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 מבוא .1

מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הליך זה, להגיש  "(  הקרן"  -הקרן לשיקום מחצבות )להלן   .1.1
מבין   יותר  או  באחד  הקרן,  של  היועצים  במאגר  להכלל  המקצועיים  תחומים  הבקשה 

במסמך זה  "(, הכל בתנאים כמפורט  התחומים המקצועיים )להלן "להלן    2המפורטים בסעיף  
   .על נספחיו

 והשבתם חציבה לצרכי ששימשו מופרים שטחים שיקום על האמון המרכזי הגוף הינה הקרן .1.2
  הוראות   ,המכרות  לפקודת  120  סעיףהוראות    פי  על  הכל,  החדש  ייעודם  לפי,  ציבורי  לשימוש

 . ובהתאם להוראות הדין  1978-ח" תשל(, מחצבות לשיקום קרן) המכרות  תקנות

מאגר מיועד לאפשר לקרן לרכוש שירותים בתחומים המקצועיים בדרך של הליך תחרותי  ה .1.3
או בדרך של פטור ממכרז, הכל לפי הוראות תקנות חובת  מסווגת,  המופנה לרשימת מציעים 

חובת המכרזים"  –)להלן    1993-המכרזים, תשנ"ג  ולשיקול  וכן    ,"(תקנות  לצרכיה  בהתאם 
 . , בכפוף להוראות הדיןמעת לעתהיו  י דעתה של הקרן, כפי ש

שירותים   .1.4 נותני  לרבות  אישי,  באופן  השירותים  נותני  של  שמותיהם  את  יכלול  המאגר 
 להלן.   7.2וכמפורט בסעיף   כמובהרהכל המועסקים באמצעות תאגידים, 

רשמה למאגר פתוחה דרך  הההרישום למאגר במסגרת הקול הקורא הסתיים. יחד עם זאת   .1.5
)לפי המפורט בסעיף    בקשות שהוגשותכנס ועדת המכרזים ותדון באתר הקרן. מעת לעת ת

12)  . 

 

 ודרישות הסף הפרטניות לגבי כל אחד מהם  התחומים המקצועיים .2

זו, הינם בעלי  העוסקים באחד או  ומורשים,  מקצוע מוסמכים  -היועצים אליהם מופנית הזמנה 
כפי שהם מוגדרים ומתוארים  תנאים  ועומדים בכל ה,  יותר מבין התחומים המקצועיים הבאים

, ואשר הגישו בקשה לפי כללי  , אליו הם מבקשים להרשם, ביחס לתחום המקצועי הרלבנטילהלן
 .הליך זה

 

 :ואלה התחומים המקצועיים

 מדידות קרקעיותהתמחות ב – מודד מוסמך .2.1

המדידה(,  .2.1.1 )מקצוע  המודדים  תקנות  הוראות  פי  על  מוסמך  כמודד  לשמש  מורשה 
תקף  ו  1982-תשמ"ב ברישיון  מנהל  אוחז  ידי  על  חתום  ישראל.כדין,  למיפוי   המרכז 

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע העתק מצולם של רישיונו. 

 5, מדידות קרקעיות בלפחות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.1.2
אחד מהמתחמים הוא מתחמים שונים המצויים בשטחים פתוחים, כאשר היקפו של כל  

 דונמים לפחות.  5

מדידות שנדרשו לשם   2, לפחות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.1.3
 הגשת תכניות מתאר מקומיות וכל אחת מהמדידות הוגשה לפי דרישות נוהל מבא"ת. 

מדידות לפי מפרט   2, לפחות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.1.4
 . לפי נוהל רישוי זמין לקבלת היתר בניה י, הכוללות הגשה מיפוי לאומ

 2.1.4עד    2.1.2להוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים   .2.1.5
 . 1א/לעיל )כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח 
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 פוטוגיאומטריות מדידות בהתמחות –מודד מוסמך  .2.2

ת .2.2.1 הוראות  פי  על  מוסמך  כמודד  לשמש  המדידה(, מורשה  )מקצוע  המודדים  קנות 
ישראל.   1982-תשמ"ב למיפוי  המרכז  מנהל  ידי  על  חתום  כדין,  תקף  ברישיון  ואוחז 

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע העתק מצולם של רישיונו. 

ו/או    פוטוגיאומטריות, מדידות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.2.2
מתחמים שונים המצויים בשטחים פתוחים, כאשר היקפו של כל   5מיפוי אוירי בלפחות  

 דונמים לפחות.  5אחד מהמתחמים הוא 

מדידות שנדרשו לשם   2, לפחות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.2.3
 הגשת תכניות מתאר מקומיות וכל אחת מהמדידות הוגשה לפי דרישות נוהל מבא"ת. 

מדידות לפי מפרט   2, לפחות  הגשת הבקשההחודשים שקדמו למועד    60ביצע במהלך   .2.2.4
 . לפי נוהל רישוי זמין לקבלת היתר בניה מיפוי לאומי, הכוללות הגשה 

 2.2.4עד    2.2.2להוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים   .2.2.5
 . 2לעיל )כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/

 

 בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות מפורטות   נוף אדריכלדריכל / א .2.3

מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ או מחוצה   נוף  אדריכלות/באדריכלות ראשון    תואר .2.3.1
להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף   לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

המוסד בו למד, בדבר המציע לבקשתו את העתק תעודת תואר ראשון או האישור מאת 
 זכאותו לתואר. 

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד הכלכלה. להוכחת עמידתו   .2.3.2
 בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס. 

בסעיף   .2.3.3 זה  מונח  של  כמשמעותו  רשוי,  והאדריכלים,   11אדריכל  המהנדסים  לחוק 
ידתו בתנאי זה, יצרף המציע תצלום של . להוכחת עמואוחז ברישיון תקף  1958- תשי"ח

 הרישיון.  

של   .2.3.4 במהלך    2ניסיון  לפחות,  הבקשה,   60פרויקטים  הגשת  למועד  שקדמו  החודשים 
משרדי   בעבור  נוף  אדריכל/אדריכל  של  בתפקיד  תכנונית  עבודה  של  פרויקט  בביצוע 
הקרן  ו/או  מוניציפאליות  רשויות  ו/או  חוק,  פי  על  שהוקמו  תאגידים  ו/או    ממשלה 

 הקיימת לישראל ו/או גוף ציבורי אחר הכפוף לחובת המכרזים. 

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, בהכנה של  60בעל ניסיון מעשי שנצבר במהלך  .2.3.5
 תוכניות מקוונות בהתאם לנוהל מבא"ת, שאחת מהן לפחות אושרה להפקדה.   2לפחות 

תכנון בתחומים מקצועיים בעל ניסיון מוכח, בפרויקט אחד לפחות, בניהול צוות יועצי   .2.3.6
 שונים. 

 2.3.6עד    2.3.4להוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים   .2.3.7
 .3ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/   ,לעיל )כולל(
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 בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות לביצוע והוצאת היתרי בניה  נוף /אדריכל .2.4

מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ או מחוצה   נוף  אדריכלות/באדריכלות ראשון    תואר .2.4.1
להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף   לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

בו למד, בדבר  המציע לבקשתו את העתק תעודת תואר ראשון או האישור מאת המוסד
 זכאותו לתואר. 

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד הכלכלה. להוכחת עמידתו   .2.4.2
 בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס. 

בסעיף   .2.4.3 זה  מונח  של  כמשמעותו  רשוי,  והאדריכלים,   11אדריכל  המהנדסים  לחוק 
בתנאי זה, יצרף המציע תצלום של . להוכחת עמידתו  ואוחז ברישיון תקף  1958- תשי"ח

 הרישיון.  

של   .2.4.4 במהלך    2ניסיון  לפחות,  הבקשה,   60פרויקטים  הגשת  למועד  שקדמו  החודשים 
כולל הוצאת סט למכרז  נוף  תכנונית בתפקיד של אדריכל  בביצוע פרויקט של עבודה 

  בעבור משרדי ממשלה ו/או תאגידים שהוקמו על פי חוק, ו/או   ופיקוח על הביצוע בשטח
רשויות מוניציפאליות ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או גוף ציבורי אחר הכפוף לחובת 

 המכרזים.  

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, בתכנון נופי    60בעל ניסיון מעשי שנצבר במהלך   .2.4.5
פרויקטים של פיתוח ו/או שיקום נופי בשטחים פתוחים, כל אחד מהם בהיקף של   2-ב
במסגרת תוכנית לקבלת היתר בנייה ואושרו על ידו במערכת דונם לפחות, שהוגשו    5

   רישוי זמין.

בעל ניסיון מוכח, בפרויקט אחד לפחות, בניהול צוות יועצי תכנון בתחומים מקצועיים  .2.4.6
 שונים. 

 2.4.6  עד  2.4.4להוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים   .2.4.7
 .4ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/   ,לעיל )כולל(

 

 מעצב שילוט  .2.5

להשכלה   תואר .2.5.1 מוסד  מאת  תעשייתי/אדריכלות  גרפי/עיצוב  בעיצוב  שני  ו/או  ראשון 
להוכחת   גבוהה בארץ או מחוצה לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

ור מאת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע לבקשתו את העתק תעודת התואר או האיש 
 המוסד בו למד, בדבר זכאותו לתואר.

של   .2.5.2 במהלך    2ניסיון  לפחות,  הבקשה,   60פרויקטים  הגשת  למועד  שקדמו  החודשים 
בביצוע פרויקט של עיצוב שילוט ותוכן )כולל אוצרות וגרפיקה( כולל הוצאת סט למכרז 

ו/או    בעבור משרדי ממשלה ו/או תאגידים שהוקמו על פי חוק,   ופיקוח על הביצוע בשטח
רשויות מוניציפאליות ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או גוף ציבורי אחר הכפוף לחובת 

 המכרזים.  

במהלך   .2.5.3 שנצבר  ניסיון מעשי  בתכנון    60בעל  למועד הגשת הבקשה,  החודשים שקדמו 
פארק עירוני,   –מתחמים קולטי קהל בשטחים פתוחים מטיפוס    2- שילוט ותוכן מונגש ב

דונם לפחות, שהוגשו במסגרת   5או יער, כל אחד מהם בהיקף של    גן לאומי, שמורת טבע
   תוכנית לקבלת היתר בנייה ואושרו על ידו במערכת רישוי זמין.

, פרויקטים מלאים שבוצעו   4חובה לצרף תיק עבודות לדוגמא להגשה, המציג לפחות   .2.5.4
 .  לעיל  2.5.3טריונים שפורטו בסעיף יהעונים לקר 

. לעיל 2.5.3,  2.5.2המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים  להוכחת עמידתו של   .2.5.5
 . 5)כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/
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 יועץ השקיה  .2.6

בעל   .2.6.1 או  ו/או    תואראגרונום  נוף  מים/אדריכלות  החיים/חקלאות/הנדסת  במדעי  ראשון 
ידי   על  המוכר  לה,  או מחוצה  בארץ  גבוהה  להשכלה  מוסד  מאת  וקרקע/נוף  מים  הנדסאי 

בישראל. גבוהה  לבקשתו את    המועצה להשכלה  יצרף המציע  זה,  בתנאי  עמידתו  להוכחת 
בדבר   למד,  בו  המוסד  מאת  הרשמי  האישור  או  התואר  תעודת  לתואר.  העתק  זכאותו 

השנים   6שנים לפחות, שנצבר במהלך    5לחלופין: יועץ השקיה בעל מוניטין מוכח בתחום של  
המציע את  שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות בהליך זה. להוכחת תנאי חלופי זה, ימלא 

 . 6הטופס המצורף כנספח א/

ידי משרד   .2.6.2 על  מרשם ב רישום  או    הכלכלהרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל 
 . להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס. ההנדסאים והטכנאים

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, במתן שירותי    60בעל ניסיון מעשי שנצבר במהלך   .2.6.3
בעבור משרדי ממשלה ו/או    תכנון השקיה, כולל הוצאת סט למכרז ופיקוח על הביצוע בשטח

ים שהוקמו על פי חוק, ו/או רשויות מוניציפאליות ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או  תאגיד
 גוף ציבורי אחר הכפוף לחובת המכרזים.  

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, בתכנון    60פרויקטים לפחות, במהלך    3ניסיון של   .2.6.4
פים, כל אחד  ופיקוח עליון על ביצוע מערכות השקיה בשטחים שעברו שיקום נופי ו/או בשצ"

 דונם לפחות.  5מהם בהיקף של 

בסעיפים   .2.6.5 המפורטים  מהתנאים  אחד  בכל  המציע  של  עמידתו  לעיל  2.6.4,  2.6.3להוכחת   .
 . 6)כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/

 

  קונסטרוקציהמהנדס  /אזרחי  מהנדס .2.7

מאת מוסד להשכלה גבוהה   ,ומבנים קונסטרוקציהתואר ראשון בהנדסה אזרחית/הנדסת   .2.7.1
להוכחת עמידתו   בארץ או מחוצה לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

את העתק תעודת תואר ראשון או האישור מאת המוסד   בקשתובתנאי זה, יצרף המציע ל
 בו למד, בדבר זכאותו לתואר.

הוכחת עמידתו  ל  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד הכלכלה. .2.7.2
 בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס. 

שנים לפחות, בעבודה כמהנדס אזרחי /או כמהנדס קונסטרוקציה.   5בעל ניסיון מעשי של   .2.7.3
, שקיבלו היתר בנייה והכין עבורם תוכניות  תוכניות מפורטות 2עבור  לפחות  כאשר  ייעץ 

 . 7זה, ימלא המציע את נספח א/להוכחת עמידתו של המציע בתנאי  עבודה מפורטות.

 

 שהתמחותם בפיקוח צמודאו הנדסאים  מהנדסים  .2.8

תואר ראשון בהנדסה אזרחית מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ או מחוצה לה, המוכר  .2.8.1
המוכר   אזרחית  הנדסאי בענף הנדסה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או תואר  

ידי משרד הכלכלה. ל  על  יצרף המציע  זה,  את העתק   בקשתולהוכחת עמידתו בתנאי 
 ד, בדבר זכאותו לתואר. תעודת תואר ראשון או האישור מאת המוסד בו למ

והאדריכלים .2.8.2 המהנדסים  בפנקס  רשום  הכלכלה  מהנדס  משרד  ידי  על  בענף  המנוהל   ,
להוכחת   .אזרחית  מרשם ההנדסאים והטכנאים בענף הנדסהברישום  אזרחית או    הנדסה

 עמידתו בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס.

צמוד .2.8.3 מפקח  בתפקיד  מעשי  ניסיון  לפחות  5בליווי    ,בעל  השנים   5במהלך    פרויקטים 
 4או   3פיקח על    –. לחלופין  האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות בהליך זה
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בכל אחת חודשים ובלבד ש  12פרויקטים, שחלק מהם התמשך על פני תקופה העולה על 
במשך  מהאפשרויות   פיקוח  עבודת  בפועל  במהלך    50ביצע  לפחות  השנים   5חודשים 

   האמורות.

פרויקטים בשטחים פתוחים בשטחים שלא יפחתו    2-בעל ניסיון מעשי בפיקוח צמוד ב .2.8.4
 . מיליון ₪ לפחות לכל פרויקט 5 בהיקף של השנים האחרונות,  5דונם, במהלך  10-מ

בסעיפים   .2.8.5 בכל אחד מהתנאים המפורטים  של המציע  עמידתו   2.8.4  - ו  2.8.3להוכחת 
 . 8נספח א/לעיל )כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כ 

א/ .2.8.6 נספח  ההצעה  הגשת  המתאים,    8בטופס  במקום  יפורט  המפרט  הנ"ל  את תצהיר 
שקדמו  השנים    7- כנגד המפקח במהלך ה  אשר הוגשוו/או הדרישות  משפטיות  התביעות  

ו/או בקשר עם רשלנות מקצועית  למועד האחרון להגשת בקשות על פי הזמנה זו, בגין  
   ף הטופס.עבודתו כמפקח צמוד, בהתאם לנדרש בגו

 

 יועץ תנועה /תחבורה מהנדס .2.9

מאת מוסד להשכלה   ,או מהנדס תחבורה תואר ראשון בהנדסה עם התמחות בתחבורה .2.9.1
להוכחת   גבוהה בארץ או מחוצה לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

יצרף המציע ל את העתק תעודת תואר ראשון או האישור   בקשתועמידתו בתנאי זה, 
 מאת המוסד בו למד, בדבר זכאותו לתואר. 

