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  (להלן:על הפרויקט  והפיקוחניהול הוהמזמינה מעוניינת למסור למנהל את   והואיל:

 ;)פיקוח""ניהול ו
 

 ;הפרויקטביצוע  שלפיקוח והמנהל מסכים לקבל על עצמו את הניהול וה  והואיל:
 
 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1
 
  אדריכל הרשום כחוק בפנקס האדריכלים והמהנדסיםמהנדס/א. המנהל מצהיר כי הינו  .2

 בקי ומסוגל לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. וכי הוא
 
  הניהול והפיקוח שלהדרושים לתיאום  ןוהניסיו. המנהל מצהיר כי הוא בעל היכולת ב      

 ומסירותו  ידיעותיו ברמה מקצועית נאותה וכי יפעל במיטב כוחו, כושרו, הפרויקט
 עפ"י הסכם זה. והתחייבויותילביצוע 

הגשת דווחים  ,יש בידו אישורים על היותו "עוסק מורשה"ג. המנהל מצהיר כי 
ים למע"מ ועל כך שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות מאת פקיד השומה או שוטפ

 .רואה חשבון וע"פ כל דין
ד. המנהל מצהיר כי אין לו כל ניגוד עניינים עם המזמינה וכי להוכחת תנאי זה ימלא 

ויחתום על טופס לבדיקת חשש לניגוד עניינים ליועצים, נספח א' להסכם זה. ידוע 



ניסתו לתוקף של הסכם זה הוא אישור היועץ המשפטי של המזמינה למנהל כי תנאי לכ
כי אין חשש לניגוד עניינים או הסדר ניגוד עניינים שייחתם על ידו בהתאם להנחיות 

 יועמ"ש המזמינה.
 
 ע"י המנהל יתבצע בהתאם לשלבים הבאים: הפרויקט והפיקוח על יהול. הנ3
 

 תיאום ומעקב אחרי הביצוע'  אשלב 
 

, עדכון התקציב הפרויקטל המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע שמירה ע .א
וסיבתה, כגון שינויים במדד  ההסטייבמקרה של סטיות ודווח למזמינה, כולל מקור 

 וכו'. הבפרוגראמהיוקר, שינוי 
 מעקב אחרי התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם ודווח למזמינה. הקפדה .ב

צעים ודווח בקרה על סטיות מהלוח המוסכם, תוך על קיום לוח זמנים ע"י המב
והמלצתה לגבי הצעדים שעל המזמינה לנקוט במקרים  הוהסטייהסברת הסיבות 

 אלה.
עריכת ישיבות תיאום קבועות במידת הצורך, הפעלת המתכננים לצורך פיקוח עליון  .ג

 לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערכת הביצוע, הן מבחינה
 מקצועית והן מבחינת לוח זמנים. סיכום בכתב של הישיבות ודווח למזמינה.

, מבחינת התקדמות העבודה ולוח הפרויקטדווח  מפורט ושוטף למזמינה על ביצוע  .ד
 הזמנים המחירים והמסגרת התקציבית.

 
                                          

 פיקוח באתר –' בשלב 
 

באתר, במקומות העבודה  הפרויקטתמיד (יום יומי) על ביצוע פיקוח מקצועי קבוע ומ .ה
 והייצור של המוצרים, לפני הבאתם לאתר ודווח מפורט בהתאם.

 באתר. הפרויקטביקורת ואישור סימון וקביעת תגובה באמצעות מודד של חלקי  .ו
פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכננים באמצעות  .ז

מבדקה של כל חומר ומוצר, בין לפני הבאתו לאתר הביצוע ובין תוך כדי בדיקות ב
 ביצוע.

ובבתי המלאכה, בהתאם לתוכניות  הפרויקטמבוצעות באתר הפיקוח על טיב העבודות  .ח
 בין המזמינה ובין הקבלן.

שבוצעו בתיאום עם נציג הקבלן,  הפרויקטהביצוע של חלקי  פיקוח על התקדמות .ט
 ת.ות והשינויים בהעתקי התוכניורישום המידות הסופיו

שבוצעו בתיאום עם נציג הקבלן, ורישום  הפרויקטמדידה ואישור הכמויות של חלקי  .י
 המידות הסופיות והשינויים בהעתקי התוכניות.

