ד. 
שיידרשו על ידה מיד עם דרישתה הראשונה, ולא יעכבם תחת ידו מכל סיבה שהיא. היועץ ימסור 
לעירייה כל מסמך המצוי ברשותו ואשר נוגע לעבודת הייעוץ או שהגיע אליו במהלך מתן שירותיו 
על פי הסכם זה, וזאת מיד עם סיום הסכם זה ו/או קבלת הודעה בדבר הפסקתו. מסירת 

כאמור במלואם לעירייה מהווה תנאי לזכאותו של היועץ לכל תשלום שהוא ככל  המסמכים
 שיגיע לו בעת סיום הסכם זה. 

 ייעוץ, כפיפות, דיווח וביקורת:

מומחה/מומחים לשם  –על חשבונה  –העיריה רשאית, אם מצאה לנכון לעשות זאת, להזמין  א. .22
 לעבודת התכנון.יה ו/או למתכנן בכל הנוגע ימתן ייעוץ לעיר

לפני מסירת הזמנת העבודה למתכנן או לאחר מסירת הזמנת  –הוזמן מומחה כאמור בסעיף זה  ב. 
יבצע המתכנן פעולות תיאום לגבי מומחים אלה, ללא כל תוספת תמורה בגין  –העבודה למתכנן 

 פעולות אלה, ומעבר לשכר הטרחה הקבוע בהזמנת העבודה.

אופי עבודת התכנון או מחמת כל סיבה אחרת, ימלא המתכנן תפקיד  אם יהא צורך בכך, מפאת ג. 
 של מומחה לביצוע העבודה ו/או הקמת הפרויקט.

המתכנן יהא כפוף להוראות המנהל וכן להוראות המפקח לגבי ביצוע הפיקוח של עבודת התכנון,  ד. 
 המנהל או המפקח. ובכלל זה יהא המתכנן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י

המנהל ו/או המפקח רשאים לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע העבודה.  ה. 
 המתכנן מתחייב למסור למנהל ולמפקח כל הסבר שיידרש על ידם.

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ו. 

 ביקורת ואישור המנהל:

ים כל שלב בביצוע עבודת התכנון, ידווח המתכנן למנהל וימציא בפניו את כל התכניות, בהסתי א. .23
 התשריטים וכל נתון רלוונטי אחר שבוצעו במסגרת אותו השלב, לרבות המסמכים שהוכנו.

המנהל יבדוק אם עצם וטיב ביצוע המטלות/עבודות במסגרת עבודת התכנון, ויפרט בפני  ב. 
את הליקויים  –רשימה שתיערך ותיחתם על ידו ועל ידי המתכנן  באמצעות –המתכנן בכתב 

והפגמים שמצא בכל עבודה ו/או מטלה שבוצעה במסגרת כל שלב משלבי עבודת התכנון ו/או 
 את השינויים שהוא מעוניין שיבוצעו בעבודה ו/או במסמכים שהועברו על ידי המתכנן. 

ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה  המתכנן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ג. 
כאמור, וכן להמציא לידי המנהל את התשריטים, התכניות, המפרטים וכל מסמך אחר לשביעות 

 רצונו של המנהל.

לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל, והוצגו לו כל  ד. 
 על סיום ביצועו של אותו שלב משלבי עבודת התכנון. הנתונים כאמור, יינתן אישור המנהל בכתב 

 שינויים טרם השלמת עבודת התכנון:

שינויים ע"י המתכנן: המתכנן לא יחרוג ממסגרת ההנחיות שניתנו לו ע"י העיריה ו/או המנהל  א. .24 
באשר לעבודת התכנון ולא יבצע כל פעולות המהוות שינוי לעומת הנחיות אלה, מבלי לקבל 

כן, לא ייתן המתכנן שום הוראות שינויים המחייבות -יה. כמוילכך מראש ובכתב מהעירהסכמה 
קביעת מחירים שאינם מופיעים בהסכם שבין העיריה לקבלנים, מבלי לקבל לכך הסכמה מראש 

 ה, כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה מטעמה. יובכתב מהעירי

של העבודה שינויים, כפי שיידרש לכך בכתב  שינויים ע"י המנהל: המתכנן יכניס בכל שלב שהוא ב. 
 ע"י המנהל.
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 הפרות ופיצויים

 15אם היועץ יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  א. .25
ימים לא תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל 

לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה סעד או תרופה אחרים, 
 האחרות של העירייה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן היועץ.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או בכל דין, מוסכם בזאת כי בגין כל הפרה יחויב היועץ בפיצוי   
 .₪ 20,000מוסכם ומוערך מראש בסך של 

על אף האמור בס"ק א' לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הצדדים המפורטות  ב. 
לעיל, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה,  24ו  22, 19, 18, 17, 12, 10, 9, 7, 6,  5בסעיפים 

והצד הנפגע יהיה רשאי לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות 
פי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן -מזכויותיו האחרות של הצד הנפגע על

 הצד המפר.