להוכחת עמידתו    .המנוהל על ידי משרד הכלכלה  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .2.9.2
 בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס. 

 שנים לפחות, בעבודה כמהנדס תחבורה/יועץ תנועה.  5בעל ניסיון מעשי של   .2.9.3

 בנוהל מבא"ת.  ות שהוגש ונספחי תחבורה עבור תוכני  3כין לפחות ה .2.9.4

פרויקטים שונים שקיבלו היתר בנייה   2תוכניות עבודה מפורטות עבור    2הכין לפחות   .2.9.5
 מיליון ₪ כל אחד.  2-כחוק, בהיקפים שלא יפחתו מ

 2.9.5  עד ו  2.9.3להוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים   .2.9.6
 . 9לעיל )כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/

 

 מומחה לניקוז מהנדס מים/ /ביוב מהנדס .2.10

מים   .2.10.1 בהנדסת  או  אזרחית  בהנדסה  ראשון    בנושא   אקדמי  תואר  בוגר  אותואר 
להוכחת עמידתו בתנאי    , המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.הידרולוגיה

את העתק תעודת תואר ראשון או האישור מאת המוסד בו    בקשתוזה, יצרף המציע ל
 למד, בדבר זכאותו לתואר. 

והאדריכלים .2.10.2 המהנדסים  בפנקס  הכלכלה  רישום  משרד  ידי  על  להוכחת    .המנוהל 
 עמידתו בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס.

 שנים לפחות, בעבודה כמהנדס מים/ביוב/ניקוז. 5בעל ניסיון מעשי של   .2.10.3

 בנוהל מבא"ת.  ות שהוגש ו נספחי ניקוז עבור תוכני  3הכין לפחות  .2.10.4

פרויקטים שונים שקיבלו היתר בנייה   2תוכניות עבודה מפורטות עבור    2הכין לפחות   .2.10.5
 מיליון ₪ כל אחד.  2-וק, בהיקפים שלא יפחתו מכח

בסעיפים   .2.10.6 המפורטים  מהתנאים  אחד  בכל  המציע  של  עמידתו    עד   2.10.3להוכחת 
 . 10לעיל )כולל( ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/ 2.10.5
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  יועץ סביבתי / סביבה מתכנן .2.11

מאת מוסד להשכלה    ,אקולוגיה  /ביולוגיה  /גיאוגרפיה   /נוף   באדריכלות  אקדמי  תואר .2.11.1
בישראל. גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר  לה,  מחוצה  או  בארץ    גבוהה 

את העתק תעודת תואר ראשון או    בקשתולהוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע ל
   האישור מאת המוסד בו למד, בדבר זכאותו לתואר.

.  לפי העניין  –  הכלכלה  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד .2.11.2
   להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע תדפיס של הרישום בפנקס.

של   .2.11.3 מעשי  ניסיון  ב בעל  כהשתתפות  לפחות,  פרויקטים  שלושה  יועץ  תכנון 
החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות   36, במהלך סביבתי/מתכנן סביבה

 .11להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה, ימלא המציע את נספח א/ בהליך זה.

 

 קרקע הנדסת \קרקע ביסוס\קרקע יועץ .2.12

מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ  ,  קרקע  הנדסת בהנדסה אזרחית / ב   אקדמי  תואר .2.12.1
להוכחת עמידתו    או מחוצה לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

לבקשתו את העתק תעודת תואר ראשון או האישור הרשמי  בתנאי זה, יצרף המציע 
 מאת המוסד בו למד, בדבר זכאותו לתואר. 

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד הכלכלה בענף הנדסה   .2.12.2
יצרף המציע תדפיס של   זה  עמידתו בתנאי  וביסוס. להוכחת  אזרחית מדור קרקע 

 הרישום בפנקס. 

החודשים    60כנון שני פרויקטים לפחות, כיועץ קרקע, במהלך  בעל ניסיון מעשי של ת .2.12.3
 שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות בהליך זה. 

  2חוות דעת מקצועיות, בתחום ייצוב קרקע בשטחים פתוחים, עבור    2הכין לפחות   .2.12.4
 תוכניות שונות. 

בסעיפים   .2.12.5 המפורטים  מהתנאים  אחד  בכל  המציע  של  עמידתו    - ו  2.12.3להוכחת 
 . 12לעיל )כולל(, ימלא המציע את הטופס המצורף כנספח א/ 2.12.4

 

   גיאולוג .2.13

מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ או מחוצה לה, המוכר    בגיאולוגיה  אקדמי  תואר .2.13.1
להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע    על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

בו    בקשתול המוסד  מאת  האישור  או  ראשון  תואר  תעודת  העתק  בדבר  את  למד, 
 זכאותו לתואר. 

  36בעל ניסיון מעשי של ליווי מקצועי בשלושה פרויקטים לפחות, כגיאולוג, במהלך   .2.13.2
זה. בהליך  בקשות  להגשת  למועד האחרון  של    החודשים שקדמו  עמידתו  להוכחת 

 . 13המציע בתנאי זה, ימלא המציע את נספח א/
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   נגישות יועץ .2.14

, מאת מוסד להשכלה גבוהה  כאדריכל או כאדריכל נוףבעל תואר ראשון כמהנדס, או   .2.14.1
בעל    בארץ או מחוצה לה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. לחלופין:

ו נגישות  מורשה  ב  5  -לפחות  תעודת  עמידתו  להוכחת  בתחום.  ניסיון  אחד  שנות 
יצרף המציע לבקשתו את  מהתנאים החלופיים בסעיף   לפי  זה,  המסמכים הבאים 

 ן: יהעני 

בו למד, בדבר   .א או האישור הרשמי מאת המוסד  העתק תעודת תואר ראשון 
 זכאותו לתואר.  

הכלכלה,    נגישות  מורשה  תעודת .ב משרד  של  מקצועית  להכשרה  האגף  מאת 
תק של  ובו   מורשה לחתום על תוכניות נגישותפירוט ניסיונו המעיד על היותו  ו
 .  שנים לפחות 5

מאת האגף להכשרה מקצועית של משרד    מתו"ס  נגישות  מורשהתעודה תקפה של   .2.14.2
 . הכלכלה

בעל ניסיון מעשי כיועץ נגישות בליווי מקצועי של שלושה פרויקטים שונים לפחות,   .2.14.3
של   בשטח  פתוחים  שטחים  פיתוח  במהלך    4הכוללים  אחד,  כל  ומעלה    60דונם 

של   עמידתו  להוכחת  זה.  בהליך  בקשות  להגשת  למועד האחרון  החודשים שקדמו 
 . 14ע בתנאי זה, ימלא המציע את נספח א/המצי

 

  בטיחות יועץ .2.15

או תואר  ,  ה אזרחית, או תואר אקדמי עם התמחות בבטיחותהנדסב  אקדמי  תואר .2.15.1
הנדסאי באחד מהתחומים האמורים, מאת מוסד להשכלה גבוהה בארץ או מחוצה  
ממונה   תעודת  לחלופין:  בישראל.  גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר  לה, 

   שנות ניסיון מעשי בתחום. 5בטיחות ביחד עם לפחות  

את   לבקשתו  המציע  יצרף  זה,  בסעיף  החלופיים  התנאים  באחד  עמידתו  להוכחת 
 המסמכים הבאים לפי הענין:

העתק תעודת התואר האקדמי או האישור הרשמי מאת המוסד בו למד, בדבר   .א
 זכאותו לתואר.  

שנים וצירוף העתק תעודת    5פחות  אודות ניסיון של ל   15פירוט בטופס נספח א/ .ב
 ממונה בטיחות בתוקף. 

או רישום    ,רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המנוהל על ידי משרד הכלכלה .2.15.2
במה"ט   המוסמכים  והטכנאים  ההנדסאים  להכשרה    – במרשם  ממשלתי  מכון 

לפי העניין. להוכחת עמידתו בתנאי זה ומדע,  יצרף המציע תדפיס של    ,טכנולוגית 
 בפנקס או תעודת ממונה בטיחות בתחום הבינוי ממשרד הכלכלה.   הרישום

ממשרד הכלכלה. להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף  תעודה תקפה של ממונה בטיחות,   .2.15.3
 המציע תצלום התעודה. 

במהלך   .2.15.4 בטיחות,  כיועץ  לפחות,  פרויקטים  שני  ליווי  של  מעשי  ניסיון    60בעל 
בה  בקשות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  בשטחים  החודשים  בעבודה  זה,  ליך 

דונם. להוכחת עמידתו בתנאי זה, ימלא המציע את    3-פתוחים שהיקפם לא יפחת מ
 .15הפרטים כנדרש בנספח א/ 
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 שיש לצרף לבקשהמסמכים ה .3

את    רק. מודגש כי, יש למלא  ת כל המסמכים המפורטים להלןלצרף לבקשתו אהמועמד  חובה על  
ל המתייחסים  א',  נספח  בקובץ  בלבדהטפסים  הרלבנטי  המקצועי  את    תחום  בהתאמה  ולצרף 

רשם ליותר מתחום מקצועי אחד,  יהמסמכים הנדרשים לאותו התחום בלבד. מועמד המבקש לה
ימלא את הפרטים האמורים ויצרף את המסמכים ביחד לכל אחד מהתחומים אליהם הוא מבקש  

 רשם: ילה

הנדרשים .3.1 מהתחומים    המסמכים  אחד  לכל  ביחס  הסף,  בתנאי  עמידתו  הוכחת  לשם 
   לעיל על תתי סעיפיו. 2רשם, בהתאם למפורט בסעיף  יאליהם הוא מבקש לההמקצועיים, 

המתייחסים   .3.2 א',  שבנספח  הנספחים  בקובץ  המפורטים  העניין,  לפי  הנספחים  או  הנספח 
 .  רשםילתחום המקצועי או לתחומים המקצועיים אליהם הוא מבקש לה

 מסמך קורות חיים מפורט, המתעד את הניסיון הנדרש ואת ההשכלה הנדרשת.  .3.3

 , המעידות על הניסיון המבוקש או כל חלק ממנו.  (3)לפחות  המלצות כתובות .3.4

  רואה או אישור    מ"מע  משרדישהופק באתר רשות המיסים או אישור    אישור  או  תעודה  הצגת .3.5
 .  או עוסק פטור, לפי העניין מורשה עוסק מועמדה  היות על  חשבון

  חשבונות   ניהול  אכיפת)  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  עלעדכניים    אישורים  של  קיומם .3.6
(;  חשבונות  פנקס   ניהול   על   ואישור   מס   ניכוי  אישור )  –   1976  ו"התשל (,  מס  חובות   ותשלום 

 . זה סף תנאי  בדרישות לעמידה כהוכחה  מועמדה להצעת  יצורף האישורים העתק

המועמד הינו שכיר והוא מגיש את מועמדותו במסגרת עבודתו כשכיר, יפרט בגוף טופס  אם   .3.7
הבקשה, במקום המיועד לכך, פרטים אודות מעסיקו, כפי שנדרש בטופס. המעסיק יחתום  

  3.5במקום המיועד לכך, בטופס הבקשה. במקרה כאמור יצורפו המסמכים הנזכרים בסעיף  
 חס למועמד. לעיל ביחס למעסיק ולא בי  3.6 -ו

 

 סדרי ההליך  .4

 לשון הפנייה  .4.1

זו,   במאגר,גשת  לה הזמנה  לרישום  בלבד    בקשה  נוחיות  מטעמי  כאחד.  וגברים  לנשים  מופנית 
 זכר. נרשמה הפניה בלשון 

 הגדרות .5

 . www.kasham.org.il בכתובת: קרןאתר האינטרנט של ה   - "אתר האינטרנט" 

ואשר יבוטל בעת כניסתו  מנוהל על ידי הקרן  ה   שירותים,של נותני  מאגר     -"המאגר הישן" 
 . לתוקף של המאגר על פי הוראות הליך תחרותי זה

התחומים  מאגר     - "המאגר"  מבין  יותר  או  באחד  המתמחים  שירותים,  נותני  של 
על ידי  לעיל על תתי סעיפיו. המאגר ינוהל    2המקצועיים המפורטים בסעיף  

ח הקרן,   תקנות  להוראות  הכללים  בהתאם  פי  ועל  המכרזים  ובת 
תחומים   לפי  בחלוקה  לרשימות  יסווג  המאגר  זו.  בהזמנה  המפורטים 

   מקצועיים ובהתאם לאזורים גיאוגרפים.

רשימה אחת או יותר של  מאגר בבשם  ריבקשה או בקשות להמי שהגיש    -" מועמד"
בה המפורט  פי  ועל  זו  הזמנה  לתנאי  בהתאם  שירותים,  אם  נותני  בין   ,

כלל לראשונה במאגר ובין אם המדובר  יהמדובר במועמד חדש המבקש לה
כלל  יומבקש לההקיים במועד פרסום הזמנה זו,    רשום במאגרהיה  במי ש

 במאגר שיוקם בעקבות פרסום הזמנה זו. 
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, ככל  קרן, וכל תיקון והבהרה שתפרסם ההעל נספחי הזמנה זוכל מסמכי     -" הזמנה"מסמכי ה
בקשות  וטרם המועד האחרון להגשת    הזמנה זושתפרסם, לאחר פרסום  

 .  לרישום במאגר, בהתאם לתנאי הזמנה זו

מכילה את שמותיהם ופרטיהם של אנשי מקצוע  ה,  במאגררשימה הכלולה    -מסווגת"  ה"רשימ
ב  התמחות  התחומים  בעלי  מבין  בסעיף  המקצועיים  אחד    2המפורטים 

מובהר   ., בלבדלאחד האזורים הגיאוגרפיםבהתייחס  לעיל על תתי סעיפיו,  
התחום  כי, מועמד יכול וירשם ביותר מרשימה מסווגת אחת, הן לעניין  

, ובלבד שבקשתו לרישום כאמור  המקצועי והן לעניין האזור הגיאוגרפי
 אושרה על ידי ועדת המכרזים.

 אחד מהם כהגדרתו להלן. אזור דרום, אזור מרכז, אזור צפון כל    -"אזורים גיאוגרפים"

 .)כולל(  אילת ועד באר שבע       -"אזור דרום"

 צפונית לבאר שבע ועד חדרה )כולל(.         -"אזור מרכז"

  צפונית לחדרה ועד מטולה.   -"אזור צפון"

ברשימה מסווגת, אחת או יותר, לאחר  שנרשם על ידי הקרן במאגר    מועמד  -שירותים" -"נותן
ועדת   ידי  על  אושרה  זו,  הזמנה  תנאי  פי  על  שהוגשה  שמועמדותו, 

   המכרזים.

התחומים     -"השירותים"  מבין  יותר  או  באחד  מקצועיים  המקצועיים  שירותים 
 לעיל על תתי סעיפיו.  2המפורטים בסעיף 

, הכולל בין היתר עבודות עפר,  בינוי ו/או פיתוח ו/או הסדרת שטחפרויקט    -"פרויקט" 
 . ₪ לפחות )כולל מע"מ( 300,000בהיקף כספי כולל של  

  וכן ,  מכוחו  שתוקנו  והתקנות  1965-ה"התשכ,  והבניה  התכנון  חוק   -" והבניה התכנון חוק"
  בתכנון   העוסקים   שעה  הוראת   וכל  צו  וכל  תקנה  וכל   חוק  כל   הוראות 

 .בפועל השירותים  לביצוע הרלבנטי במועד שיהיו כפי , ובניה

   מבוטל. .6

 בקשה לרישום במאגר הגשת  .7

 מבוטל.  .7.1

הפניה לנותני שירותים מתוך המאגר, תעשה בהתייחס לאדם פרטי בלבד, אשר עמד אישית   .7.2
בדרישות המפורטות בתנאי הזמנה זו. בהתאם לכך יתאפשר הרישום במאגר רק באחת מבין 

 :האפשרויות הבאות

פטור במשרדי מע"מ ורשום נותן השירותים הינו עצמאי )רשום כעוסק מורשה או עוסק   .7.2.1
 כעצמאי במשרדי רשות המיסים(.