, בהתאם לתוכניות ולהוראות הפרויקטמתן הסבר והוראות לקבלן בקשר לביצוע  .יא
 .המתכננים

והחתמת נציג  הפרויקטבקשר לביצוע ש המתרחיומן העבודה ורישום בו של כל ניהול  .יב
 והחתמת מהנדס העיר ו/או מי  שהוסמך על ידי מהנדס העיר. הקבלן

דווח שוטף למזמינה ולמתכננים על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע והבעיות  .יג
 .הפרויקטהמתעוררות בעת ביצוע 

, רויקטהפייעוץ והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן בקשר עם ביצוע  .יד
 או הבוררים ו/או גורם אחר./לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני ביהמ"ש ו

חלקיים וסופיים של הקבלן, בהתאם לחוזה, על סמך מדידה  בדיקה ואישור חשבונות .טו
 .ובכפוף לחתימת  מהנדס העיר ואישור של הכמויות כנזכר לעיל



יום כל עבודות המושלם בשיתוף עם המתכננים והיועצים לאחר ס הפרויקטקבלת  .טז
 הקבלן בהתאם לחוזה.

, פיקוח על רישום התיקונים ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלן בשעת הקבלה .יז
          .הפרויקטביצועם וקבלתו הסופית של 

במשך תקופת הבדק של הקבלן, רישום התיקונים הדרושים בתום  הפרויקטבדיקת  .יח
גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים תקופת הבדק, ופיקוח על ביצועם ואישור סופי של 

 בתום תקופת הבדק.
 
  התקדמות עבודות התכנון של על המנהל אחראי גם למתן אישורים בכתב למזמינה . 4

 המתכננים ועבודות הביצוע של הקבלנים לצורך מתן התמורה לכל אחד מהמתכננים או     
 הקבלנים בהתאם להוראות ההסכם.    

   
 :יהולאופן ביצוע עבודות הנ

 
 . המנהל מתחייב לבצע את עבודות הפיקוח בנאמנות וביעילות לפי מיטב הנוהל המקצועי 5

 ובהתאם להוראות כל דין, נוהלים ותקנים החלים בנושא הפיקוח ובהתאם לדרישות     
 ודרישת  הפרויקטמצוי  שבתחומהשיועברו אליו ע"י המזמינה שהינה הרשות המקומית     
 בזק, וכו'. משרד התקשורת, ,ות מוסמכות אחרות כגון: חברת חשמלמוסדות ורשוי    

                   
 :. הודעות והתחייבויות של המנהל6
 

המנהל מצהיר שקיבל את לוח הזמנים כפי שנקבע בהסכם עם הקבלן ויפעל לעמוד  .א
 .בלוח הזמנים האמור

עלול לגרום לאיחור המנהל חייב להודיע למזמינה מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו  .ב
 בקיום לוח הזמנים שהוסכם, עם המזמינה.

בנוסף לכל התחייבות אחרת ידווח המנהל למזמינה בכתב על כל תקלה או פגם  .ג
 בעבודות המומחים או פגם בעבודות הקבלן, מיד עם התגלותם על ידו.

או לא סיים אותן או את  והניהול במידה והמנהל לא יתחיל בביצוע עבודות הפיקוח .ד
השלב שהיה עליו לבצע באותה עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את הדעת המזמינה 

ימים מיום שנשלחה התראת  20תתרה המזמינה במנהל  בכתב, ואם תוך תקופה של 
באורח ביצוע  המזמינה כאמור, לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של המנהל ו/או

 15ל ידי מתן הודעה בכתב עבודות הפיקוח, תהיה מזמינה רשאית לבטל הסכם זה ע
בוטל ההסכם על ידי המזמינה תהיה המזמינה חייבת לשלם למפקח את  .ימים מראש

 .כל התשלומים המגיעים לו עד ליום משלוח ההתראה
 
 . העסקת מומחים נוספים7

זמינה תהא רשאית להזמין על חשבונה ולפי שיקול דעתה מומחה או מומחים, מבין מה .א
, לרבות שלא מבין עובדיה לביצוע עבודות תכנון, מכל הסוגים עובדיה של המזמינה או

 ובין היתר: בתחום עבודת המנהל ולמנהל לא תהיה כל טענה על כך,
 ע;הנדסת קרקע כולל בדיקות קרק )1
 ;הקונסטרוקציהנדסת   )2
 ;ניקוז וכו') ביוב, תברואה (מים, )3
 חשמל, תאורה, תקשורת; )4
 חימום; צינון אויר, ,אוורור קירור, )5
 ת;מעליו )6
 אקוסטיקה ובידוד; )7
 ;תעבורה )8