רשאית להודיע ליועץ בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך  בנוסף לכל האמור לעיל, העירייה תהיה ג. 
לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא 

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

האמור לעיל, היועץ יהיה רשאי להודיע לעירייה  בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך  בנוסף לכל ד. 
לנמק ולפי שיקול דעתו המוחלט, כי אין בכוונתו להמשיך ולהעניק עוד את שירותיו לעירייה, וכי 
ברצונו להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר 

 ים ממועד משלוח ההודעה האמורה.ימ 30עם חלוף 

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

העירייה תהיה רשאית למסור את עבודת הייעוץ לכל גורם אחר, והיועץ ישתף פעולה ככל  (1)  
ד לידי לעיל ימסור מי 19שיידרש לצורך זה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 

 לעיל. 19העירייה את כל המסמכים כהגדרתם בסעיף 

היועץ יהיה זכאי אך ורק לשכר יחסי בעד אותו חלק מעבודת הייעוץ אשר בוצע על ידו  (2)  
בפועל עד לביטול ההסכם ו/או הבאתו לידי גמר, הכל כפי שיקבע על ידי העירייה וזאת 

ידי גמר או הבאת ההסכם לידי לסילוק מלא של כל המגיע ליועץ עקב הבאת ההסכם ל
 גמר כאמור.

 

 

 םסעדי

מוסכם בזה במפורש כי היועץ לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם  .26
צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיו"ב ו/או סעד הצהרתי, זמניים או 

ביצועה על ידי היועץ ו/או -נשוא הסכם זה ו/או לביצוע עבודת הייעוץ ו/או איקבועים, בקשר לעבודות 
ידי אדם אחר, וכן לא יהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטח העבודות, בשטח -על

ביצוען, בציוד ובכל רכוש אחר של העירייה, והיועץ מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או 
 בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ו/או לביצוע שרותי הייעוץ כאמור אך ורק לסעד כספי.אחר ’ צד ג

כן מתחייב היועץ לא לעשות כל פעולה שיהיה בה כדי להאט ו/או לעכב ו/או למנוע באורח כלשהו את  
 ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.
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 סודיות

עת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך היועץ מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידי .27
שיגיעו אליו בקשר לעבודת הייעוץ, וזאת במהלך ביצוע עבודת הייעוץ ולאחריה. היועץ מתחייב כי 

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

 

 שונות

באופן ________________ ידי -פי הסכם זה יעשו על-עבודת הייעוץ ומתן שירותי היועץ על א. .28
אישי, או על ידי מי מטעמו, בעל הכישורים המתאימים, אשר העירייה אישרה מראש לפי שיקול 

כאמור בס"ק זה. מוסכם  __________________דעתה הבלעדי המוחלט והסופי כמחליפו של 
כאמור כדי  ______________________ומובהר כי אין במתן השירותים ע"י מחליף של 

לכל היבטי ביצוע עבודת הייעוץ,  ____________________________לגרוע מאחריותו של 
 ובכלל זה למעשיו ורמת השירותים שיינתנו ע"י המחליף כאמור.

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

 ום לעורך דינו בגין כל ייעוץ שקיבל ממנו ביחס להסכם זה.כל צד יישא בתשל ג. 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה  .ד 
ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור -על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 כזה במפורש ובכתב.

פוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בבית שמש או בירושלים מקום השי .ה 
 אם אין בבית שמש בית משפט בעל סמכות מתאימה.