7.2.2. "( כשכיר  בה  מועסק  והוא  פרטית  חברה  של  בעלים  הינו  השירותים  בעל נותן  שכיר 
כמי  י"(. החברה תשליטה נותן השירותים  של  שמו  ירשם  רישומה  ובצד  במאגר  רשם 

ת מתאימה  התחייבות  בעצמו.  השירותים  למתן  אישית  בחוזה ישמחויב  גם  רשם 
 . חתם עם החברהי , אשר ילהלן 10.1התקשרות כהגדרתו בסעיף ה

נותן השירותים הינו שכיר המועסק על ידי תאגיד. במקרה כאמור ירשם התאגיד במאגר  .7.2.3
ובצד רישומו ירשם שמו של כל אחד מנותני השירותים המועסקים על ידו, כמי שמחויב 

קף רק ובכפוף להמשך אישית למתן השירותים בעצמו. רישומו של התאגיד יעמוד בתו
חתם יאשר י להלן,    10.1העסקתו של נותן השירותים. חוזה ההתקשרות כהגדרתו בסעיף  

התאגיד,   נותן  עם  ידי  על  אישית  יבוצעו  השירותים  לפיה,  מתאימה  הערה  יכלול 
 השירותים שאושר ועל ידו בלבד. 
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מגיש הבקשה יהיה לעיל,    7.2.3או    7.2.2בכל אחד מבין המקרים המפורטים בסעיפים   .7.2.4
נותן   האדם  של  שמו  את  ומפורש  ברור  באופן  תציין  הבקשה  זאת,  עם  יחד  התאגיד. 

לנ להשכלתו,  המייחסים  הפרטים  כל  ואת  התאגיד,  ידי  על  המוצע  סיונו  יהשירותים, 
הנדרשים  המסמכים  לרבות  זו,  הזמנה  בפרטי  כנדרש  הכל  ברישיון,  אוחז  ולהיותו 

ימול    לאימות. האמורים  באו  הפרטים  לכך  המתאים  מבין  במקום  הרלבנטי  טופס 
   הטפסים הכלולים בקובץ נספח א'.

תאגיד יגיש מספר בקשות נפרדות,  אין מניעה כי  לעיל,    7.2לאמור בסעיף    ובכפוף   בהתאם .7.3
התאגיד אותו  ידי  על  המועסק  שונה,  למועמד  אחת,  כל  שהתנאים  המתייחסות,  ובלבד   ,

הרישום במאגר של המועמדים אשר יאושרו  האמורים ימולאו ביחס לכל אחד מהם, בנפרד. 
ע"י ועדת המכרזים, יבוצע בנפרד, כל אחד מהם תחת הסיווג המתאים כפי שיקבע על ידי  

 ועדת המכרזים. 

, אזי  לעיל  7.2.3או    7.2.2מודגש כי, במקרה של הגשת בקשה בהתאם להוראת מי מהסעיפים   .7.4
נדרשת מהתאגיד ואילו יתר תנאי הסף    7.3  -ו   7.2בסעיפים  העמידה בתנאי הסף המפורטים  

   הנ"ל יתקיימו במועמד עצמו, המוצע מטעם התאגיד. 7המפורטים בסעיף 

כל מועמד ימלא את הטפסים הרלבנטים הכלולים בקובץ נספח א' בהתאם לתחום המקצועי   .7.5
את האזורים הגיאוגרפים בהם הוא מבקש   מועמדאליו הוא מבקש להרשם. עוד יפרט כל  

ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי, מועמד ירשם בכל הרשימות   לתת שירותים. מובהר כי, 
עדה  והמסווגות לפי בקשתו או רק בחלק מהן, והכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של הו

 ועל פי התנאים המפורטים בהזמנה זו. 

  עיסוקם  תחום  לפי  היתר  בין  יסווגו,  במאגר  ויכללו  תתקבלנה  בקשותיהם   אשר  המועמדים .7.6
  בהתאם   הכל,  פועלים  הם  בו  הגיאוגרפי  והאזור  יםי חודי הי  התמחותם  תחומי,  המקצועי
 .זו הזמנה להוראות

עדה תרשום כל מועמד ברשימות המסווגות המתאימות המתייחסות לאזור הגיאוגרפי בו  והו .7.7
. אם טופס הבקשה נספח א' הנ"לשהצהיר עליו בממוקם משרדו הרשום של המועמד, כפי  

עדה לבקשת המועמד לרשמו באזור גיאוגרפי שונה מזה שבו ממוקם משרדו, ו וככל שתענה הו
או לחלופין ביותר מאזור גיאוגרפי אחד, אזי במקרה כזה לא יהיה המועמד זכאי לדמי נסיעה  

ין משרדו ובין מקום ביצוע  ו/או להחזר הוצאות מכל סוג שהוא, בגין המרחק הגיאוגרפי שב
עדה לסרב לרשום מועמד ברשימה  והשירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הו 

  מסווגת המתייחסת לאזור גיאוגרפי שונה ממיקומו של משרדו.

לפרט בבקשתו ניסיון נוסף ו/או התמחויות נוספות מעבר    , אך אינו חייב,כל מועמד מוזמן .7.8
עריכת הליך  לנדרש בתנאי הסף של הזמנה זו, על מנת שהקרן תוכל להתחשב בכך במועד  

 להלן במסמך זה.   8כמפורט בסעיף תחרותי פרטני 

 ומועדי ההגשה  הבקשהאופן הגשת  .8

  תעודות ,  אישורים,  המלצה  מכתבי,  הנספחים  כל  כן   כמו .  העברית  בשפה  תוגשנההבקשות   .8.1
תעודות שאינן בעברית או באנגלית    .העברית  בשפה   ורק   אך   יוצגהזמנה זו  ב   הנדרש  פרט  וכל

 יש לצרף להן תרגום שמאושר על ידי נוטריון.  –

ימלא את כל  ,  המקצועיים  התחומים   מבין   יותר  או  באחד,  במאגר  כללילה  המבקש  מועמד .8.2
הבקשה   בטופס  כנדרש  לה הפרטים  מבקש  הוא  אליו  המקצועי  לתחום  רשם, יהמתייחס 

ויאמת את חתימתו בפני עורך דין,    יחתום עליו כנדרשוומצורף כאחד הנספחים להזמנה זו,  
 .  "(טופס הבקשה" –להלן לעיל ו ) כנדרש

הנדרשים .8.3 המסמכים  עם  ביחד  הבקשה,  טופס  להגיש  את  יש  הדוא"ל  ,  לתיבת 

tenders@kasham.org.il   (12. )בהתאם לסעיף דרך אתר האינטרנט של הקרןאו   

 בקשות ורישום ברשימות המסווגותהליך בדיקת ה  .9

mailto:tenders@kasham.org.il
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במאגר .9.1 להיכלל  המבקשים  המועמדים  של  ידי    תבדקנה ,  בקשותיהם  המכרזים. על  ועדת 
לה  רשאית  המכרזים  ועדת  תהיה  ועדה  יבבדיקותיה  להקים  ואף  מטעמה  ביועצים  עזר 

מקצועית לבחינה מוקדמת של הבקשות לרישום. הבקשות אשר יבחנו וימצאו עומדות בתנאי  
לרשימה   יסווגו  הבקשה,  מוגשת  בגינו  המקצועי  לתחום  הנדרשים  הרלבנטיים  הסף 

די ועדת המכרזים, בהתאם לתחום המקצועי ולאזור הגיאוגרפי המפורט בגוף  המתאימה על י
 הבקשה. 

הקרן, הודעה לכל    ותבתום בדיקת כלל הבקשות, תשלח ועדת המכרזים, באמצעות מזכיר  .9.2
 אחד ממגישי הבקשות, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בבקשתו.  

כי,   .9.3   בהתאם  למאגר  מועמד  רישום  לאשר  שלא  ,הזכות  שמורה  המכרזים  עדתולו מובהר 
, זה  קורא  בקול  המפורטים  הסף  בתנאי  כנדרש  עומד  המועמד  אם  גם  הבלעדי  דעתה  לשיקול

בכפוף לכך שקודם לקבלת החלטתה, ניתנה למועמד האפשרות, אם ירצה בכך, להביא את  
 .  ועדהועדה, בעל פה או בכתב, לפי החלטתה של הוטיעוניו בפני הו

א  .9.4 השירותים  נותני  תרשימת  במאגרישר  באתר   ,כלל  המכרזים  ועדת  ידי  על  תפורסם 
כי,    .האינטרנט הקרן תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לכלול  תשומת הלב מופנית לעובדה 

בפרסום כל מידע שנמסר לה על ידי נותן השירותים במסגרת בקשתו, ואף לשנות את היקף  
ל הרחבת היקף הנתונים  הפרסום והיקף הפירוט מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בין בדרך ש

 המפורסמים ובין בדרך של צמצומם.

לעיל, מובהר כי, הקרן תהיה רשאית למסור לכל פונה    7.4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .9.5
פי  את   על  לפניה  והפרטים הכלולים בבקשתו של מועמד לרישום במאגר, בתשובה  המידע 

   .ו/א ולפי שיקול דעתה של הקרן  הוראות חוק חופש המידע ו/או בהתאם להוראות כל דין

 שיטת ניהול המאגר   .10

ברכישת שירותים באחד או יותר מבין התחומים המקצועיים המפורטים    צורך  יעלה   כאשר .10.1
  המומחיות   ורמת  ההתמחותאת  ;  את התחום המקצועי הדרוש  : לעיל, תגדיר הקרן  2בסעיף  

הניסיון הנדרש   ;השירות  לביצוע   הנדרשים וטיב  הניסיון  היקף  פרט אחר אשר את  וכל  ים 
ההתקשרות.   אותה  לעניין  הקרן  לדעת  הקרן  דרוש  תכין  המתאר   התקשרות  חוזהבנוסף, 

עם   ההתקשרות  תנאי  את  שיבחר. ומפרט  השירות  המצורפים    נותן  ההסכמים  כי  מובהר 
זו, מהווים דוגמאות הסכם בלבד ואין בהם כדי לחייב את הקרן בדבר  כנספחים להזמנה 

 סכם כפי שיחתם עם נותן השירותים שיבחר. נוסחו הסופי של הה 

נהלי   .10.2 פי  על  חובת המכרזים,  יערך בהתאם להוראות תקנות  הליך הבחירה, מתוך המאגר, 
הקרן, כפי שיהיו באותה העת, על פי הנחיות ועדת המכרזים ובהתאם להוראות הזמנה זו  

 כדלקמן: 

ב .10.2.1 תפנה  אלקטרוני,  הקרן  בדואר  הודעה  שליחת  של    מבין  שירותים  נותני  למספרדרך 
ה את  התואמת  המסווגת  ברשימה  הו  הנדרשהמקצועי    תחוםהרשומים   אזוראת 

 ."(הליך תחרותי פרטני" –)להלן  השירותיםביצוע  נדרש  בו הגיאוגרפי 

חלק   רק את אותו  ,על אף האמור בסעיף זה מודגש כי, הקרן תהיה רשאית לכלול בפניה .10.2.2
פניה המסוימת. כך למשל בהתייחס לאותה  ה  ישל נותני השירותים המתאים לדרישות 

מקצועית  הכשרה  או  מוגבר  ניסיון  דרישת  להציב  מסוימת  פניה  לצרכי  הקרן  תוכל 
 .  , או תנאי סף ו/או תנאי איכות אחרים ו/או נוספיםבתחום  נוסף

לעיל לפי    10.2.2או בסעיף   לעיל 10.2.1, כמתואר בסעיף מסווגתה  ברשימה שיכללו ככל .10.2.3
לכל נותני שירותים או פחות מכך, תפנה הקרן בהליך תחרותי פרטני    (7שבעה )העניין,  

 . , המתאימים לדרישות אותה הפניההנכללים ברשימה המסווגת

בסעיף   .10.2.4 האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  בנסיבות   10.2.3בנוסף  רשאית  הקרן  תהיה 
לפנות בנוסף גם לנותני שירותים הכלולים ברשימה מסווגת   10.2.2רות בסעיף  המתוא

 המתייחסת לאזור גיאוגרפי אחר, אם בחרה ועדת המכרזים לעשות כן.  
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לעיל לפי העניין,   10.2.2או    לעיל,  10.2.1ככל שיכללו ברשימה המסווגת, כמתואר בסעיף   .10.2.5
( משבעה  לאחדי 7למעלה  הקרן  תפנה  שירותים,  נותני  מהם,  (  האפשר  ם  בסבב ככל 

הפיזית של משרד נותן השירותים   הקרבה  כגון  רלוונטיים  בנתונים  בהתחשב אך    מחזורי 
המצטבר  כספי   היקף,  העבודה  לאתר העבודות  מספר  נותן    ותו/או  לאותו  שנמסרו 

עבודה אצל נותן השירותים,   סעומ שירותים במהלך השנתיים הקלנדריות האחרונות,  
ושיקולים -תת דומות  עבודות  בביצוע  רלבנטי  קודם  ניסיון  ו/או  רלבנטית  התמחות 

 עניינים אחרים. 

אמות  .10.2.6 את  היתר,  בין  ותפרט  בכתב,  תהיה  פרטני  תחרותי  בהליך  להשתתף  ההזמנה 
 ההזמנה תשלח כאמור בדואר אלקטרוני בלבד.  תבחר ההצעה הזוכה. המידה לפיהן

הקרן תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, הן לעניין הזמנת נותן שירותים במסגרת  .10.2.7
את  כאמור,  הליך  במסגרת  הזוכה  ההצעה  בחירת  לעניין  והן  פרטני,  תחרותי  הליך 

 שירותים עבורה.  הניסיון הקודם שנצבר אצלה בהתקשרויות דומות שביצע נותן ה

ב .10.2.8 שירותים  נותן  עם  מלהתקשר  תמנע  הקרן  האפשר,  נפרדות   3  -ככל  התקשרויות 
 במקביל )ככל שאין המדובר בהתקשרויות המשך(.  

לאחר בחירתו של נותן שירותים לביצוע שירות מסוים, במסגרת הליך תחרותי פרטני, יידרש   .10.3
  ספק   פרטי  טופס ,  זו  תקשרותלה  סף  וכתנאי  עמו   ההתקשרות   בטרם,  למלאנותן השירותים  

  ותשלום   ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק לפי ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על אישור ולהציג
אלא אם האישורים    זאת  כל  מורשה  עוסק  היותו  על  ואישור ,  1976  -   ו"התשל ,  מס  חובות

הקרן   בנוסף,  ההתקשרות.  עריכת  למועד  נכון  תקפים,  עדיין  למאגר,  הרישום  בעת  שמסר 
בתנאי   כנדרש  תקפה  ביטוח  פוליסת  במסירת  ההתקשרות  את  להתנות  רשאית  תהיה 

 ו/או כל תנאי ענייני אחר. עניינים לניגוד חשש היעדרההתקשרות ובעריכת בדיקה לעניין 

ובין נות .10.4 ן השירותים ייחתם הסכם בנוסח המתאים מבין שלושת נוסחי ההסכם בין הקרן 
לפי   הנדרשים,  וההתאמות  השינויים  בו  שהוכנסו  לאחר  זו,  להזמנה  כנספחים  המצורפים 

 שיקול דעתה של הקרן. 

זה על תתי סעיפיו כדי להגביל את יכולתה של הקרן לעשות    10מודגש כי, אין באמור בסעיף   .10.5
ולהוראות  שימוש במאגר, גם באופן   והכל בכפוף לצרכיה של הקרן  שונה מהמתואר לעיל, 

 הדין. 

נותן שירותים רשאי, בכל עת, לבקש מהקרן את מחיקת שמו מהמאגר, ללא צורך בהנמקה,   .10.6
ובלבד שפנה וביקש בכתב, ווידא את קבלת פנייתו במשרדי הקרן, בשיחה טלפונית. הוגשה  

של   פרטיו  ואת  את שמו  ובכל  בקשה כאמור, תסיר הקרן  ההקדם,  בכל  המבקש מהמאגר 
 ימי עבודה.  7מקרה בתוך  

 אי רישום למאגר או הסרה ממנו  .11

להסיר את  רשם במאגר או לחלופין,  י שלא לקבל את בקשתו של פלוני לה הקרן תהיה רשאית   .11.1
שמו של נותן שירותים מהמאגר, ובלבד ששלחה לו התראה אודות כוונתה לעשות כן, ואפשרה  

ל  לקבלת    השמיעלו  קודם  מהמאגר,  מחיקתו  לביטול  טיעוניו  את  המכרזים  ועדת  בפני 
על פי החלטתה של ועדת  האמור יתקיים בעל פה ו/או בכתב,  עניין זה. השימוע  בהחלטתה  
הסרה כאמור יכול שתהיה עד למועד פרסומו של קול קורא חדש, או    קבלה או-אי   המכרזים.