 עבודות פיתוח כלל ו/או צמוד; )9
 אדריכלות פנים; )10
 ;הפרויקטכל עבודות תכנון אחרות, הדרושות להשלמת  )11
 העתקות שמש ומודלים. )12

               
 המזמינה תתקשר עם יועצים מקובלים בענפים לשמם נלקחים היועצים. .ב
            

 :מילוי הוראות. 8
 הסכם זה מתחייב המנהל: פי –תחייבויות אחרות של המנהל על מבלי לגרוע מה 
 

למלא בדייקנות ובמלואן  את כל הדרישות וההנחיות שתינתנה, מפעם לפעם, על ידי  .א
המזמינה למנהל, בכל הנוגע לעבודות הפיקוח והפיקוח ואופן ביצוען, וכן לבצע מיד 

ויים או תיקונים בעבודות בכל שלב של התכנון וגם ו/או בשלב של הפיקוח העליון שינ
ה ובמועדים שיקבעו ובלבד שמועדים יהיו הפיקוח כפי שיידרש בכתב על ידי המזמינ
 סבירים לביצוע עבודה מהסוג המתבקש.

לא לבצע ולא להכניס שום תיקונים או שינויים בשלב כלשהו של התכנון והביצוע,  .ב
 ינה בכתב ומראש.ידי המזמינה, ללא הסכמתה המפורשת של המזמ-לאחר שאושר על

במהלך ביצועו או לאחר  ו/אולשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו עקב ההסכם  .ג
דם העובדים או שיעבדו בשרותו השלמתו, ולנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח שבני א

ו/או מטעמו, ישמרו על סודיות העניינים המגיעים לידיעתם עקב ההסכם ו/או במהלך 
 ביצועו לאחר השלמתו.

 
חייבות מהתחייבויות המנהל המפורטות בסעיף זה לעיל הוא תנאי עיקרי היורד כל הת

 לשורש ההסכם אשר הפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 
 . אחריות המנהל:9
 

, מסמכי תכנון או מסמכים אחרים אשר תוכננו או בוצעו אישרה המזמינה תוכניות .א
תו המקצועית המלאה ואין , לא ישחרר אישור זה את המנהל מאחריוהפרויקטבגין 

באישורים ו/או בדרישות כנ"ל כדי להטיל על המזמינה ו/או על עובד מעובדיה אחריות 
 כלשהי לטיב התוכניות והמסמכים האמורים ולכל הנובע מיישומם.

ביצע המנהל את העבודות המוזמנות בסטייה או בניגוד לחוק התכנון והבניה תשכ"ח  .ב
ו על פיו ו/או בניגוד לכל דין, לרשות הוראות של רשויות ו/או לכל תקנה ו/או צ 1965 –

מוסמכות כלשהן ו/או בניגוד לכל תקן מחייב ו/או בניגוד להסכם ו/או בחסר ו/או 
נוסף לכל זכות אחרת בזכאית המזמינה  באיחור ו/או שלא ברמה או בטיב הנאותים,

י מלא על הפסדים או פי הסכם זה ו/או על פי דין, לדרוש ולקבל מאת המנהל פיצו –על 
               נזקים שייגרמו למזמינה כתוצאה מן האמור לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, אחראי המנהל כלפי המזמינה וכלפי צד שלישי,  .ג
מכל סיבה שהיא  שייגרמולרבות כלפי עובדיו ועושי דברו, לנזקים ברכוש ו/או בגוף 

 כל בגין המזמין את ישפה או/ו יפצה היועץ .פיקוחעקב ביצוע עבודות ה ו/אובקשר 
 של ומומחיות חוסר או/ו מרשלנותו כתוצאה בעקיפין ובין במישרין בין שיגרם נזק

 פ"ע היועץ של מהתחייבויותיו חלק מילוי אי עקב או/ו מצידו שקידה העדר או/ו היועץ
 .זה הסכם

לעובדיה ו/או עושי  המזמינה על ידי בית המשפט לשלם לצד שלישי לרבות תחויב .ד
זה, יהיה  הסכםפי  –דברה של המזמינה כספים או נזקים שהמנהל אחראי להם על 

על ידי בית  תחויבחיים המנהל בשפוי מלא לטובת המזמינה של כל סכום שהמזמינה 
המשפט לשלם כאמור וזאת בנוסף לזכות המזמינה לקבל מאת המנהל פיצוי עבור 



זמינה בעניין זה, או בכל אופן אחר בגין הפרת ההפסדים וההוצאות שייגרמו למ
 ההסכם.