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

 עם מסירתה ביד, לפי העניין.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

          __________________    ____________________                                                                                                                                           

 העירייה                                                                             היועץ                        
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  ושלבי התשלוםלוחות זמנים , תכולת התכנון - להסכם נספח א'

 

 (:להלן פירוט השירותים והמטלות שיידרשו מהמתכנן בשלב הכנת תכנית בניין ערים )תב"ע

 

קיום בירורים עם המוסדות ו/או מסמך יעדים ופרוגרמה, תכנית מתאר ו/או תכנית שלד ניתוח  – שלב א'

תאום עם רשות העתיקות ונת"י, סנכרון עם תכניות קיימות , הנוגעים בדבר, ביקור בשטח התכנון ולימודו

 ומקודמות באתר:

 :פעילויות

, תנועה, שימור, יועץ סביבה, חשמל, ונגישות אדריכל, יועץ נוף -נדרשים הרכבת צוות יועצים .א

 . מים וביוב

מסירת תכנית האב / מתאר או שלד ו/או תדריך התכנון ו/או מסמך היעדים והפרוגרמה  .ב

 לחברי צוות התכנון.

 מסירת תכנית עבודה, לוח זמנים ונהלי עבודה לצוות התכנון. .ג

 ארגון, ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון. .ד

ן וביצוע סיור של צוות התכנון בשטח התכנון, וסיוע לחברי הצוות לקיים סיור ייחודי ארגו .ה

 למקצועם. במהלך הסיור יש לוודא:

 זיהוי שטח התכנון -

 זיהוי בשטח את התשתיות הממופות במפת הרקע ואילוצים. -

 איתור גורמים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון. -

 ו/או גופים חיצוניים אחרים רלוונטיים מהתכנון המיועד והצגתם.ריכוז ציפיות העיריה  .ו

 סיוע לחברי הצוות בקיום פגישות נדרשות במשרדי העיריה ו/או גופים אחרים. .ז

 ריכוז דרישות לביצוע סקרים, בדיקות והשלמת מדידות הדרושים להמשך התכנון. .ח

ב התכנון, כפועל יוצא בדיקה ועדכון במידת הצורך של תכנית העבודה, לוח הזמנים ותקצי .ט

 מניתוח תכנית השלד/תדריך תכנון/מסמך יעדים ופרוגרמה.

 אישור המוצר הסופי המתואם של צוות התכנון. .י

 בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון. .יא

 

 :מוצר סופי

מסמך יעדים ופרוגרמה מאושרות  מסקנות ניתוח תכנית המתאר/אב או השלב ו/או תדריך תכנון / .א

 ע"י העיריה.

 תכנית עבודה מעודכנת ומאושרת ע"י העיריה. .ב

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ג
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 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 הכנת חלופות תכנון: – שלב ב'

 :פעילויות

 ארגון, ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון. .א

קיום פגישות עם העיריה ו/או גופים חיצוניים אחרים רלוונטיים לתכנית, הצגת החלופות לתב"ע  .ב

 ושמיעת עמדתם לגבי החלופות השונות.

ה יאיתור חילוקי דעות וסתירות בין הנחיות העיריה לבין ציפיות מגורמים חיצוניים, הצגתם לעירי .ג

 ל הנחיות העיריה.פעולה לקידום התכנית תוך שמירה מרבית עוגיבוש דרכי 

של התחומים השונים, והצגתם בפני  ן התפישות המקצועיות ובין הדרישותאיתור סתירות בי .ד

 העיריה לקבלת החלטה בנושא.

איתור קשיים אובייקטיביים, סטטוטוריים, ארכיאולוגיים ואחרים הצפויים לעכב את קידום  .ה

 התכנית, וגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם קשיים אלה.

 עדכון הצוות בהחלטות העיריה שנתקבלו במהלך התכנון. .ו

עיריה להנחיות הגורמים המקצועיים, מטרות ההתוצרים של חברי הצוות וידוא התאמת  .ז

 והנחיותיה.

 בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום התכנית. .ח

 בכל חלופות התב"ע.ריכוז אומדני עלויות הפיתוח  .ט

 של צוות התכנון, תוך מתן דגשים על:ריכוז והגשת חלופות תכנון המתואמות  .י

 אומדן עלויות ראשוני לכל חלופה. -

קיום פתרונות מוסכמים עקרונית עם גופים חיצוניים רלוונטיים, לחיבור התשתיות  -

 הראשיות לתשתיות האזוריות בכל חלופה.