 ת המכרזים.למשך תקופה קצרה מזו, לפי החלטתה של ועד

הסרת שמו של נותן שירותים מהמאגר יכול  קבלת פלוני לרישום במאגר או ל-איהנימוקים ל  .11.2
 : שיהיו אחד מאלה

או    החודשים שקדמו להחלטה,  24התקופה של    במהלך  ,לנותן השירותיםהקרן שלחה   .11.2.1
הזמנות, כל אחת ביחס לפרויקט שונה, ונותן השירותים   3  במהלך תקופה קצרה מזו,

 .יםהפרויקטאיזה מבין אותם הגיש הצעה המתייחסת ללא 
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נותן השירותים, במהלך    הקרן התקשרה .11.2.2 בהסכם החודשים שקדמו להחלטה,    60עם 
המקצועיות לשביעות רצונה לביצוע שירותים, ונותן השירותים לא עמד בהתחייבויותיו  

 של הקרן באחד או יותר מבין התחומים הבאים: 

בלוחות הזמנים שהציבה הקרן לביצוע השירותים  נותן השירותים לא עמד   .11.2.2.1
 ולא תיקן הפרה זו לאחר שקביל התרעה מהקרן על כך. 

נותן השירותים  היה חסר ידע ו/או כלים ו/או ניסיון ו/או הרשאה נדרשת   .11.2.2.2
כדי לבצע את השירותים כולם או חלקם וכתוצאה מכך נגרם עיכוב בביצוע  

 ה לממן. השירותים ו/או נוספו הוצאות שהקרן נדרש

נותן השירותים ביצע את השירות המבוקש באופן חסר ו/או שאינו תואם את   .11.2.2.3
מלא   שימוש  מלעשות  נמנעה  והקרן  ירודה,  באיכות  ו/או  הקרן  דרישות 
ו/או   לתקן  כדי  משלימים  שירותים  לרכוש  נדרשה  ו/או  השירות  בתוצרי 

 להשלים את תוצרי השירות. 

יקויים ו/או הפרות שנפלו במתן  התבקש על ידי הקרן לתקן ל נותן השירותים   .11.2.2.4
 השירותים, ולא עשה כן כפי שהתבקש.

התקבל בידי הקרן מידע אודות הליכים משפטיים שנפתחו כנגד נותן השירותים בטענה  .11.2.3
ו/או טענות שעניינן רשלנות מקצועית של נותן השירותים ו/או אי עמידה בהתחייבויות  

השירותים אפשרות הולמת להשמיע    חוזיות של נותן השירותים, ובלבד שניתנה לנותן
   את גרסתו העובדתית והמשפטית לטענות האמורות. ועדת המכרזים בפני  

שלא לקבל את בקשתו  ראוי, צודק ונכון  התקיימו נסיבות בהן סבורה ועדת המכרזים כי   .11.2.4
להסיר את שמו של נותן השירותים מהמאגר, כלל במאגר או  ישל נותן השירותים לה 

 . או משיקולים ציבוריים/מטעמים משפטיים ו

או יותר  שמו הוסר מהמאגר, בגין אחד  לא התקבל לרישום במאגר או שנותן שירותים אשר   .11.3
בסעיף  מ המפורטים  בקשה    9.2המקרים  ולהגיש  לשוב  בכך,  רצונו  אם  רשאי,  יהיה  לעיל, 

בחלוף   או  הקרן  ידי  על  קורא חדש  קול  של  פרסומו  עם  מיום  חודשים    24לרישום למאגר 
שמו מהמאגר, לפי המוקדם מבינהם. ועדת המכרזים תשקול במסגרת הדיון בבקשה, שהוסר  

את הנתונים והמצגים שיוצגו בפניה, לעניין שינוי הנסיבות שחל, ככל שחל, ביחס לנסיבות  
 בגינן הוסר שמו של נותן השירותים מהמאגר. 

 כלל במאגר במועד נדחה יהגשת בקשה לה  –  עדכון המאגר .12

נותן שירותים במאגר, באחד או יותר מבין התחומים המקצועיים, כ רשם  יהמעוניין להמי   .12.1
ועדת יוהגיש בקשה לה  ידי  רשם כנותן שירותים במאגר אולם בקשתו לא התקבלה על 

לקרן לפנות  רשאי  לההמכרזים,  בבקשה  בכתב,  המועד י,  חלוף  לאחר  גם  למאגר  רשם 
 .  "(בקשה מאוחרת" –האחרון להגשת הצעות )להלן 

, וזאת בהתאם להוראות הזמנה זו ובלוויית המסמכים הנדרשים בהבקשה מאוחרת תוגש   .12.2
   עדת המכרזים.ו כתנאי מוקדם להגשתה לדיון בו

  6זה, אחת ל    7ועדת המכרזים של הקרן תדון בבקשות מאוחרות שהוגשו כאמור בסעיף   .12.3
ס למועד הדיון  חודשים )ביחס למועד סיום הדיון בבקשות שהוגשו בקול קורא זה או ביח

האחרון בבקשות מאוחרות לפי העניין( או אם ראתה לנכון במועד מוקדם מזה, לפי שיקול  
 דעתה.   

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקרן תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפרסם קול   .12.4
לעניין  קורא   ו/או  במאגר  הרישום  לעניין  נוספים  ו/או  אחרים  ו/או  חדשים  תנאים  ובו 

חודשים לפחות מהמועד   12במאגר, והכל לפי צרכיה ועל פי דין, ובלבד שחלפו    השימוש 
   האחרון להגשת הצעות על פי קול קורא זה.
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 תנאי ההתקשרות  .13

יכלל כנותן שירותים במאגר, אזי,  יאם וככל שתתקבל בקשתו והוא  ידוע למועמד והוא מסכים כי,  
דרש לקרן,  ית כפי ש  מטלה מסוימת מפורטת ביחס לתוכל הקרן לפנות אליו ולהזמינו להגיש הצעה  

 ת הקרן.  יוזאת בתנאים שיפורסמו בפני

הצעתו לביצוע מטלה  בהם תבחר  כאמור,  בכל אחד מהמקרים  ,  מצהיר ומתחייב בזה כיהמועמד  
 :במשך כל תקופת ההתקשרות חויב כדלקמןינהג ו , הוא י מסוימת כהצעה זוכה

שיערך על ידי הקרן כמוסבר בסעיף    חוזה  תנאי  פי   על השירותים הכלולים במטלה יבוצעו   .13.1
ו   10.1 ו)  השירותים  נותן  לבין  הקרן  בין  חתםי ילעיל,  "(. חוזה ההתקשרות"   –להלן  לעיל 

 . הוראות הזמנה זו תחשבנה כנספח מחייב לחוזה האמור

והתפקידים   .13.2 המטלות  המשימות,  מכלול  את  יבצע  כלל  הוא  ביצוע  לשם  הנדרשים 
יהיה   השירותים  נותן  אישי.  באופן  בעצמו,  הקרן,  ידי  על  עליו  יוטלו  אשר  ההתחייבויות 
רשאי להסתייע בעובדים ו/או עוזרים ו/או מומחים ו/או אנשי מקצוע מטעמו, ובלבד שלא 

 . יהיה בכך כדי לגרוע מהאמור ברישא לסעיף זה ו/או מהמחויבות האישית המוטלת עליו

הידע  יא  הו .13.3 מכלול  את  וקרןה לרשות    ושל והניסיון  עמיד  מכלול  י,  וביצוע  לניהול  פעל 
 השירותים בצורה המקצועית ביותר. 

במלואם  י הוא   .13.4 ויעיל,  מיטבי  מקצועי,  באופן  השירותים  ביצוע  לשם  הדרוש  כל  עשה 
 ובמועדם.  

בזמינות מלאה, את כל האמצעים, הציוד, הכלים והמשאבים, ווברשות  וחזיק בחזקת י .13.5  ,
באופן מקצועי, מיטבי  המפורטים בחוזה ההתקשרות    הדרושים לשם ביצוע כל השירותים 

 . קרןויעיל, לשביעות רצון ה

תקפות,    ובידחזיק  י .13.6 ביטוח  על  פוליסות  ההתקשרות  בחוזה  שיפורטו  לדרישות  בהתאם 
     נספחיו.

ובכפוף   .13.7 ההתקשרות  חוזה  של  המפורשות  להוראות  בהתאם  לתמורה,  זכאי  יהיה  הוא 
 לתנאיו. 

נותן  המקצועית של   ואת הזכות להנחות וללוות את עבודת  קרן שומרת לעצמהה , יובהר כי .13.8
לבצע    ומחובת נותן השירותים  ולפקח עליה. אין בפיקוח כאמור, כדי לשחרר את    השירותים

, לפי דרישות הזמנה זו ובהתאם לתנאי  את השירותים בצורה עצמאית, מקצועית ומיטבית
 חוזה ההתקשרות.

נרשם במאגר  פלוני שהתקשרות על פי הצעתו של    ה חתימת חוזמודגש כי, תנאי מוקדם ל  .13.9
הגשת במועד  הוא, כי    (2.3אדריכל רשוי )סעיף  כ(; או  2.2וסעיף    2.1מודד מוסמך )סעיף  כ

קיים ברשותו של המועמד כרטיס חכם   הצעתו לביצוע מטלה מסויימת, כפי שהוזמן, יהיה
למערכות   וחתימה  גישה  תבוצע  מקוונותהמאפשר  לא  בפועל.  העבודה  ביצוע  לשם   ,

לשם הבהרה מודגש כי, אין חובה  חכם כאמור.   התקשרות עם מי שאינו אוחז בכרטיס  
 להחזיק בכרטיס החכם כבר במועד הרישום למאגר על פי קול קורא זה.  

 אבטחת מידע  .14

לפרסם ו/או להוציא ו/או להעביר כל חומר שהגיע  להגיש ו/או  אינו רשאי    נותן השירותים .14.1
שירותים שהוזמנו ממנו על ידי הקרן, כולם או חלקם, אלא אם לידיעתו בקשר עם ביצוע ה

 מראש ובכתב. קיבל את אישורה המפורש של הקרן לכך, 

את כל המידע שברשותו, שהוכן במסגרת  נותן השירותים לקרן  בתום ההתקשרות ימסור   .14.2
, ויוודא השמדת כל הקבצים והרישומים במתקניו.  השירותים שהוזמנו ממנו על ידי הקרן

ביצוע השירותים שהוזמנו  כל חומר שנמסר לו בהקשר ל  קרןיחזיר ל  נותן השירותיםכן,    כמו
היתר מפורש, נותן השירותים  והכל אלא אם ניתן לנו על ידי הקרן ו/או כל חלק מהם,  ממ

 , לנהוג אחרת.  קרןמראש ובכתב מאת ה
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 זכויות יוצרים  .15

וכל חומר נלווה לאלה או כרוך באלה  התוכניות המסמכים המקצועיים, לגבי כל זכויות היוצרים, 
ישורטטו,  יוכנו,  אשר  (,  "התוצרים"  –להלן  ) יותאמו  יתוכננו,  או  ירכשו  נותן  יפותחו,  ידי  על 

קרן  יהיו רכושה של ה ,מתן השירותים כתוצאה מהתקשרות על פי הזמנה זובמסגרת  ,השירותים
 עול כדלקמן: מתחייב לפנותן השירותים  לבדה.

לצרכי עבודות  ו  לצרכי בתוצרים או בכל חלק שלהם  היה רשאי להשתמש  ילא  הוא   .15.1 או 
 אחרות. 

 ם בכל צורה שהיא. מפרסי לאחר ולא  תוצרים או כל חלק מהם  ה עביר את ילא  הוא .15.2

פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך י מצהיר כי לא הפר /  הוא .15.3
 .השירותים שיוזמנו ממנו על ידי הקרן או כל חלק מהם  ביצוע 

או מי  הקרן  חומר מסוים כלשהו, אשר  הקרן, בה יטען כי  תביעה נגד  אם וככל שתוגש   .15.4
ויות  , מפר זכ, במסגרת השירותים שבוצעו על ידי נותן השירותיםבו שימוש  עשוה  מטעמ

עם דרישה ראשונה, בגין  לפי העניין,    קרןלשפות את ה  נותן השירותיםמתחייב    ,יוצרים
וכן בגין כל ההוצאות והנזקים שיגרמו    לשלם בגין התביעה האמורה  תחויבשכל הסכומים  

את החומר המפר בחומר אחר   ו, וכן להחליף על חשבונ לה בקשר לניהול ההליך המשפטי
 שאינו מפר. 

נותן השירותים  עביר  במהלכה, י תום ההתקשרות או  לאחר  קרן בכתב,  עם בקשה של ה .15.5
 . )הן באופן מודפס והן במדיה מגנטית( הקרןלידי   ושבידאת כל התוצרים וכל חומר  

היא  של הקרן עם נותן השירותים,  התקשרות  כל  מובהר ומודגש בזה כי, תנאי מרכזי ב .15.6
 15התוצרים כהגדרתם ברישא של סעיף בלתי מוגבל בכל לעשות שימוש ה של הקרן זכות

 עת לאחריה.  זה, זאת במשך כל תקופת ההתקשרות ובכל 

 ושמירת הסודיות איסור על קיום חשש לניגוד עניינים .16

בקשתו לרישום במאגר על פי תנאי הזמנה זו, לא    הגשת  למועד  נכון ,  כי  מצהיר המועמד   .16.1
שירותים עבור הקרן, אם   צועלבי  להפריע  כדי  בה  שיש,  שהיאכל  חוקית  מניעהידועה לו  

  באופן ,  מעורב  או /ו  קשור  הוא   איןוככל שיתבקש לכך על ידי הקרן. עוד מצהיר המועמד כי,  
שירותים הנדרשים לקרן  ל  ביחס  עניינים  לניגוד  חשש  בו  שיש  אחר   עניין  בכל  עקיף   או   ישיר

אם וככל שידוע למועמד על    –לחלופין    , ובהתאם לתנאי הזמנה זו.בקשתועל פי המפורט ב
שיצורף  מתאים  במסמך  במפורש  כך  על  יצהיר  עניינים,  לניגוד  כלשהו  חשש  של  קיומו 
לבקשתו המוגשת בהליך זה, על מנת לאפשר לקרן לבחון את החשש ובמידת הצורך, לקבוע  
כי, בהעדר  מודגש  לעניין אפשרות הכללתו של המועמד במאגר.  ואת תנאיה  את עמדתה 

ור, יראו את המועמד כמצהיר שאין לו חשש לניגוד עניינים, כמפורט ברישא  הצהרה כאמ
 לסעיף זה.

בחוזה   .16.2 עמו  להתקשר  כוונתה  על  הקרן  לו  ותודיע  היה  כי,  ומתחייב  מצהיר  המועמד 
  תקופת   כל  במשך  ימנע  הואלעיל, לשם ביצוע שירותים,    10.1תיאורו בסעיף  התקשרות, כ

  העלול  או/ו   בו  שיש  אחר  עניין  או/ו   עסקה  בכל  עורבמ   להיות  או/ ו  חלק  מלקחת   ההתקשרות
קרן על פי חוזה ההתקשרות וכן על  ה  כלפי  התחייבויותיו   עם  עניינים   ניגוד   של   מצב  ליצור 

 פי הוראות הזמנה זו. 

  פעולותיו  בכל  הקרן  כלפי  לב  בתום  לפעול  ואחריותו   חובתו  לו  ידועות  כי  מצהירהמועמד   .16.3
במאגר,    עם  בקשר רשום  בהיותו  שיוזמנו ממנו  שירותים    יעוץ   וכל   המלצה  כל  וכיביצוע 
  שיקולים   מתוך   ולא קרן  ה   טובת  משיקולי  ורק  אךעל ידו ו/או על ידי מי מטעמו לקרן,    יינתנו 

 אחרים כלשהם. 