 על חשבונו יעשהימים מחתימת הסכם זה  30לא יאוחר מאשר תוך  כי המנהל מתחייב  .ה
 .'בכאמור בנספח א' להסכם זה. המנהל יחתים את המבטח על נספח  ביטוח ת ופוליס

ו המכוסה או בגין נזק כלשה כלשהילשחרר את המנהל מאחריות  אין בסעיף זה כדי 
 שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח.

 
 סיום החוזה –. ביטול 10

  זה, תהיה המזמינה רשאית בכל עת ולפי שיקול מקום אחר בהסכם   על אף האמור בכל       
 בכתב  הודעהדעתה המוחלט, להביא הסכם זה כולו או מקצתו לידי גמר על ידי        
 .ציג מוסמך מטעם המזמינהלמפקח/מתכנן, חתומה על ידי נ       

 
 נתנה הודעה כאמור

 יסתיים ההסכם במועד שיהיה נקוב בהודעה. .א
המזמינה תשלם למנהל, בנוסף להחזר הוצאות שהוצאו על ידי המנהל עד לאותו מועד  .ב

את חלקה של התמורה כפי שיקבע על ידי המזמינה והמנהל יחד  (גמר ההסכם)
מנהל עד למועד סיום העסקתו כאמור בהתחשב בעבודות הפיקוח שבוצעו על ידי ה

 בהודעה.
 

  הפרות .11
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי במקרה של הפרת הסכם זה הפרה יסודית, היינו הפרת אחד 
, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המזמינה זכאית 13,14, 2,3,4,5,6,8,9,10מהסעיפים  

 או טענה כלשהיא כלפיו.להביא הסכם זה לקיצו לאלתר מבלי שלמנהל תהא תביעה ו/
 

 םבכפוף לאמור  בס"ק (ג) להלן, המנהל יפסיק מכל סיבה שהיא לתת את השירותי .א
 יום. 20או כל חלק מהם לתקופה רצופה העולה על 

 על פי קביעת המזמין. –מנהל ממלא את תפקידו באופן רשלני יוכח למזמין כי ה .ב
 30ה לתקופה העולה על יוכח כי המנהל אינו ממלא אחר התחייבויותיו, עקב מחל .ג

 יום מצטברים בשנה. 60ימים רצופים או במשך 
 
  ם כי בכל מקרה של הפסקת עבודות המנהל בגין פקיעת על מנת למנוע ספק מוצהר ומוסכ. 12 

  ההסכם מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית המזמינה למסור את המשך העבודות המוזמנות       
 , להשתמש בצורך זה במסמכי התכנון והפיקוח, כולם או לבעל מקצוע אחרו/או השלמתן       
 מקצתם, כראות עיניה ללא כל תמורה, שכר או פיצוי למנהל.     

 
 
 . העברת זכויות31
 

 .  המנהל אינו רשאי להסב ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו או כל זכות או חבות 1א.  
 לא מתן ע העבודות המוזמנות, כולן או מקצתן, בלפיו ואינו רשאי למסור לאחרים ביצו           

 הסכמת המזמינה בכתב מראש.
 

 כולן או מקצתן, או  כאמור לעיל  העביר המנהל זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה,.   2     
 הוא אחראי  ריישא) "הנעבר"העבודות, כולן או מקצתן, לאחר (להלן:  מסר את ביצוע            
 התחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות כלשהי של  למילוי כל             

                 הנעבר.             
 

 וחובותיה על פי הסכם זה, כולו או  הזכויותיב.  המזמינה תהיה רשאית להעביר לאחר את 



 צמו את התחייבויות מקצתן, מבלי לקבל הסכמת המנהל, ואולם בתנאי שהנעבר יקבל על ע     
 פי הסכם זה. –המזמינה כלפי המנהל, על       

 
 המנהל קבלן עצמאי.   41

אשר בזה כי אין בהסכם זה ולא יראו בו משום מו מצהיר  נהלהמעל מנת להסיר כל ספק, א. 
קשירת או יצירת יחסים כל שהם של עובד ומעביד בין המנהל ובין המזמינה והוא לא יהיה 

ות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצויים וכן לא יהיה זכאי לכל זכאי לכל זכ
  תשלום אחר שאינו בגדר  התמורה הנקובה בהסכם זה.

מסכים ומאשר שאין הוא עובד העירייה, אלא ספק שירותים עצמאי הפועל באופן  המנהל .ב
 נפרד מהעירייה. 