 גופים חיצוניים. קשיים ביישום חלופות התב"ע כתוצאה מאילוצים ועמדות -

 בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון. .יא

 :מוצר סופי

 מתואמת בין כל חברי צוות התכנון, ומאושרת ע"י המזמין.חלופת תב"ע נבחרת  .א

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ב

 

או קנ"מ אחר ע"פ  1:500ותכנית בינוי בקנ"מ  1:1,250 בחירת חלופה מועדפת בקנה מידה  – שלב ג'

 :דרישת העירייה

 :פעילויות

הצגת חלופות התב"ע )באמצעות חברי צוות התכנון(, כולל אומדני העלויות הראשוניים לכל  .א

 חלופה, בפני העיריה.

ביצוע התיקונים שנדרשו ע"י העיריה, ו/או הכנת חלופות נוספות, הכל עד לבחירה מעקב וניהול  .ב

 ואישור חלופה נבחרת ע"י העיריה. 
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 דיוני התכנון.הוצאת סיכומי ביניים וסיכום סופי של  .ג

 בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון. .ד

 :מוצר סופי

 נבחרת מאושרת ע"י העיריה. חלופת תב"ע .א

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ב

 

 עיבוד החלופה הנבחרת: – שלב ד'

 :פעילויות

 ארגון, ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון בעת עיבוד מסמכי החלופה הנבחרת. .א

 בדיקת התאמתם לחלופה הנבחרת.השונים. , תקנון והנספחים כנית: תשריטריכוז מסמכי הת .ב

 וידוא התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה, לרבות התאמת התכנון לתכניות. .ג

הכנסת  וגורמים רלוונטיים נוספים. הצגת התכנית ע"י האדריכל וצוות התכנון בפני העיריה .ד

 נוספים. רלוונטייםגורמי העיריה וגורמים  –תיקונים בתכנית עד לקבלת אישור צוות הליווי 

 המוצר הסופי בין כל חברי צוות התכנון, וקבלת אישור העיריה לתכנית. לאישור התיאום ש .ה

 טיפול בעדכון החוזים של המתכננים ע"פ הנתונים הסופיים של התב"ע. .ו

 ן.בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנו .ז

 :מוצר סופי

 תכנית בניין ערים )תב"ע( על נספחיה, מאושרת ע"י העיריה. .א

 חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון. .ב

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ג

 

 הכנת התשריט, התקנון והנספחים הדרושים להליך הסטטוטורי, בתיאום עם הרשויות: –שלב ה' 

 :פעילויות

קיום בירורים מוקדמים בוועדות התכנון לגבי אופן הגשת התכנית, מסמכים נלווים נדרשים,  .א

 הנדרש לצורך הבאת התכנית לדיון בוועדות התכנון.אישורים וכל פרט רלוונטי אחר 

 ריכוז הכנת כל מסמכי התכנית, לרבות כל הנספחים הנלווים שנדרשו ע"י וועדות התכנון. .ב

 על נספחיה בפני צוות הליווי, תיאום ביצוע תיקונים עד לקבלת אישור צוות הליווי.הצגת התב"ע  .ג

הזמנה ותיאום הכנת תשריט חלוקה למגרשים ע"י מודד האתר, כבסיס להכנת תכנית לצרכי  .ד

 רישום )תצ"ר(.

 בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון. .ה

 :מוצר סופי

 יה, מוכנה להגשה לוועדה המקומית.ל נספחתב"ע על כ .א
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 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 תשריט חלוקה למגרשים. .ב

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ג

ליווי התכנית בתהליך האישור של הוועדה המקומית, עד לקבלת המלצה להפקדה בוועדה  – שלב ו'

 המחוזית:

 :פעילויות

 וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הוועדה המקומית.ייצוג העיריה  .א

וי, ביצוע התיקונים וקבלת ריכוז הדרישות לשינויים ותיקונים, הצגת הדרישות בפני צוות הליו .ב

 צוות הליווי.אישור 

ליווי תהליך אישור התכנית עד קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדה התכנית ע"י הוועדה  .ג

 המחוזית.

 והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.בדיקה, אישור  .ד

 :מוצר סופי

 תב"ע מומלצת להפקדה ע"י הוועדה המקומית. .א

 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ב

 טיפול באישור הוועדה המחוזית עד למתן תוקף לתכנית: – שלב ז'

 :פעילויות

 העיריה וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הוועדה המחוזית. ייצוג .א

ריכוז הדרישות לשינויים ותיקונים, הצגת הדרישות בפני צוות הליווי, ביצוע התיקונים וקבלת  .ב

 אישור צוות הליווי.