בכפוף לקבלת הודעה בדבר רישומו של המועמד במאגר, המועמד מצהיר ומתחייב כי, לא   .16.4
מטעמו של גורם כלשהו, מול הקרן ולא יפעל ולא ייצג גורם כלשהו בפרויקט  ייצג ולא יפעל  
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שהקרן שותפה לו, אלא בכפוף לכך שהודיע לקרן מראש, במפורש ובכתב על כוונתו לעשות  
, ועמד בתנאים שקבעה, אם וככל שקבעה כאלה. לחלופין,  בכתב  כן וקיבל את הסכמתה לכך

ת לא  בו  הי במקרה  יהיה  שמו  נתן הסכמת הקרן  לבקש מהקרן להסיר את  רשאי  מועמד 
מהמאגר והקרן לא תתנגד לכך, בכפוף לקיומה של הסדרה מתאימה בעניין שירותים שכבר 

בכל מקרה    נמסרו לביצועו של המועמד, קודם להודעתו, לרבות שירותים שביצועם הושלם.
,  של הקרן  של מחלוקת בין המועמד ובין הקרן באשר לקיום האמור בסעיף זה, תכריע דעתה

  . ובלבד ששמעה את עמדתו של המועמד, קודם להחלטתה

שבו   .16.5 מקרה  בכל  כי,  ומתחייב  מצהיר  התקשרות,  י המועמד  חוזה  הקרן  ובין  בינו  יחתם 
בסעיף   הוא    10.1כהגדרתו    תקופת   במהלך  לרשותו  שיגיע  במידע  שימוש  יעשה  לאלעיל, 

  כן  אם  אלא,  ההתקשרות  במסגרת  השירותים  מתן  לצורך  למעט,  ולאחריה  ההתקשרות 
  ככל   הרשאה   אותה   של  לתנאיה  ובכפוף,  קרןה  מאת  ובכתב  מראש   מפורשת  הרשאה  קיבל

 . שניתנה

 הגשת  בעת  דווח  שלא   באופן,  עניינים  ניגוד  של   במצב  נמצאועמד  המ  כי  קרן ל  ייוודע   אם .16.6
ו/או בכל אופן הסותר את דרישות    , עמו  ההתקשרות  תקופת  במהלךבקשתו בהליך זה ו/או  

התחייבויות המועמד על פי תנאי    של  יסודית  להפרה  הדבר  ייחשבזה על תתי סעיפיו,    14ף  סעי
הליך זה והקרן תהיה רשאית להסיר את שמו של המועמד מן המאגר, בכפוף להוראות סעיף  

 ולנקוט באמצעים כדין לשם שמירה על זכויותיה החוזיות והאחרות. לעיל,  9.2

 תנאים כלליים  .17

אין לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז ו/או בטפסים הנספחים להם. מבלי לגרוע מהאמור   .17.1
זו, תהיה ועדת המכרזים רשאית, לפי   לעיל מודגש כי, ככל שנעשה שינוי בניגוד להנחיה 
שיקול דעתה, להתעלם מהשינוי שבוצע ולראות את המסמך כאילו נחתם בנוסחו המקורי,  

חלופין תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הבקשה ולא  כפי שפורסם על ידי הקרן. ל 
לדון בה, והכל מבלי שתהיה למגיש הבקשה זכות כלשהי לדרוש כי הועדה תבחר לקבל את 

 בקשתו בשינויים המחויבים. 

ועדת המכרזים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף בדרישה להמציא  .17.2
השלמות ו/או  הסברים  ו/או  כן,    הבהרות  לעשות  למשתתף  לאפשר  ו/או  לבקשתו,  ביחס 

לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד 
להגשת   האחרון  למועד  ותחולה  תוקף  בעלי  יהיו  היתר  או  אישור  רישיון,  מסמך,  שכל 

 ההצעות. 

את הקרן להתקשר   לחייב   י בכד  הקמת המאגר המעודכןוב  זו  הודעה   בפרסום  אין   כי  יודגש .17.3
 בקשות ו/או להגביל את שיקול דעתה של הקרן באופן כלשהו. ה  ממגישי מי עם

 בהם   במקרים  לרבות,  בו  הרישום  גם  הוא   וכזה   שמית  הינה   למאגר  הקבלה  כי   מודגש .17.4
  או /ו  מהחברה   השירותים  קבלת  של   בדרך  מוצעת  עמו  וההתקשרות  שכיר  הינו  המועמד

 לעיל.  7.2  בסעיף כמפורט הכל, מועסק הוא במסגרתה השותפות

ה מסווגת הכלולה  ברשימ   מועמד   הכללת   על  בהודעה  או /ו   זו  בהזמנה  אין,  כי  ומובהר   מודגש .17.5
של     אל   לפנות  הקרן   של  התחייבות   משום,  זו  הזמנה   להוראות  בהתאם,  הקרןבמאגר 

 .בכלל או כלשהו  בהיקף שירותים לרכישת או /ו  כלשהו בהליך להשתתף  בהזמנה המועמד

  בה  אין  במסגרת הליך תחרותי פרטני,  הצעה  להגיש  שירותים  נותן  הזמנת,  כי  מובהר  עוד .17.6
  הקרן  של   התחייבות  או/ו  התקשרות  באותה  השירותים  נותן  של  זכייתו  את   להבטיח  כדי

חוזה  כאמור  שירותים  לרכישת עמו  נחתם  לא  עוד  וכל  התחרותי,  בהליך  יזכה  אם  גם   ,
 התקשרות. 

  ומבלי ,  דעתה  שיקול  לפי  לעת  מעת,  חלקו  או  כולו,  המאגר  את  לעדכן  רשאית  תהיה  הקרן .17.7
  השירותים  נותני  את  לעדכן  חובה  עליה  שתהא  מבלי  ואף  כלשהי   מגבלה  עליה  שתחול

  או  הוספתם   של   בדרך  בפועל  עדכונו  אודות  או/ו  לעדכנו  הכוונה  אודות,  במאגר  הרשומים
 .שירותים נותני  של גריעתם
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לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות המקומית הבלעדית   .17.8
 בעיר תל אביב.  ,המוסמך לדון בו מבחינת העניין

 

 

 : רשימת הנספחים

 : לפי מקצועות הרישום  – בקשה לרישום במאגר טפסיקובץ   –' נספח א

 קרקעיות  במדידות התמחות – מוסמך  מודדטופס רישום ל    - 1נספח א/  

 פוטוגיאומטריות התמחות במדידות –מודד מוסמך ל טופס רישום     - 2נספח א/  

                                          מפורטותתכניות להכנת  אדריכל נוף /טופס רישום לאדריכל  - 3נספח א/  

 תכניות לביצוע והוצאת היתרי  להכנת נוף  אדריכל /אדריכל טופס רישום ל – 4/ א נספח       

 בניה                       

 מעצב שילוט טופס רישום ל – 5/א נספח  

 יועץ השקייה טופס רישום ל  – 6/א נספח  

 טופס רישום למהנדס אזרחי/מהנדס קונסטרוקציה   - 7נספח א/  

 בפיקוח צמוד  םשהתמחות םאו הנדסאי  יםטופס רישום למהנדס  - 8נספח א/  

 טופס רישום למהנדס תחבורה/יועץ תנועה    - 9נספח א/  

 מומחה לניקוז מהנדס מים/טופס רישום למהנדס ביוב/  -  10נספח א/  

 למתכנן סביבה/יועץ סביבתי  טופס רישום  -  11נספח א/  

 ליועץ קרקע/ביסוס קרקע/הנדסת קרקע  טופס רישום  -  12נספח א/  

 טופס רישום לגיאולוג   - 13נספח א/  

 טופס רישום ליועץ נגישות   -  14נספח א/  

 טופס רישום ליועץ בטיחות   -  15נספח א/  

 .יועץנוסח הסכם עם  –' נספח ב

 . מתכנן עבור תכנון תב"ענוסח הסכם עם  -'  נספח ג

 . תכנון לביצוע והוצאת היתרעבור  נוסח הסכם  –' נספח ד
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 1/נספח א

  מאגר ה לרישום בטופס בקש

 קרקעיות במדידות  התמחות –  מוסמך  מודד
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 @ilorg..kashamhayuta   בדוא"ל

 

מגיש בזה בקשה  "(  המועמד"  –)להלן  אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________   
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 ___________________. )פרטי ומשפחה( שם המועמד .1

 . (מחק את המיותר)     כעצמאי/כשכיר של תאגידרשם במאגר ימבקש לההמועמד  .2

 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •

 פרטי הקשר של המועמד:  .4
 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –)להלן  _______________________________________________

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 ___________.  _______רשם הוא יהאזור הגיאוגרפי בו אני מבקש לה .5

מסכים כי, הקרן אינה חייבת רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני  יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור 
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.1.2עשי כנדרש בסעיף סיוני המ יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 ה בו בוצע

 מדידה ה 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

מיקום  
 הפרויקט והיקף  

הדונמים  
 שנמדדו בו 

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.1.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

התאריך בו  
 ה בוצע

המדידה  
 והתאריך בו 
הוגשה לפי  

 נוהל מבא"ת 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

תוכנית המתאר  
 לשמה

 בוצעו המדידות  

שם איש קשר  
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  

      

      

      

 

 : למסמכי ההזמנה  2.1.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .8

הגוף  
 המזמין 

התאריך בו  
 ה בוצע

המדידה  
 והתאריך בו 

הוגשה ברישוי  
 זמין 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

פרטי היתר  
 הבניה  

לשמו נערכה  
 המדידה  

שם איש קשר  
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  

      

      

      

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .2 זו את כל המסמכים  למסמכי   3בסעיף  ו  2.1.1בסעיף  פורט  כמאני מצרף לבקשה 
 . ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 ן ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, להוראות הדי

 

ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל "המעסיק"(,    –)להלן    בקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, במידה ו 
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________
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מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  המעסיק  
בהתאם להוראות  המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד,  ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות  

 .חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק

ה שהיא, הוא  בובינו, מכל סיהמועמד  מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין  המעסיק  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ת אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבו

מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  המועמד  והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם  למעסיק  ידוע  
לאפשר   במאגר,  למעסיק  מחויבת  רישומו  את  הוראות לעדכן  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ידוע למועמד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר 
ויחולו הוראות ההזמנה באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר  למועמד לעדכן את רישומו במאגר  

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 על החתום: באנו ולראיה 

 

 _______ _____ ________     _____ __________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -המועמד 

 

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

ת.ז._____________    אני   נושא   ____________ נושא  _____  הח"מ  ואני  הח"מ    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ומאשרים את כל פרטיה בקשה זווחותמים בזה בשמה על 

 

___________________ _______________    _______________ 

 ________  תאריך            ____________  שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 2נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 פוטוגיאומטריות במדידות  התמחות –  מוסמך  מודד
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1

 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    )המועמד מבקש להרשם  .2

 בהתייחס למועמד המבקש להרשם כשכיר:  .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •

 פרטי הקשר של המועמד:  .4
 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

היה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא א
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.2.2סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 ה בו בוצע

 מדידה ה 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

מיקום  
הפרויקט  

 והיקף  
הדונמים  

 שנמדדו בו 

שם איש קשר  
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.2.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

  התאריך בו
המדידה    הבוצע

  והתאריך בו
הוגשה לפי נוהל  

 מבא"ת 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

המתאר   תוכנית 
 לשמה

 בוצעו המדידות  

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  

      

      

      

 : למסמכי ההזמנה  2.2.4בטבלה להלן מפורט נסיוני המעשי כנדרש בסעיף  .8

הגוף  
 המזמין 

התאריך בו  
 ה בוצע

המדידה והתאריך  
הוגשה ברישוי   בו

 זמין 

  תיאור
  הפרויקט

 שנמדד 

פרטי היתר  
 הבניה  

לשמו נערכה  
 המדידה  

שם איש קשר  
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  

      

      

      

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .2 זו את כל המסמכים  למסמכי   3ובסעיף    2.2.1פורט בסעיף  כמאני מצרף לבקשה 
 . ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 ן ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, להוראות הדי

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 .חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק
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המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ת אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבו

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא  
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -ד המועמ

 

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקש

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 3א/נספח  

  טופס בקשה לרישום במאגר 

אדריכל/ אדריכל נוף בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות 
 מפורטות 

 _________  :  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 ___________________.פרטי ומשפחה( ) שם המועמד .1
 (. מחק את המיותררשם במאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת ימבקש לה  אני
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל  
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.3.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 בו בוצע 

  פרויקט  
 התכנון 

עד   )מיום 
 יום(

תיאור מאפייני  
 עבודת התכנון 

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון נייד ודוא"ל  
 של איש הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.3.5סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

שם ומספר  
 התוכנית 

תקופת  
הכנת  

התוכנית  
)מיום עד  

 יום(

תאור  
מאפייני  
 התכנית 

סטטוס  
התוכנית  

  )אשרה
להפקדה  

לא /
 אושרה( 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  
  

טלפון נייד ודוא"ל  
 של איש הקשר  

 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 למסמכי ההזמנה:   2.3.6בטבלה להלן מפורט ניסיוני המעשי כנדרש בסעיף  .8

הגוף  
 המזמין 

תיאור מאפייני  
התוכנית, שמה  

ומספרה  
)מתוך רישוי  

 זמין( 

 היועצים תיאור צוות 
 
 
 
 

תקופת הכנת  
התוכנית )מיום עד  

 יום(

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד ודוא"ל  
 של איש הקשר  

 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

ובסעיף   2.3.3,  2.3.2,  2.3.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .2
 .למסמכי ההזמנה 3

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 עתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול ד

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק
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המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -המועמד 

 

 

 המעסיק:  ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

של   בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  )המעסיק( ת.ז._____________   ___________________

 . וחותמים בזה בשמה על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיה

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

ב מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  __________   אני  בפני  __________הופיע  ביום  כי  זה 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה  

 בפני. 

 

 ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ תאריך: 
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 4/נספח א

  טופס בקשה לרישום במאגר 

נוף בעל ניסיון מוכח בהכנת תכניות  אדריכל  /אדריכל
 לביצוע והוצאת היתר בנייה

 _________  :  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 פרטי ומשפחה( ___________________.) שם המועמד .9
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .10
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .11

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .12

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –__________________________ )להלן _____________________

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .13

מסכים כי, הקרן אינה חייבת רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני  יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור 
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.4.4עשי כנדרש בסעיף סיוני המ יבטבלה להלן מפורט נ .14

 

 

 

 

 

 

 

 

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 בו בוצע 

  פרויקט  
 התכנון 

)מיום עד  
 יום(

תיאור מאפייני  
 עבודת התכנון 

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון נייד  
ודוא"ל של איש  

 הקשר  
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 למסמכי ההזמנה:   2.4.5בסעיף בטבלה להלן מפורט ניסיוני המעשי כנדרש  .15

הגוף  
 המזמין 

מספר   ,שם
ההיתר  

במערכת רישוי  
 זמין  

תיאור  
מאפייני  
התכנית  
והיקפה  
 בדונמים 

 
 
 
 

תקופת הכנת  
התוכנית  
)מיום עד  

 יום(

סטטוס  
היתר  
  הבניה 

לא  /יצא)
 ( יצא

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד  
ודוא"ל של איש  

 הקשר  
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 למסמכי ההזמנה:   2.4.6בטבלה להלן מפורט ניסיוני המעשי כנדרש בסעיף  .16

הגוף  
 המזמין 

תיאור מאפייני  
התוכנית, שמה  

ומספרה  
)מתוך רישוי  

 זמין( 

 אור צוות היועצים ית
 
 
 
 

תקופת הכנת  
התוכנית )מיום עד  

 יום(

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד ודוא"ל  
 של איש הקשר  

 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .4
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

ובסעיף   2.4.3,  2.4.2,  2.4.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .5
 .למסמכי ההזמנה 3

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .6
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 עתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול ד

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –__ )להלן ______________________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין 
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המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 , לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה 

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

סכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -המועמד 

 

 

 המעסיק:  ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ותמים בזה בשמה על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוח

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 5/נספח א

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 מעצב שילוט 
 _________  :  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 פרטי ומשפחה( ___________________.) שם המועמד .17
 (. מחק את המיותרכעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם במאגר יהמועמד מבקש לה .18
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .19

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .20

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –____________________ )להלן ___________________________

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .21

מסכים כי, הקרן אינה חייבת רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני  יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור 
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.5.2עשי כנדרש בסעיף סיוני המ יבטבלה להלן מפורט נ .22

 

 

הגוף  
 המזמין 

שם 
 הפרויקט 

התאריך  
 בו בוצע 

   פרויקטה
)מיום עד  

 יום(

תיאור מאפייני  
 עבודת התכנון 

שם איש קשר  
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון נייד  
ודוא"ל של  
 איש הקשר  
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 למסמכי ההזמנה:   2.5.3בסעיף בטבלה להלן מפורט ניסיוני המעשי כנדרש  .23

הגוף  
 המזמין 

פרויקט   שם
והיקפו  

 בדונמים 

תיאור  
מאפייני  
 הפרויקט 

 
 

תקופת הכנת  
התוכנית  
)מיום עד  

 יום(

מספר  
ההיתר  

 וסטטוס 

תוכנן לפי  
תקן  

 נגישות? 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  

טלפון נייד  
ודוא"ל של איש  

 הקשר  
 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .7
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .8 זו את כל המסמכים    3ובסעיף    2.5.4,  2.5.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה 
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .9
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 וראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, לה

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –ן _________ )להל_______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק.

ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא    המעסיק מוסיף
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבות אם המדובר במ

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

סקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מסכים כי, במקרה של הפ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 וחתימהשם מלא  -המועמד 
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 המעסיק:  ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ם את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקשה זו ומאשרי

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 6/נספח א

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 יועץ השקייה
 

 : _________  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד   )רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

היה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא א
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.6.3 סיוני המעשי כנדרש בסעיףיבטבלה להלן מפורט נ .6

 

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 הייעוץ 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
הפרויקט  

)שטח 
פתוח(  

והיקפו  
 בדונמים 

תיאור  
עיקרי  
עבודת  
 הייעוץ 

איש  שם 
קשר  

 ותפקידו  
 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.6.4 סיוני המעשי כנדרש בסעיףיבטבלה להלן מפורט נ .7

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .2 זו את כל המסמכים    3ובסעיף    2.6.2,  2.6.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה 
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 וראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, לה

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 .חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ת אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבו

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

י, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מסכים כ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 מלא וחתימהשם  -המועמד 

 

 

 

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 הייעוץ 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
הפרויקט  

)שטח 
פתוח(  

והיקפו  
 בדונמים 

תיאור  
עיקרי  
עבודת  
 הייעוץ 

איש  שם 
קשר  

 ותפקידו  
 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . מאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקשה זו ו

 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי

 

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 7נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 מהנדס אזרחי/מהנדס קונסטרוקציה
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 שם המועמד)פרטי ומשפחה( ___________________.  .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

על לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפו
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.7.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

פרטי  
התוכנית  

המפורטת  
להכנתה  

ייעצתי  
)מספר  

ושם 
 התוכנית( 

 

המועד בו  
נתנו היתרי  

בניה מכח  
 התוכנית 

תיאור  
כללי של  

רכיבי  
התוכנית  

עבורה  
הכנתי  

תוכניות  
עבודה  

מפורטות  
 לביצוע 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  
  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  
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 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .2 זו את כל המסמכים    3ובסעיף    2.7.2,  2.7.1  פיםפורט בסעיכמאני מצרף לבקשה 
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 דעתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -מועמד ה

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה 

 
 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 8נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 בפיקוח צמוד  םשהתמחות  םאו הנדסאי יםמהנדס
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 שם המועמד)פרטי ומשפחה( ___________________.  .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

היה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא א
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.8.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 ה בו בוצע
עבודת  

 הפיקוח 
עד   )מיום 

 יום(

תיאור  
הפרויקט  
 המפוקח  

מיקום  
הפרויקט  

 המפוקח 

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.8.4בטבלה להלן מפורט נסיוני המעשי כנדרש בסעיף  .7

 :)יש למחוק את המיותר( התחייבויות המועמד והצהרותיו 

בסעיף   .1 המפורטת  לדרישה  במהלך    2.8.6בהתאם  כי,  בזה  מצהיר  האחרון   7אני  למועד  שקדמו  השנים 
להגשת בקשות על פי הזמנה זו, לא הוגשה נגדי תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית בתחום האחריות 

 המקצועית שלי ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עבודתי כמפקח צמוד. 

 בקשות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים  7הלך  אני מצהיר כי במ  –)יש למחוק את המיותר(    לחלופין
 כמפקח  עבודתי  עם  בקשראו  /ו  מקצועית  רשלנות  בגין  תביעותאו  /ו  דרישות  נגדי  הוגשו,  זו  הזמנה  פי  על

 :  כדלקמן צמוד

 ועיקרי   ונסיבותיה  התביעה  עילת  של  קצר  תיאור  וכן  הצדדים  ושמות  המשפט  בית  שם,  הליך  מספר  לפרט)יש  
 (. ההגנה כתב

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

_____________________________________ ____________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

___________________________________________________________ ______________ 

 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .2
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .3 זו את כל המסמכים    3ובסעיף    2.8.2,  2.8.1מפורט בסעיפים  כאני מצרף לבקשה 
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .4
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 דעתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול 

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –___ )להלן ______ _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק.

הגוף  
 המזמין 

התאריך  
 ה בו בוצע
עבודת  

 הפיקוח 
עד   )מיום 

 יום(

תיאור  
הפרויקט  
המפוקח  
וההיקף  

הכספי של  
 ביצועו 

מיקום  
הפרויקט  

המפוקח והיקפו  
 בדונמים 

קשר   איש  שם 
 ותפקידו  

 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  

      

      

      



41 
 

יק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  המעס
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 מדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבות אם ה

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

רה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מסכים כי, במק
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 וחתימהשם מלא  -המועמד 

 

 

 המעסיק:  ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ם את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקשה זו ומאשרי

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 9נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 מהנדס תחבורה/יועץ תנועה 
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 שם המועמד)פרטי ומשפחה( ___________________.  .1
 (. מחק את המיותרכעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם במאגר יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת ימבקש לה  אני
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל  
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה  2.9.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 ההתקשרות 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
   הפרויקט

עיקרי  
מאפייני  

עבודת  
 היעוץ 

איש   שם 
קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה  2.9.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

שם ומספר  
  התוכנית 

עבורה הוכן  
 הנספח 

תקופת  
הכנת  

  הנספח
)מיום עד  

 יום(

התוכנית  
 הוגשה
בנוהל  

 מבא"ת? 

סטטוס  
התוכנית  

)אשרה/לא  
 אושרה( 

מועד מתן  
תוקף  

 לתוכנית 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד  
ודוא"ל של  
 איש הקשר  

 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 : למסמכי ההזמנה  2.9.5סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .8

הגוף  
 המזמין 

  ומספר  שם
 התוכנית 

 

תקופת  
הכנת  

תוכנית  
עבודה  

מפורטת  
  לביצוע 

)מיום עד  
 יום(

מועד קבלת  
היתר בניה  

 לתוכנית 

תיאור  
עיקרי  

התוכנית  
 שהוכנה 

תיאור כללי  
  של הפרויקט
ונתונים לגבי  

עלות  
 הביצוע

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד  
ודוא"ל של  
 איש הקשר  

 

 
 

       

 
 

       

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

והאישורים הנדרשים,   .2 זו את כל המסמכים    3ובסעיף    2.9.2,  2.9.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה 
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 וראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, לה

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –ן _________ )להל_______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק.

ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא    המעסיק מוסיף
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבות אם המדובר במ

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 
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במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מסכים כי,  
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 מלא וחתימהשם  -המועמד 

 

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . אשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקשה זו ומ

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 10נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 מומחה לניקוז מהנדס מים//ביובמהנדס  
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור 
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.10.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 ההתקשרות 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
 הפרויקט  

עיקרי  
מאפייני  

עבודת  
 היעוץ 

איש   שם 
קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  

      

      

      



46 
 

 : למסמכי ההזמנה 2.10.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

שם ומספר  
  התוכנית 

עבורה הוכן  
 הנספח 

תקופת  
הכנת  

  הנספח
)מיום עד  

 יום(

התוכנית  
הוגשה 
בנוהל  

 מבא"ת? 

סטטוס  
התוכנית  

)אשרה/לא  
 אושרה( 

מועד מתן  
תוקף  

 לתוכנית 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד  
ודוא"ל של  
 איש הקשר  

 

        

        

        

 

 : למסמכי ההזמנה 2.10.5סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .8

הגוף  
 המזמין 

  ומספר  שם
 התוכנית 

 

תקופת הכנת  
תוכנית  
עבודה  

מפורטת  
  לביצוע 

)מיום עד  
 יום(

מועד קבלת  
היתר בניה  

 לתוכנית 

תיאור עיקרי  
התוכנית  

,  שהוכנה
עלות  

 הפרויקט 

תיאור כללי  
 של הפרויקט 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

המזמין  
 
  

טלפון נייד  
ודוא"ל של  
 איש הקשר  

 

        

        

        

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .4
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

 3ובסעיף    2.10.2,  2.10.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .5
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .6
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, 

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 הפסקת יחסי העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד 
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ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

 

ידוע למועמד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר 
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______ ________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -המועמד 

 

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . זה בשמה על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים ב

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 11נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 מתכנן סביבה/יועץ סביבתי 
 

 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

על לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפו
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.11.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המזמין 

  פרטי
  התוכנית 

  המפורטת
  להכנתה 

  ייעצתי
)מספר  

 ושם
 ( התוכנית

 

תקופת   
 הייעוץ 

)מיום עד  
 יום(

תיאור  
עיקרי  

התוכנית  
בפאן  

 הסביבתי 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  
  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של איש  

 הקשר  
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 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .4
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

 3ובסעיף    2.11.2,  2.11.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .5
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .6
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 
 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -מועמד ה

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה 

 
 __________________________________    _______________ 

 תאריך               שם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתימה
 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 12נספח א/

  טופס בקשה לרישום  במאגר 

 יועץ קרקע/ביסוס קרקע/הנדסת קרקע 
 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותרבמאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

היה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא א
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.12.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 הייעוץ 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
 הפרויקט  

תיאור  
עיקרי  
עבודת  
 הייעוץ 

איש  שם 
קשר  

 ותפקידו  
 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : למסמכי ההזמנה 2.12.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .7

הגוף  
 המזמין 

תיאור  
המתחם  
והיקפו  

בדונמים  
)שטח 
 פתוח( 

תקופת  
הכנת  
חוות  
  הדעת

)מיום עד  
 יום(

שם 
ומספר  

התוכנית  
עבורה  
הוכנה  

חוות  
 הדעת 

מועד  
מתן  

תוקף  
 לתוכנית 

שם איש  
 קשר  

 ותפקידו  
אצל  

 המזמין  
  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  

 
       

       

       

       

 

 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

 3ובסעיף    2.12.2,  2.12.1פורט בסעיפים  כמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .2
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 דעתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול 

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -המועמד 
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 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

 

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . בשמה על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה 

 
 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי
 

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 13נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 גיאולוג 
 : _________   תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותר)   המועמד מבקש להרשם במאגר כעצמאי/כשכיר של תאגיד  .2
 בהתייחס למועמד המבקש להרשם כשכיר:  .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

מסכים כי, הקרן אינה חייבת רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני  יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור 
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.13.2שי כנדרש בסעיף בטבלה להלן מפורט נסיוני המע .6

הגוף  
 המעסיק /המזמין

תקופת  
 הייעוץ 

עד   )מיום 
 יום(  

תיאור  
 הפרויקט  

תיאור  
עיקרי  
עבודת  
 הייעוץ 

איש  שם 
קשר  

 ותפקידו  
 אצל המזמין  

טלפון  
נייד  

ודוא"ל  
של 

איש  
 הקשר  
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 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

למסמכי    3, ובסעיף  2.13.1  ףפורט בסעיכמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .2
 . ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 דין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה, להוראות ה

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 
 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 .חוזה ההתקשרות שיחתם בין הקרן ובין המעסיק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 ת אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחסי העבודה, לרבו

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

י, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמד והוא מסכים כ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 א וחתימהשם מל -המועמד 

 

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____  אני    ____________

)המעסיק(   ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה על בקשה זו 

 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי
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 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 

  



56 
 

 14נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 יועץ נגישות 
 

 : _________  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  

 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .8
 (. מחק את המיותרכעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם במאגר יהמועמד מבקש לה .9

 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .10

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .11

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .12

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

היה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפועל לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא א
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.14.3סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .13
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 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .4
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

 3ובסעיף    2.14.2,  2.14.1  פיםפורט בסעיכמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .5
 .למסמכי ההזמנה

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .6
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 דעתה, להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 

 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -מועמד ה

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____   אני    ____________
)המעסיק(    ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה 

 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי

 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 
ואת   כולה  האמת  לומר את  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 
 בפני. 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 
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 15נספח א/

  טופס בקשה לרישום במאגר 

 יועץ בטיחות
 

 : _________  תאריך

  לכבוד
 הקרן לשיקום מחצבות
 לידי גב' חיותה ליברמן 

 hayuta@kasham.org.il   בדוא"ל

 

"( מגיש בזה בקשה  המועמד"  –אני הח"מ ______________ נושא תעודת זהות _____________  )להלן  
 הקרן לשיקום מחצבות, הכל על פי הפרטים להלן בבקשתי זו: במאגרלרישום 

 פרטי המועמד 

 )פרטי ומשפחה( ___________________. שם המועמד .1
 (. מחק את המיותרכעצמאי/כשכיר של תאגיד    ) רשם במאגר יהמועמד מבקש לה .2
 רשם כשכיר:יבהתייחס למועמד המבקש לה .3

 __ שם המעסיק: __________________ •

 מס' ח.פ. של המעסיק:_______________   •
 פרטי הקשר של המועמד:  .4

 : כולל מיקוד(משרדו של המועמד )נא לפרט כתובת מדויקת מלאה  כתובת

 "( המשרד" –___________________________________________ )להלן ____

 ____ _______________ : ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _____ __________________________________________: _______  פקסימיליה מספר

 __________________ ____ ______________________________: ____ אלקטרוני דואר

 ________ _______   -_____________________    )מס' עוסק מורשה( : זיהוי' מס

 האזור הגיאוגרפי בו אני מבקש להירשם הוא __________________.   .5

רשם לאזור גיאוגרפי נוסף _________. אולם ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן אינה חייבת יאני מבקש לה
רשם באזור גיאוגרפי  ירשם לשני אזורים גיאוגרפיים וכי, אם וככל ותתקבל בקשתי להיעתר לבקשתי להילה

על לשם נסיעות לאזור נוסף זה, לא אהיה זכאי לתשלום ו/או  החזר כספי כלשהו בגין הוצאות שהוציא בפו
 הגיאוגרפי הנוסף.  

 : למסמכי ההזמנה 2.15.4סיוני המעשי כנדרש בסעיף יבטבלה להלן מפורט נ .6
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 : התחייבויות המועמד והצהרותיו 

קראתי בעיון את כל הוראות מסמכי ההזמנה ולראיה אני מצרפם לבקשה זו, כשהם חתומים על ידי בראשי  .1
תיבות בכל עמוד ועמוד. אני מקבל על עצמי את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה 

 ומגיש בקשה זו בהתאם להם. 

ובסעיף    2.15.3  עד  2.15.1  פיםפורט בסעיכמאני מצרף לבקשה זו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים,   .2
 .למסמכי ההזמנה 3

ידוע לי ואני מסכים כי, הקרן לשיקום מחצבות תהיה רשאית לעדכן את המאגר מעת לעת, הן בדרך של  .3
הוספת נותני שירותים למאגר והן בדרך של גריעת שמותיהם של נותני שירותים שהיו רשומים בו, הכל 

 , להוראות הדין ולכללים הקבועים במסמכי ההזמנה.בהתאם לצרכיה, לשיקול דעתה

 

"המעסיק"(, ימולאו הפרטים הבאים, על ידי המועמד ועל   –במידה ובקשה זו מוגשת על ידי תאגיד, )להלן  
 : ידי המעסיק

כתובתה   אשר   ______________ ח.פ.   _____________________ בחברת  שכיר  המועמד 
 "(.  המעסיק" –_________ )להלן _______________________

המעסיק מצהיר בזה כי, הוא מגיש בקשה זו לרישום, על מנת לבצע את השירותים, בהתאם לחוזה ההתקשרות  
ועל פי תנאי הקול הקורא שפרסמה הקרן, הכל באמצעות המועמד באופן אישי ועל ידו בלבד, בהתאם להוראות  

 רן ובין המעסיק.חוזה ההתקשרות שיחתם בין הק

המעסיק מוסיף ומצהיר עוד כי, במקרה בו יפסקו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובינו, מכל סיבה שהיא, הוא  
ימי עבודה מיום שיוודע לו לראשונה על הכוונה להפסיק את יחסי העבודה על   10יודיע על כך לקרן בכתב בתוך 

 י העבודה, לרבות אם המדובר במועד עתידי.ידי מי מהצדדים, וימסור לקרן את מועד הפסקת יחס

ידוע למעסיק והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המועמד מכל סיבה שהיא, הקרן לא תהיה  
הוראות  ויחולו  המועמד.  במקום  אחר  מועמד  ולרשום  במאגר,  רישומו  את  לעדכן  למעסיק  לאפשר  מחויבת 

 ההזמנה לעניין עדכון המאגר. 