ס בגין עסקיו ורווחיו ולא תהיינה חלה החובה הבלעדית לטפל בכל תשלומי המ ג. על המנהל
לו כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי העירייה בכל הנוגע לתמורה המגיעה לו 

 על פי הסכם זה. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, היה ויוכרע בעתיד כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ד. 

המוסכמת בהסכם זה כמשקפת את עלות מעביד על אף הקבוע בהסכם זה, יראו את התמורה 
כולל ניכוי מיסים, תשלומי חובה, תנאים  מנהלהמעביד הכוללת בין העסקתו של ה

 .ציאליים, הפרשה לפיצויי פיטורין ועוד כיוצא בזהסו
 
 . מסירת תוכניות בסיום עבודות הפיקוח והתוכניות:51
 

היא, לרבות ביטולו, ימסור עם סיומו של הסכם זה בכל דרך ש עם גמר עבודות הפיקוח או
המפרטים והמסמכים האחרים שהוכנו על ידיו, אם הוכנו  ,המנהל למזמינה את כל התוכניות

לרבות תוכניות שהועברו לידיו בקשר לעבודות הפיקוח  ,ו/או הנמצאים ברשותו, אם נמצאים
 באתר, כשהן מעודכנות ומתארות כדבעי את ביצוע עבודות הפיקוח בפועל.

המסמכים הקשורים לעבודה ההנדסית לרבות  ,המפרטיםודגש בזה שכל התוכניות, מוצהר ומ
של המזמינה והמנהל לא יהיה זכאי לעכבם תחת  המידות ותרשימים, הינם רכוש חישובים,

 לטענתו, כספים מאת המזמינה. יגיעו לו,אף אם ידו 
 
 . התמורה61
 

לם המזמינה למנהל את התמורה תש ,התחייבויות המנהל לפי הסכם זהכל  בתמורה למילוי 
  .הסכםל' גהמפורטת בנספח 
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 .נה לצורך הסכם זה יהיה מהנדס העיר או מי שימונה על ידוהמזמי נציג

 על וישמרו זה הסכם של לביצועו הקשורות הפעולות את ביניהם יתאמו מנהלוה העירייה נציג
 .ההסכם של קיומו במשך הדוק פעולה שיתוף

 שינויים בכתב –ויתור . 18
 

לא השתמשה המזמינה או לא הפעילה זכות כלשהי מזכויותיה לפי הוראות הסכם זה וגם/או 
 התחייבויותיולפי הוראות כל דין, או נתנה המזמינה אורכה כל שהיא למפקח לביצוע לביצוע 

ל אותה זה, כולן או מקצתן, לא ייראה הדבר כוויתור מצד המזמינה ע לפי הוראות הסכם
 זכות.

 
מוסכם ומוצהר בזאת כי כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה שלא ייעשו בכתב וייחתמו על ידי 

 הצדדים לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.
 



 . ידוע למנהל כי חוזה זה טעון אישור של המזמינה בהתאם להוראות כל דין.18
 

 :. הודעות ומענים19
 

 הן כמופיע במבוא של הסכם.כתובות הצדדים לצורך הסכם זה 
 

 תימסר בידכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו בהתאם להסכם, תישלח בדואר רשום או 
בבית הדואר או אם נמסרה ביד או  ימים מיום משלוחה 3תוך  מאושר טלפונית או בפקס

 נשלחה בפקס ביום המסירה או המשלוח בהתאם.
להסכם זה ו/או הנובע ממנו תהא לבית משפט  סמכות השיפוט בכל תובענה ו/או ענין הנוגע

 בית שאן או לבית משפט המחוזי בנצרת.-השלום ב
 

 קבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים  אשר ה .20
 הוענקו לו כל הסמכויות  ע"פ חוק לרבות  הסמכות לחתום על חוזים בהם מתקשרת העירייה.

 
 :דים על החתוםולראיה באו הצד
 
 
 
 

_________________   ___________________ 
 המנהל       העיריה

 באמצעות ראש העיר, 
 גזבר וחשב מלווה

 
 

 אישור היועץ המשפטי
 

, ואין כל מניעה מיכל אפרים חוזה  זה הוכן  ונבדק ע"י היועץ המשפטי של העירייה עו"ד
 חוקית להתקשר על פיו.