 ליווי תהליך אישור התכנית עד להפקדתה ע"י הוועדה המחוזית. .ג

 :מוצר סופי

 וזית.קדת ע"י הוועדה המחתב"ע מופ .א

 :טיפול בהתנגדויות –שלב ח' 

 :פעילויות

ריכוז הדרישות לשינויים ותיקונים כתוצאה מקבלת ההתנגדויות, הצגת הדרישות בפני צוות  .א

הליווי, ביצוע התיקונים וקבלת אישור צוות הליווי לתיקונים, המשך קידום התכנית עד קבלת 

 אישור הוועדה המחוזית למתן תוקף לתכנית.

 ים בתהליך הדיון בהתנגדויות.וסיוע לחברי צוות התכנון במתן הסברייצוג העיריה  .ב

ריכוז שינויים הנובעים מקבלת התנגדויות, הצגתם בפני צוות הליווי, ביצוע התיקונים וקבלת  .ג

 אישור צוות הליווי.

 ליווי תהליך קידום התכנית עד להמלצה למתן תוקף. .ד
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 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 :מוצר סופי

 מומלצת למתן תוקף ע"י הוועדה המחוזית. תב"ע .א

 אישור התכנית: – שלב ט'

 :פעילויות

 ריכוז הכנת כל המסמכים הנדרשים על מנת להגישם למתן תוקף. .א

 מעקב אחר הליך מתן התוקף עד לפרסום בעיתונות והרשומות. .ב

 טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התכנית המאושרת.  .ג

 עזרה לחברי צוות התכנון בהכנת חשבונות סופיים, בדיקתם, אישורם והעברתם לתשלום. .ד

 :מוצר סופי

 .שמכוחה ניתן להוציא היתרים תכנית בתוקף .א

 חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון. .ב

 חשבונות סופיים לתהליך התב"ע, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ג

 :הוצאת היתר בניה – שלב י'

 בקשה למידע .א

  בדיקת תנאים מוקדמים .ב

 בבקשות הכוללות הקלות/שימוש חורגעבור  –"פרסום"  .ג

 בקרה מרחבית .ד

 החלטת וועדה .ה

 בקרת תכן .ו

 תשלומים ואגרות .ז

 הוצאת היתר .ח

 מוצר סופי:

 אישור תחילת עבודותו היתר קבלת
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 תעריף תכנון תוכנית בניין עיר:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (לתעריפי העירייה)בהתאם  שלבי התשלום
 
 

אחוז  של משהב"ש 5על סעיפי  מבוסס סעיף
 מהשכר

סה"כ 
 הערות לשלב

    לתב"עמסמך יעדים ופרוגרמה  

5.1 
קבלת מטרות על איסוף חומר קיים 

 לפי 5.6 סעיף לחילופיןולימודו או 
 הרשות החלטת

המסמך יוכן רק אם אין  5% 5%
 תכנית אב או שלד

    ליווי תכנית תב"ע.  

ליווי תכנית תב"ע ע"י מכין מסמך  5.6
  5% 5% היעדים והפרוגרמה

    תב"ע  

 5% הכנת חלופות לתב"ע 5.7

95% 
נן יקוזז אם הכין המתכ

את הפרוגרמה או תכנית 
 השלד

 10% בחירת חלופה מועדפת 5.8

 20% עיבוד חלופה נבחרת 5.9

 15% הכנת תשריט, תקנון ונספחים 5.1

 7% הגשה לוועדה המקומית 5.11

ליווי בוועדה המקומית עד המלצה  5.12
 7% להפקדה

המלצה ליווי בוועדה המחוזית עד  5.13
 7% להפקדה

 7% טיפול בהתנגדויות 5.14

 7% מתן תוקף לתכנית 5.15

הוצאת היתר בניה ואישור תחילת  5.16
 10% העבודות

₪סכום  אומדן עלויות התכנון ע"י הרשות המקומית   % 
 31% 120,000 מתכנן/אדריכל

 13% 50,000 תכנון נוף 
 4% 15,000 יעוץ סביבתי

 5% 18,000 כלכלה, פרוגרמה, חברה
 4% 15,000 שמאות

 9% 35,000 מודד )כולל תצ"ר ועצים(
 4% 15,000 תנועה, כבישים, עבודות עפר וניקוז

 5% 20,000 מים וביוב חשמל ותקשורת
עצים, עתיקות וכו'(אחרים )בה"ת, נספח   35,000 9% 

 17% 65,000 ניהול, בצ"מ, הוצאות נלוות ושונות )העתקות וכו'(
מע"מ ללאסה"כ   388,000 100% 
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  אישור כיסוי ביטוחי – 'בנספח 
 