ד והוא מסכים כי, במקרה של הפסקת יחסי העבודה עם המעסיק הקרן לא תהיה מחויבת לאפשר ידוע למועמ
למועמד לעדכן את רישומו במאגר באופן שירשם כעצמאי או כעובדו של מעסיק אחר ויחולו הוראות ההזמנה 

 לעניין עדכון המאגר. 

 ולראיה באנו על החתום: 

 _______ _____ ________      _______________ 
 תאריך                 שם מלא וחתימה -מועמד ה

 

 : המעסיק ידי על ימולא זה חלק

הח"מ ואני   ת.ז._____________  נושא   ____________ הח"מ   נושא  _____   אני    ____________
)המעסיק(    ___________________ של  בשמה  לחתום  מורשים  יחד  שנינו  הננו  ת.ז._____________ 

 . על בקשה זו ומאשרים את כל פרטיהוחותמים בזה בשמה 

 
 __________________________________    _______________ 

 תאריך        מהשם המעסיק+ חותמת+ חתימות מורשי החתי
 

 : עו"ד בפניאישור חתימה 

   __________ בפני  __________הופיע  ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך   ,___________ מטה  החתום  אני 

ואת   כולה  לומר את האמת  עליו  כי  ולאחר שהזהרתיו  זהות מס' _____________  פי תעודת  על  שזיהיתיו 

דלעיל וחתם עליה  האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 בפני. 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ____________ 



1 

 'דנספח 

 _______ הסכם מספר  

 _____________ תכנון שיקום מחצבת 
 

 2021 ביום _________ בחודש ________ בשנת  תל אביב  -שנערך ונחתם ב

 

 הקרן לשיקום מחצבות   : בין
 500501010מס' מזהה    

 שכתובתה לצורך הסכם זה:    
 מגדל היובל קרית הממשלה      

  ת"א  125רחוב מנחם בגין 
 )להלן "הקרן"( 

 ; מצד אחד          
 
 
 

 שם:_________________   : לבין
 ח.פ./עוסק מורשה _______ 

 שכתובתו לצורך הסכם זה:    
  _____________ 

 "( מתכנן)להלן "ה
 ; מצד שני          

 

 

 ;"המחצבה"(  – )להלן _____ מחצבת  והקרן מעוניינת בהכנת תכנית מפורטת לשיקום  הואיל 

השירותים,  ו הואיל     ו בקבלת  מעוניינת  שההקרן  בסעיף    6בסעיף    ים מוגדר  םכפי  להלן 7ומפורטים  הכל   ,  
 ; בהסכם זה

, במסגרתו נבחרה הצעתו של המתכנן כהצעה זוכה.  "(ההליך"  –)להלן    והקרן ערכה הליך תחרותי והואיל 
מצורפת לזה ומסומנת  העתק הצעתו של המתכנן על כל חלקיה, כפי שאושרה על ידי הנהלת הקרן,  

 ; "(ההליך מסמכי" –, כולל מסמכי ההליך )להלן ' להסכם זהא'נספח 

והמתכנן חוזר על כלל ההצהרות והמצגים הכלולים בהצעתו נספח א' הנ"ל, לרבות ובמיוחד לעניין   והואיל  
בקיאותו ונסיונו המקצועי בביצוע שירותים מסוג השירותים נשוא הסכם זה בכלל, והגשת בקשות  

 להיתרי בנייה במערכת "רישוי זמין" בפרט;  

בהסתמך על נכונותם ושלמותם של כלל ההצהרות    ,הוהמתכנן מצהיר כי ידוע לו, כי הצעתו נבחר והואיל 
והמצגים הכלולים בה וכי הקרן מסתמכת על מצגים ועל הצהרות אלה, וכן על הנתונים המפורטים  

 בהצעה, כמו גם על הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה, בעת שהיא מתקשרת בהסכם זה;  

  

  

 אשר על כן התנו הצדדים והסכימו ביניהם כדלקמן:

 מבוא, כותרות ונספחים

 חלק בלתי נפרד ממנו. וכל נספחיו, מהווים המבוא להסכם זה   .1

 :נספחי ההסכם הם .2



2 

 . כולל מסמכי ההליך הצעתו של המתכנן על כל חלקיה, כפי שאושרה על ידי הנהלת ההקרן    – 'א נספח

 כלולה בנספח ג' למסמכי ההליך  -  המקצועיים   היועצים רשימת    -' בנספח   

 נספח הביטוח.   - '  גנספח  

  לא תשמשנה לצרכי פרשנות.  הינן לשם הנוחיות בלבד ו הכותרות בהסכם זה  .3

, הכל לפי הקשרם של האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההיפך .4

 .דברים

למסמכי   29.3יחול האמור בסעיף  סכם זה ובין הצעת המתכנן נספח א' הנ"ל,  תגלתה סתירה בין תנאי מתנאי ה נ .5

 ההליך. 

 , תשמשנה גם לצרכי ההסכם. שלו בפרט  10בכלל ובסעיף    להסכם זהא'  בהליך התחרותי נספח  הכלולות  ההגדרות   .6

 

 השירותים

הכנת  ;  לרבות  ההליך   למסמכי  10הפרויקט כהגדרתו בסעיף    המתכנן יבצע את כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע   .7

המוסמכים;   התכנון  מוסדות  ידי  על  ואישורה  תוכניות  התוכנית  הכנת  התוכנית;  לביצוע  הבניה  היתרי  קבלת 

 לביצוע )תוכניות למכרז קבלנים( וביצוע פיקוח עליון על עבודות השיקום בפועל, בהתאם לתוכנית ולהיתר הבניה.  

 תכנן גם אך לא רק, את כל האמור להלן: יבצע המ ,לעיל ובנוסף לו  7בסעיף בכלל האמור 

להנחיות   .7.1 בהתאם  התוכניות  הכנת  על  ויקפיד  התוכנית  לביצוע  הנחיות  ו/או  פרוגרמה  הקרן  מאת  יקבל 

 ולדגשים שהוצגו בפניו ע"י הקרן, בעל פה ובכתב. 

הדרוש  , בעצמו ו/או ביחד עם אחרים והכל ככל  למסמכי ההליך  10יסייר במתחם התכנון, כהגדרתו בסעיף   .7.2

לשם הכנת התוכניות ו/או כל חלק מהן ו/או עדכונן ו/או שינוי שלהן, והכל בצורה מקצועית מיטבית, בהתאם  

 להנחיות הקרן ולמצב הקיים בפועל, כפי שאלה יהיו מעת לעת. 

עבודה .7.3 בישיבות  הזכויות    שבועיות  ישתתף  בעלי  נציגי  הקרן,  נציגי  עם  הצורך,  לפי  התייעצות  ובישיבות 

 , נציגי הקבלן וכל צד ג' אחר לפי דרישת הקרן.במקרקעין

והכל כבסיס להכנת   .7.4 וניתוחם,  כל הנתונים הנדרשים לשם הכנת התוכניות למידתם  ואת  ירכז את המידע 

 התוכניות. 

החלות על תחום התכנון, על מנת להבטיח את  יבחן את כל תוכניות המתאר הארציות, המחוזיות והמקומיות   .7.5

    יות התקפות החלות על תחום התכנון.התאמתו של התכנון לתוכנ

 ייצור חלופות תכנוניות אפשריות והצגתן לבחירתה של הקרן או מי מטעמה.  .7.6

 . זה 7הנדרשות בסעיף יכין את כל התוכניות  .7.7

המקצועיים,   .7.8 היועצים  עם  ההליך  10בסעיף    םכהגדרתיתקשר  הנספחים    ,למסמכי  כלל  של  ביצוע  לשם 

הנדרשים לכל אחת מהתוכניות ולשם עמידה בהוראות חוק התכנון והנחיות מוסדות התכנון. לענין זה מודגש  

 במפורש כי: 

  כדיאין בהעסקת היועצים המקצועיים ו/או באישורה של הקרן את ההתקשרות עמם ו/או עם מי מהם,   .7.8.1

לביצוע כלל השירותים על פי הסכם זה, ולטיבן, איכותן  לגרוע מאחריותו הכוללת והמלאה של המתכנן 

והתאמתן של כל התוכניות על כל חלקיהן, לדרישות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי, יראו את  

עבודת היועצים המקצועיים ו/או כל חלק ממנה, כאילו הייתה עבודתו של המתכנן, לעניין האחריות  

 המקצועית.  
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ועל יצירת סינרגיה בין כל חלקי התוכניות  המקצועיים  יאום בין היועצים  המתכנן יהיה אחראי על הת  .7.8.2

הוראות   בין  ו/או  עצמו  לבין  בינן  התוכנית  הוראות  בין  סתירות  תתקיימנה  שלא  באופן  ונספחיהן, 

 התוכנית ובין נספחיה ו/או הוראותיה של תוכנית אחרת. 

אשר את התעריף של יועץ פלוני או כל  הקרן תהיה רשאית להתנגד להעסקתו של יועץ פלוני ו/או לא ל .7.8.3

בסעיף   לגרוע מהאמור  כדי  בכך  יהיה  ולא  לכך,  תנאים בקשר  להתנות  ו/או  על תתי    7חלק ממנו  זה 

 סעיפיו. 

מהיועצים   .7.8.4 אחד  כל  עם  בכתב  בהסכם  של  המקצועיים  יתקשר  ביטוח  פוליסת  רכש  היועץ  כי  ויוודא 

 היועץ בצוות התכנון של המתכנן.    אחריות מקצועית, המתאימה לדרישות הסכם זה ולתפקיד

יכין התייחסות מפורטת בתכנון לכל הקשור בבטיחות, לרבות העסקת יועץ בטיחות ו/או כל יועץ מקצועי   .7.9

אחר, מקום שהדבר נדרש, לשם הבטחת בטיחותם של מבצעי העבודה ובטיחותו של הקהל הרחב, הכל הן  

 בעת ביצוע העבודות בפועל והן בכל עת לאחריהן.  

התייחסות  י .7.10 מפורטת  כין  התוכנית  מקצועית  בתחום  מחצבים  עתיקות,  טבע,  אוצרות  של  לקיומם 

ההשלכות   כל  ועל  בכך  הכרוך  כל  על  לשמירתם  ו/או  בהם  לטיפול  הנדרשת  הדרך  בדבר  והנחיות 

 הנובעות מכך. 

ים  מפורטת בתוכנית לטיפול ו/או סילוק חומרים פסולים ו/או שאינם דרושמקצועית  יכין התייחסות   .7.11

 לשיקום המצויים בשטח המיועד לתכנון.  

תיקון ועדכון התוכניות שהוכנו על ידי המתכנן או כל חלק שלהן, בהתאם להוראות הקרן והנחיותיה,   .7.12

 לרבות בהסתמך על הערותיהם של צדדים קשורים והכל לפי שיקול דעתה של הקרן.  

בפני צדדי .7.13 לפי שיקול  דעת  ארגון והשתתפות במפגשים שנועדו לשם הצגת התוכניות  ם שלישיים, 

הקרן, לרבות סיוע בהכנת מסמכים ומצגות לשם הצגתם במסגרת המפגשים האמורים ו/או באתר  

 אינטרנט  ו/או באמצעים אחרים לפי בחירתה של הקרן. 

כלל   .7.14 על  התוכניות  הכנת  של המתכנן, לשם  שיפוטו המקצועי  מיטב  לפי  פעולה הדרושה,  כל  ביצוע 

 י המיטבי בהתאם להוראות הסכם זה.חלקיהן באופן המקצוע 

מועצה אזורית, הוועדה לתכנון ובנייה  קק"ל, תיאום מול כל הגופים הנדרשים לרבות:  רמ"י, רט"ג,  .7.15

 להוצאת היתר בנייה.  שוכן כל גוף שיידר

תיאום תשתיות ככל שידרשו )ובין השאר מקורות, המועצה האזורית, חברות תקשורת, חברת חשמל   .7.16

 וצאת ההיתר תוך כדי תיאום עם היועצים השונים.  ותאגיד המים( לה

הכנת בקשה להיתר בנייה. הבקשה תוכן על פי ההנחיות המעודכנות של מערכת "רישוי זמין" במינהל   .7.17

כל הנחיה מקצועית עדכנית כפי שתהייה בעת ההגשה, מאת  בנוסף, הבקשה תהיה תואמת  התכנון.  

 כלל הגורמים המוסמכים.  

להיתר בניה. ליווי וטיפול בכל הקשור בבקשה בכל השלבים עד לקבלת היתר הבניה  הגשת הבקשה   .7.18

תיקונים   הכנסת  רק,  לא  אך  לרבות  הקרן,  ידי  על  שאושר  התכנון  הוראות  את  התואם  המבוקש, 

 ועדכונים בהתאם להערות ועדות התכנון והשבה להסתייגויות ולהשגות ככל שתהיינה. 

 לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.  בפועל, הדרושיםהשירותים הלוגיסטיים כלל העמדת  .7.19

 ביצוע כלל ההתחייבויות המוטלות בהסכם זה על המתכנן. .7.20

זה על מבואו ותתי סעיפיו, לרבות כל הכרוך בהן והדרוש לשם    7כלל הפעולות המתוארות בסעיף   .7.21

 ". השירותים " –ביצוען המיטבי,  יכונה בהסכם זה 

 והצהרות המתכנן והתחייבויותי



4 

 המתכנן מצהיר ומתחייב בזה כלפי הקרן כדלקמן: .8

ה .8.1 כל  לבחינת  מספקת  שהות  בידו  נתנה  זה,  הסכם  על  חתימתו  המקצועיים  בטרם  העובדתיים,  נתונים 

והמשפטיים  שהיו נחוצים לו לשם גיבוש הצעתו והסכמתו לנטילת ההתחייבויות המוטלות עליו בהסכם זה,  

כי הבין את כל הנדרש ממנו ואת כל התנאים הכרוכים בכך וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 מספיק או העדר נתונים או טעות בהבנת הנתונים האמורים. גילוי -כנגד הקרן ו/או מי מטעמה בקשר עם אי

, ברמה  הסכם זה  והיכולת לביצוע השירותים לפי  , האמצעים, הכלים, הציוד  הידע המקצועי, הניסיוןיש לו   .8.2

שירותים, וכן כל פעולה משלימה, נלווית או  בצע את המקצועית גבוהה ובהתאם לכל תנאי ההסכם והוא י

ע השירותים ברמה מקצועית גבוהה, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה אך  אחרת הנדרשת לשם ביצו 

נדרשת בפועל לשם הכנת התוכניות, העסקת היועצים המקצועיים  ועמידה בהתחייבויות שנטל על עצמו,  

 והכל  על פי תנאי הסכם זה, לשביעות רצון הקרן. 

שות הסכם זה )לרבות כאלה שהוכנו על ידי מי  כל מסמך תכנוני וכל תוכנית שיוגשו על ידי המתכנן, לפי דרי .8.3

מהיועצים המקצועיים ו/או בשיתוף פעולה עם מי מהם( , יוגשו כטיוטה להערות. נציג הקרן או מי מטעמה  

של הקרן, יהיה רשאי להעיר, לתקן לשאול ולבקש תוספות ו/או  הבהרות אשר יכללו בנוסח הסופי של המסמך  

ן, וכן כל שינוי נדרש לפי שיקול דעתו. המתכנן ו/או היועץ המקצועי לפי העניין,  התכנוני או התוכנית לפי העניי

יבצע את התיקונים, התוספות והשינויים הנדרשים כאמור. כל מסמך תכנוני וכל תוכנית שיוגשו ע"י המתכנן  

ל נציג  יחשבו כמסמך בנוסח סופי, רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור נציג הקרן לכך.  קבלת אישורו האמור ש

להלן, והכל  במועדים    26הקרן בכתב תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום המגיע למתכנן כמפורט בסעיף  

להלן. למען הסר ספק, קבלת אישור נציג הקרן כאמור בסעיף    32ובתנאים המפורטים בטבלה הכלולה בסעיף  

עב בגין  אחריותו  לרבות  המתכנן,  של  המלאה  המקצועית  מאחריותו  תגרע  לא  היועצים  זה  של  ודתם 

 לעיל.  7.8ם אשר יועסקו על ידו בתכנון כאמור בסעיף  יהמקצועי 

כל תוכנית לרבות טיוטה של תוכנית, תוגש על ידי המתכנן גם בצורה דיגיטאלית, בהתאם לנהלים המקצועיים   .8.4

 המעודכנים לאותה העת ועל פי הנחיות הקרן.  