 
 
 
 

                ____________________ 
 עו"ד יועמ"ש העירייה           

 ה' להסכם9על פי סעיף  – 'בנספח 
 
 

 אישור עריכת ביטוח
 
 

 לכבוד
 



  )"המזמין": להלן(עיריית בית שאן 
      

 

          (להלן: "המבוטח") ___________________הסכם בין המזמין לבין הנדון: 

                                                                   

עבור המבוטח לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו  .................... חברה ,מאנו הח"
 ").העבודות(להלן: " פרויקט _________________ על בגין פיקוחת ביטוח ופוליס

 הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן:
 
 

מס' ................      מתאריך ............. עד.............. :פוליסה  :ביטוח חבות מעבידים
  
 

מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע  ביטוח חבות
 העבודות, בגבולות 

 
 $  לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  5,000,000.-$  לתובע ולסך של   1,500,000.-אחריות של 

 
 ות ההוראות הבאות:על פרק זה חל

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1

 
הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור,  .3.2

 בין אם קיבל שכר מהמבוטח ובין אם לאו.
 

נזק המזמין ולמעט כלפי מי שגרם ל. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.3
  בזדון.

 
 
 

: פוליסה  מס' .................... מתאריך ............. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי      
  עד.............. :

 
 
פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים -המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על 

₪   3.000.000להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף, בגבול אחריות בסך 
לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  -הנובעת מ 
סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, 

וכן תביעות תחלוף מצד חבות כלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים 
המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר 
עלולה להיות מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל של המבוטח ו/או של עובדיו, ו/או 
מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 

טח.  נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבו
 שלישי.

 



פוליסה  מס' ...............................מתאריך .............  ביטוח אחריות מקצועית: 
  עד.............. :

 

המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה               
ו של המבוטח מצדו ו/או עובדיו מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, כולל במסגרת מקצוע

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח מכסה גם את ₪   3.000.000בגבול אחריות בסך של 
אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים 

רה הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממק
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, אי 

 גם מצד עובדי המבוטח. -נאמנות , אי יושר,מעילה, חריגה מסמכות 

 -תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:  

 6בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת הביטוח במידה והפוליסה תבוטל  
חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו 

 נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף.

הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור  
 המזמין.

המבוטח ו/או המזמין, בעבור     –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  
 אחריותו למעשה המבוטח בלבד.

ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם   
 לנזק במתכוון.

 
 עות המבוטח נגד המזמין.סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תבי

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא אחר נמסור 
יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי  30למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 המבוקש.

פי היקף הכיסוי בפוליסות (למעט פוליסת אחריות מקצועית) לא יפחת היקף הכיסוי על 
 פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח.

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך 
על ידי מזמין ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן 

לא יחול בהן שינוי לרעה במשך בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ו
 30תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות 

יום מראש. כמו כן, הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור 
 הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

מפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד הביטוחים ה             
 כמה שלא שונו באישור זה.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

_________________        __________________         __________ 

 שם החותם   תאריך                                חתימה                      

  

 
 
 
 
 
 



 להסכם  16 בהתאם לסעיף 'ג נספח
 

 _____________שנחתם ביום
 

 שאן –עיריית בית  :            בין                              
 

 בע"מ (להלן "המנהל")                                  _______ : לבין    
 

 שם  פרויקט:____________________________________ 
 

 ____ מלש"ח. -כ הצדדים אומדים את עלות העבודות ב
 

 שיאושר לתשלום לקבלן.  הסכוםמ יהא % _____ רחה שכר הט
 

יה ויהיה יידוע למנהל כי התשלום שישולם לקבלן לא יחרוג מסכום ההרשאה התקציבית לעיר
 כפוף לאישור חשבונות הקבלן על ידי העיריה.

 
 התשלום יהא באופן הבא:

        
 לפי %     הנ"ל. חשבונות הקבלן המנהל יגיש חשבונות יחד עם          

 
 יום מהצגת חשבון עסקה ע"י המנהל.   60שוטף+ התשלומים יבוצעו תוךא.          

 
 , בין התאריכים __________ ועד חודשים ב     משך ביצוע הפרויקט  ____

 במידה והקבלן לא יעמוד  למזמין האופציה להאריך תקופה זו. .__________
 .למפקח עבור הפיקוח הנוסףתשולם  תוספת  אל בתקופת הביצוע

 
תצלומים  :התשלומים  המפורטים מטה אינם נכללים בשכר הטרחה וישולם עבורם בנפרד

בדיקות קרקע, הכנת תכניות בצבע לצרכי  העתקת תכניות, אויר,-תצלומי מדידות, ומודלים,
ינה והוצאות עבור הם שיאושרו ע"י המזמינויות, הוצאות עבור הכנת סקרים למיהגשה לרש

 על ידי המזמינה. הכנת חוברות אם ידרשו
 

 על המחירים יתווסף מע"מ כחוק.
 