 ביטוח  - ב'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 ._________________ -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  עיריית בית שמש ו/או החברה הכלכלית בית שמש –" מבקש האישור"

 .  ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם רשותייםחלצ"ים 
 עיריית בית שמש. ותכנון תב"ע והיתר בניה עבור מרכז מבקרים עבור תכנוןניהול  -" השירותים"

 

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

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

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

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

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

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

 לעיל. 0נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח

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

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

יהיה מנוע מלעלות כל טענה  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחישות האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדר
השירותים  לוו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 כנדרש. להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח
הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  , לשלם את דמיהמבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח

לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח שביטוחי המבוטח
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהנקובות בביטוחי 

ידי מבקש -כל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עללתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור כ
 האישור להגישה למבטחים. 

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

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

פי -פי הסכם זה ו/או על-על יות המבוטחמבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחר
 דין.

לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה ביטוח זה ריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האח
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 
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לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש  למבוטחפי דין. -על
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 .המבוטחשהוצא על ידי 
ביטוחים נוספים ו/או משלימים ו/או לערוך  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

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

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

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות  המבוטח
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםכוש כלשהו לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לר

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

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

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

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

 האישור אחריות כלשהי.  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש
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 בגין כל ההשתתפות העצמית
עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין  נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחויב בו לרבות תשלום השתתפות

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. 

חים שערך. במקרה יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטו
 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 

 :המבוטחביטוחי 
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

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 
 .המבוטחעבור כל אחד מיחידי  פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד

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

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבטח את חבות המבוטח
תוך כדי ו/או  מבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי ה1980 -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 
 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000: גבול אחריות

 יטוח אחריות מקצועית ב
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
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 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
עקב מעשה ו/או יו לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עלהביטוח יורחב 

, 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, המבוטחלה באמון מצד עובדי הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעי
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.
לא נערך על ידי  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי 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
מוותר על  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

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

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

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לא
הי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלש

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורחיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

. חריג רשלנות רבתי 2013ת מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפח
על  )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח

 . 1981 -פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
אולם הויתור , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור

 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. על זכות 
מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  על המבוטח

 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

החברה הכלכלית בית שם: 
שמש ו/או עיריית בית 

 שמש

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנהקבלני ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

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

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

האחריות/ סכום גבול 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 מטבע סכום לנספח ד'

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

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

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

חברות  ו/או ( 308אחר )
עמותות בנות ו/או גופי חלצ 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
גורם אחר  -מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות 320)
בנות ו/או גופי חלצ רשותיים 

יהם ו/או עובדיהם ו/או נבחר
 ומנהליהם(

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

חברות  ו/או ( 308אחר )
עמותות בנות ו/או גופי חלצ 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

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

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר



 בס"ד
  

 
 

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

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

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 כיסויים

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

דיבה, השמצה והוצאת לשון 
 (301הרע )

 (304הרחב שיפוי )
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

( חברות  ו/או 308אחר )
עמותות בנות ו/או גופי חלצ 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
גורם אחר  -מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות 320)
בנות ו/או גופי חלצ רשותיים 
ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
 *327ביטוח )

 (328ראשוניות )
חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332) 

        אחר

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד
  

 
 

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

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

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 תכנון אסטרטגי

 עיריית בית שמש

 במכרז מתחם התוכנית – 'גנספח 

 לתכנון: דרישות ראשוניותמיקום, ייעוד/ים ופרטי  במכרז, לרבות המתחם הנכללתיאור להלן 

 

 :מבקריםמרכז 
 

 .7%, שיפוע ממוצע דונם 254 -כ – וכניתהת מתחם
, (30/1(, גן לאומי )תמ"מ 200בש/ : יער וייעור, עתיקות לשימור )לפיבתחום התוכנית מצב סטטוטורי

 :(102-0145573טיפול נופי )  לפי  דרך/
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