פי החלק היחסי של ביקורי המנהל באתר כשהם מתועדים –שולם בהתאם ועלהתמורה ת
 ידי מהנדס העיר, או ע"י מי שמהנדס העיר הסמיכו לכך.–ביומני עבודה חתומים על

 
 המשמעות כמשמעותם בהסכם. למונחים שבנספח זה תהא אותה

 
 
 
 
 

                             _____________   _____________ 
 המנהל       המזמינה           

 
 
 
 



 'א נספח
 
 
 
 
 

 עניינים לניגוד חשש לאיתור שאלון
 
 
 
 

 ___________________________________ המקומית הרשות
 
 

 ___________________________________ לתפקיד ת/מועמד
 
 
 

  וכהונות תפקידים -' א חלק
 
 
 אישיים פרטים .1
 
 
 

 _______________ :משפחה שם
 

 שם פרטי: _________________ 
 

 ___/___/___ לידה     שנת       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות' מס
 

 :כתובת
 

 :_________דמיקו :_______________ישוב/עיר':__________________רח
 

 _________________ :נייד טלפון' מס  : _________________טלפון' מס
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ועיסוקים תפקידים. 2
 

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

 
 .ב)"וכיו עמותה, שותפות, (חברה סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא

 
 תפקידים גם במפורש לציין (יש בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא

 .בהתנדבות)
 
 
 

 המעסיק שם
 וכתובתו

 הפעילות תחומי
 של המעסיק

 ותחומי התפקיד
 האחריות

 העסקה תאריכי

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 ציבוריים תפקידים. 3
 

 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט
 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחיים לתפקידים להתייחס נא

 
 התפקיד מילוי תאריכי התפקיד הגוף

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 מקבילים פיםבגו או בדירקטוריונים חברות .4



 
 בין ,אחרים גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם
 

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

 שם
 גוף/רשות/התאגיד

 עיסוקו ותחום

 תאריך התחלת
 תאריךהכהונה ו

 סיומה

 הכהונה סוג
או  חיצוני (דירקטור

 ככל .מניות בעלי מטעם
 שמדובר בדירקטור

 לפרט נא מהסוג השני
מניות  בעלי שמות - גם

 אותך) שמינו

 מיוחדת פעילות
 כגון, בדירקטוריון

 או חברות בוועדות
 אחרים תפקידים
 

    
    
    
    
    
 
 
 המקומית הרשות לפעילות קשר . 5
 

, שירות המקבל כאזרח שלא, קשר או זיקה, בו עניין בעל שאתה לגוף או, לך היו או, יש םהא
 לגופים או, לעבוד ת/מועמד ה/אתת שבה המקומית הרשות לפעילות

 הרשות שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליו (ובכלל הקשורים
 ?אליהם) קשור ואשה אחרים לגופים או, לעבוד ת/מועמד ה/את שבה המקומית

 
 .אחורה שנים 4 של ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 
 .מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא

 
 – או, כדירקטור מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות בגוף" עניין בעל"

לפרט  צורך אין( לו חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים
 - בתאגידים,  8661 ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה

 . )1 בבורסה הנסחרים
 

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
 



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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש
 

_________________________ 
 1691 - ח"תשכ, ערך ניירות חוק 1
 - בתאגיד", ענין בעל"
 מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי )1(

 את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד למנות דירקטור שרשאי מי, בו ההצבעה
 כאמור םשאד תאגיד או, כמנהלו הכללי או התאגיד של כדירקטור שמכהן מי, הכללי מנהלו
 או ההצבעה בו מכוח או שלו המונפק המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק
 - זו פסקה לענין; שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי

 בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו (א)
 ;הקרן

 הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו, נאמן באמצעות ערך יירותבנ אדם החזיק (ב)
 מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט" נאמן, "לענין זה; האמורים

 מניות להקצאת, כנאמן או (ו)  )2() (א 46 סעיף לפי כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו
 ;נסהמס הכ לפקודת 102 בסעיף בהגדרתו, לעובדים

 . רישומים חברת למעט, תאגיד של בת חברה )2(
 

 שנדרשו בשאלות הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג, הקרוב שם את לפרט נא
 תאריך, ותחום עיסוקו התאגיד שם לפרט יש, בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם, (למשל לעיל

 .בדירקטוריון) מיוחדת ופעילות הכהונה סוג, הכהונה התחלת
 
 . שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג ת/בן" קרוב"

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות . 7
 

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



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

 ?אחרות זיקות
 

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

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

 עניינים לניגוד    
 

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

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

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

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

 עניינים לניגוד חשש של במצב שעלולים להעמידך    
 



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

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

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 
תפקידים  (לדוגמה לעיל 1-8 בשאלות נשאלת שעליהם יםלנושא במיוחד להתייחס נא

להם  שיש וקשר, מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של ועיסוקים
 .המקומית) הרשות לפעילות

 
 לא/  כן

 
 :י/פרט, כן אם

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט. 10
 

 ופירוט השכלה הכוללות, השאלון מילוי ליום מעודכנות חיים קורות בנפרד י/צרף נא
 .תאריכים כולל, ובהווה עיסוקים בעבר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ואחזקות נכסים -' ב קחל
 

 במניות אחזקות .11
 



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

 
 1968 - ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך (אין

  ).2 בבורסה הנסחרים בתאגידים
 
 . שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג ת/בן" קרוב"
 

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
 

 המחזיק שם הגוף/התאגיד שם
 אינו (אם המחזיק
 המועמד)

 עיסוק תחום החזקות% 
 הגוף/התאגיד

    
    
    
    
    
 

_______________________ 
 1968 - ח"תשכ, ערך ניירות חוק 2
 - בתאגיד", ענין בעל"
 מכוח או התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי )1(

 את או התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור למנות שרשאי מי, בו ההצבעה
 כאמור שאדם תאגיד או, כמנהלו הכללי או התאגיד של כדירקטור שמכהן מי, הכללי מנהלו
 או ההצבעה בו מכוח או שלו המונפק המניות מהון יותר או אחוזים וחמישה עשרים מחזיק
 - זו פסקה לענין; שלו מהדירקטורים יותר או אחוזים וחמישה עשרים למנות רשאי

 בנכסי הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו (א)
 ;הקרן

 הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו, נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק (ב)
 מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט" נאמן, "לענין זה; האמורים

 - להסדר כנאמן תפקידו
 102 בסעיף בהגדרתו, לעובדים מניות להקצאת, כנאמן או (ו) )2() (א 46 סעיף לפי כמשמעותו

 ;מס הכנסה לפקודת
 . ומיםריש חברת למעט, תאגיד של בת חברה )2(
 
 
 

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

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



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

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
 משמעותי יקףבה כספים חבות .13

 
 לחובות או ערב או כספים חייב, ישנם אם, העסקיים משותפיך מישהו או קרוביך, ה/את האם

 ?כלשהם להתחייבויות
 
 . שולחנך על שסמוך ומי צאצא, הורה, זוג ת/בן" קרוב"
 

 לא/  כן
 

 :י/פרט, כן אם
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך העלולים אחרים נכסים .14
 

 של במצב אותך להעמיד שעשויים, לעיל פורטו שלא, אחרים נכסים על לך ידוע האם
 ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד שחש

 



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

 .בהם
 

 .ראשונה גהמדר שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 
 ובין במישרין בין, בו הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות בגוף" עניין בעל"

 או/ו אותו או מייצג/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו, בעקיפין
 .לו חיצוני יועץ

 
 לא/  כן

 
 :י/פרט, כן אם

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הצהרה' ג חלק
 

 '_________________,מס ז.ת____________________ _ מטה ה/החתום אני
 



 :כי בזאת ה/מצהיר
 
, הם מלאים, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר, זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 ;ואמיתיים נכונים
 הם מידיעה, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר, זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 שבו וזאת במקרה, הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש מרנא כן אם אלא, אישית
 ;אישית לי מידיעה ידועים אינם או/ו בחלקם או/ו במלואם לי ידועים אינם הפרטים

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

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

 במהלך ,יתעוררו או בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרה כי מתחייב אני.5
 לניגוד חשש במצב של אותי להעמיד שעשויות, אשמר נצפו שלא סוגיות, הרגיל הדברים
 בכתב הרלבנטי המידע לו את אמסור, המקומית הרשות של המשפטי ביועץ איוועץ, עניינים
 ;הנחיותיו לפי ואפעל

 
 
 
 
 
 
 
 __________________                                ________________ 

 חתימה                                                 תאריך                                   
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