לשם ביצוע כלל ההתחייבויות המוטלות עליו    לבצע את מכלול המשימות, המטלות והתפקידים הנדרשים .8.5

בהסכם זה בעצמו, באופן אישי. יחד עם זאת, הוא יהיה רשאי להסתייע בעובדים  ו/או עוזרים ו/או מומחים  

ו/או מהמחויבות   זה  לסעיף  ברישא  לגרוע מהאמור  כדי  בכך  יהיה  ובלבד שלא  ו/או אנשי מקצוע מטעמו, 

מובהר כי אין בסעיף זה כדי לסתור את חובתו של המתכנן    כם זה.האישית המוטלת עליו על פי תנאי הס

 להעסיק יועצים מקצועיים כמפורט בהסכם זה ועל פי תנאיו. 

לו    8.5בכפוף לאמור בסעיף   .8.6 ובהמשך  אדם  לצורך סיוע בביצוע    ככל שיבחר המתכנן להעסיק כח    - לעיל 

המשימות שנטל על עצמו על פי הסכם זה, אזי יהיה זה כח אדם מקצועי ומנוסה ככל הנדרש לשם ביצוע  

השירותים על פי הצעתו ובכפוף לתנאי הסכם זה. כל אדם שיועסק על ידו יהיה בעל רישיון תקף וסיווג מתאים  

. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי   לצורך ביצוע המטלות המבוצעות על ידו, לפי העניין

הסכם זה וכן, אין בו כדי לגרוע מזכותה של הקרן להתנגד להעסקתו של עובד כלשהו על פי סעיף זה, ובלבד  

 שנימקה את הקרן את התנגדותה. 

הקרן   .8.7 ידי  על  ישונה  ואם  זה  בהסכם  הקבוע  הזמנים  ללוח  בהתאם  השירותים  את  ללוח  בהתאם    – לבצע 

הזמנים המעודכן ולהיות זמין, הוא והפועלים מטעמו, לשם ביצוע השירותים ככל הנדרש ובהתאם למתחייב  

 מלוחות הזמנים האמורים.

למסור לידי הקרן, בכל עת שתבקש ובכל מקרה במועד סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, את כל התוצרים,   .8.8

 רכי ביצוע השירותים, לרבות במדיה דיגיטאלית. התשריטים, המפות והחומרים המשמשים ו/או שימשו לצ
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ווצרות חשש לניגוד עניינים בין ענייניו האישיים ו/או המקצועיים שלו ו/או  ילא לפעול במצב העלול לגרום לה .8.9

מי   ו/או  הקרן  של  ענייניה  ובין  יועצים   המקצועיים  היועצים  רק  לא  אך  לרבות  מטעמו  הפועל  מי  של 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

על פי הסכם זה, כולן    וויותי או זכ   ו את חובותיו/או להמחות ו/או להסב  היה רשאי להעביר לאחר  ילא     הוא .8.10

, אלא אם קיבל אישור מראש במפורש ובכתב מאת הקרן, ובכפוף לתנאים שנקבעו באותו האישור,  או מקצתן

למען הסדר מובהר כי, הקרן תהיה רשאית לראות גם בהעברת אחזקה ישירה או עקיפה של    .ככל שנקבעו

בבת אחת ובין לשיעורין, משום העברת זכויות    , בין20%אמצעי שליטה כלשהו במתכנן, בשיעור העולה על  

 על פי הסכם זה אשר תקפותה מותנת באישורה המוקדם של הקרן כאמור.  

 והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.  ומסמך המצוי ביד   כל נתון, מידע ו/או ,לכך ששיידרבכל עת הוא יגיש לקרן  .8.11

וע השירותים הינן תוכנות שהוא מורשה  הוא מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לשם ביצ .8.12

כדין לעשות בהן שימוש ואין בכך משום הפרת זכויות קניין רוחני של מאן דהוא. עוד הוא מוסיף ומצהיר כי,  

אין ולא יהיה בביצוע השירותים ו/או בתוצריהם ו/או בכל חלק מהם משום הפרה של זכויות קנין רוחני של  

 הקרן ו/או של צד ג' כלשהו. 

מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיאספו, יקלטו וייערכו על ידו במסגרת ביצוע השירותים, יהיו קניינה  הוא   .8.13

 המלא והשלם של הקרן והכל ללא כל תמורה כספית נוספת על התמורה הנקובה במפורש בהסכם זה. 

כנדרש  טוח(  בתנאים )לרבות הכיסויים, גבולות האחריות ותקופות הבייחזיק בידו פוליסות ביטוח תקפות,   .8.14

 זה.     הסכםב

את הזכות להנחות וללוות את עבודתו המקצועית של המתכנן ולפקח עליה.   הקרן שומרת לעצמה  יובהר כי,   .8.15

מקצועית   עצמאית,  בצורה  השירותים  את  לבצע  מחובתו  המתכנן  את  לשחרר  כדי  כאמור,  בפיקוח  אין 

מעביד בין הקרן ובין המתכנן ו/או מי  -עובד הסכם זה ואין בפיקוח כדי ליצר יחסי  ומיטבית לפי כל דרישות  

כל   ועבודת  עבודתו  בגין  המתכנן  של  המלאה  המקצועית  אחריותו  את  להקטין  או  לשחרר  ו/או  מטעמו, 

 הפועלים מטעמו לרבות אך לא רק היועצים המקצועיים. 

 הצהרות הקרן והתחייבויותיה

ובמועדן, הקרן מתחייבת לשלם לידי המתכנן   בכפוף למילוי התחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה במלואן .9

 להלן בהסכם זה.   32את התמורה, הכל בתנאים ובמועדים כמפורט בטבלה שבסעיף 

הקרן מתחייבת לשתף פעולה עם המתכנן ככל יכולתה, על מנת לאפשר לו לבצע את ההתחייבויות שנטל על עצמו  .10

 בהסכם זה, באופן מיטבי ובמועדן.  

תכנן את המידע והנתונים המצויים בידה, ככל שמצויים כאלה, והם דרושים לשם ביצוע  הקרן תעמיד לרשות המ .11

 השירותים על פי הסכם זה. 

 תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים לביצוע השירותים 

בו התקבל אישורה של הקרן כי הושלם ביצוען  תחילתו של הסכם זה ביום חתימתו על ידי הצדדים  וסיומו במועד   .12

  (."תקופת ההתקשרות" –להלן )  של עבודות השיקום על פי התוכנית

לתקופה או לתקופות  להארכת תקופת ההסכם  (, בהודעה בכתב ומראש,אופציהברירה )-זכותבלבד שמורה  קרןל .13

תקופת  ותים הנדרשות לפי הסכם זה )להלן: "נוספות לפי שיקול דעתה, ככל שהדבר דרוש לשם השלמת השיר 

 "(.  ההתקשרות הנוספת
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, וכי  להלן 16המפורט בסעיף  בלוח הזמניםמתכנן לעמידת העליונה חשיבות מובהר ומודגש בזאת כי, הקרן רואה  .14

, אשר הפרתו עלולה לעלות כדי  זה  הסכםלעמוד בלוחות הזמנים הינה תנאי עיקרי ויסודי ב  תכנןיכולתו של המ

 . להלן 18הפרה יסודית, כמפורט בסעיף 

, ואת כל המשמעויות  המפורט בהסכם זה להלןבחן בקפידה את לוח הזמנים  המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי,   .15

לגבי   ועבודתו,  הנובעות ממנו  הוא מתחייב  המתכנן  ובכל חלק ממנווכי  במלואו,  בו,  ביצוע    לעמוד  ולסיים את 

 השירותים עד לתום תקופת ההתקשרות.  

 מבלי לגרוע מהתחייבויותיו והצהרותיו המנויות לעיל, מתחייב המתכנן לעמוד בלוח הזמנים המפורט להלן: .16

ת לימוד  המפורטת המוצעת על ידו הכוללאת התכנית הרעיונית    ,_____  מיום לא  יאוחר  לקרן  להגיש    .16.1

השטח והמצב הקיים, התייחסות להנחיות תיכנוניות המתקבלות מבעלי התשתיות העוברות בתחום  

הקרן מסרה  זאת בתנאי שהתכנון, הצגת הניתוח, החלופות ואמצעים להסדרת מפגעים מכל סוג. ו

לפחות  בידי המתכנן   נשוא התכנון,  קודם    60את תכנית המדידה הטופוגרפית לשטח  לתאריך  יום 

 זה תובא לאישורה של ועדת ההיגוי.  16.1התוכנית הרעיונית שיגיש המתכנן לפי סעיף    הנ"ל.

יאוחר  לקרן  להגיש   .16.2 ההוראות     ,______מיום  לא  כל  את  כוללת  כשהיא  מפורטת  עבודה  תוכנית 

טכני   דקל/בנארית"(, מפרט  הגדרות הסעיפים ש"במכרז  )לפי  כמויות  כתב  והתשריטים הנדרשים, 

ן מחירים וזאת אחרי תיאום עם כל היועצים המקצועיים. כמו כן, יבוצעו תיאומים עם רמ"י,  ואומד 

נציגי הוועדה המקומית   הרשות המקומית, מקורות, חברות תקשורת, חברת חשמל ותאגיד המים 

ו/או    . התוכנית תאושר על ידי ועדת ההיגוי טרם הגשת הבקשה לקבלת היתר בנייההלתכנון ובניי 

מהית ההיגוי  רפטור  ועדת  אישור  לאחר  יגיש  .  להמתכנן  לחוק  קבלת  בקשה  בהתאם  בניה,  היתר 

כשהיא כוללת את כל ההוראות, המסמכים והתשריטים הנדרשים    1965  – התכנון והבניה תשכ"ה  

התנאים   והשלמת  הנדרשים  והיועצים  הגורמים  כל  עם  תיאום  אחרי  וזאת  ההיתר  קבלת  לצורך 

 להיתר.  

וש לקבלת היתר בניה או פטור מהיתר בניה. המתכנן ילווה את הטיפול בבקשת  המתכנן יפעל ככל הדר  .16.3

היתר הבניה, כולל ביצוע תיקונים והשלמות ככל הנדרש והכל באופן רציף ויעיל עד קבלת היתר הבניה  

 . 1965קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה  כדין.

התכניות  כל  את  תיק מכרז הכולל     ת היתר הבנייה,מיום מחודשיים לאחר קבללא יאוחר  לקרן  להגיש   .16.4

הנדרשות לשם פרסום מכרז פומבי לביצוע בפועל של התוכנית,    , התשריטים וההוראותהמפורטות

)לפי הגדרות הסעיפים    מפרט  טכני, כתב כמויות    לרבות: תוכנית עבודה מפורטת ופרטים לביצוע,

מוסכם בין הצדדים כי, המועד  המתכנן. )ם של  מחיריאומדן  בנפרד גם  ו   שב"מכרז דקל/בנארית"(,

, כפי  בהתאםהמועד  ידחה  . לפי הצורך  מותנה בגמר הליך אישור תכנית להיתר בניההקבוע בסעיף זה  

 תוכניות המכרז יאושרו על ידי נציג הקרן.  (.שיסוכם בין הצדדים

ולהיתר הבניה שניתן, עד  לבצע פיקוח עליון על ביצוע עבודות השיקום בהתאם לתוכנית המפורטת   .16.5

 . ו/או הרשות  להשלמת העבודות ומסירתן לידי הקרן

לעיל, אלא אם פנה המתכנן אל הקרן בבקשה    16  -ו  12המתכנן אינו רשאי לסטות מלוח הזמנים הקבוע בסעיפים   .17

ח הזמנים  מנומקת לשינוי לוחות הזמנים, סמוך מיד כשנודע  לו כי נתעוררו קשיים העלולים למנוע את העמידה בלו

לוח   ובמפורש את שינוי  ואישרה בכתב  יש הצדקה לדחייה המבוקשת  כי  זה, והקרן השתכנעה  שנקבע בהסכם 

 הזמנים, בכפוף לתנאים שקבעה, אם וככל שקבעה.  
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לעיל,   16  -ו/או  12מובהר ומודגש בזה כי אי עמידה של המתכנן באחד או יותר מבין המועדים הנקובים בסעיפים  .18

לעיל, יחשב הפרה יסודית של הסכם    17אישורה המוקדם של הקרן לאותו עיכוב, כמפורט בסעיף    מבלי שניתן לו

וכן ובנוסף גם את כל הסעדים על פי דין בגין הפרה   76עד  70זה ויקנה לקרן את כל הסעדים המפורטים בסעיפים  

יף זה, משמעה איחור של יסודית של ההסכם, לרבות אך לא רק הזכות לבטל הסכם זה. הפרה יסודית כאמור בסע

יום או יותר בעמידה באחד המועדים כאמור, לפחות, וזאת לרבות איחור מצטבר המתייחס לאותו מועד )ככל    30

 שנדחה( או לכמה מועדים. 

לנמק את   שבזאת כי הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם  .19

  30יום מראש שתינתן למתכנן. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום    30בהודעה של  הסיבות לביטול ההסכם,  

תשלם   והקרן  כאמור,  ההודעה  ממתן  המתכנןליום  לביצוע  המתייחסים  התשלומים  את  רק  שביצע    שירותים, 

  קרןה  לתוקף, בהתאם להצעתו ו/או לפי שעות העבודה שביצע בפועל.  הביטולכניסת  עד לתאריך    בפועלהמתכנן  

א, עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול  ובכל פיצוי או תשלום שה תהיה חייבתלא 

 ההסכם כאמור בסעיף זה. 

 

 פיקוח ובקרה על התקדמות ביצוע השירותים 

נתון, כפי  המתכנן מתחייב בזה לשתף פעולה עם נציג הקרן, בכל עת ולכל עניין, ולהעמיד לרשותו כל מידע וכל   .20

 שיתבקש על ידו ולפעול על פי הנחיותיו. 

לעיל, המתכנן ישתתף בכל ישיבה, לפי בקשת הקרן וכן יציג    7לעיל ועל המפורט בסעיף    20בנוסף על האמור בסעיף   .21

את עבודתו לפי שלביה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת שיתבקש לכך, בפני הנהלת הקרן ו/או בפני ועדה מוועדותיה  

ו/או בפני צוות מקצועי המשותף לקרן ולגורמים נוספים הנוגעים לתכנון נשוא הסכם זה, והכל לפי    המקצועיות,

דרישתה של הקרן. בנוסף לכך, ישיב המתכנן לכל פניה מקצועית שתופנה אליו בענין ביצוע השירותים על פיה  

 הסכם זה, בעל פה או בכתב, לפי העניין. 

לעת, על התקדמות ביצוע השירותים על פי הסכם זה. הדיווח יהיה בעל  המתכנן ידווח לקרן, לפי בקשתה, מעת   .22

 פה או בכתב, לפי דרישת הקרן.    

 במהלך תקופת הפיקוח העליון:  .23

המתכנן יסייר בשטח בו מבוצעות העבודות, בתדירות הנדרשת על מנת להבטיח כי הביצוע בפועל תואם   .23.1

 את התכנון כפי שאושר על ידי הקרן וכפי שפורט בהיתר הבניה.  

המתכנן יבסס את בדיקותיו הנדרשות, על מדידות של מודד מוסמך, אשר יועסק על ידי הקרן. במידת   .23.2

 רן בדבר ביצוע המדידות הנדרשות לשם בדיקתו. הצורך, ינחה המתכנן את הק

המתכנן יפנה את תשומת ליבה של הקרן לכל חריגה מהתכנון המאושר ביחס לביצוע בפועל וינחה על פי   .23.3

 הדרוש את המפקח הצמוד מטעם הקרן, באשר לביצוע הפעולות הדרושות לתיקונה.   

ל, לכל שאלה שתופנה אליו על ידי המפקח,  המתכנן יתן מענה רציף, במשך כל תקופת ביצוע העבודות בפוע .23.4

הנוגעת לתקלות ו/או לשינויים נדרשים בתכנון ו/או לתקלות ו/או לשינויים ו/או לבעיות שנתעוררו תוך  

כדי ביצוע, לרבות כאלה הדורשות עדכון התכנון בהתאם לתנאים הקיימים בפועל, לרבות תנאים שנוצרו  

 לישי בעת ביצוע העבודות או בכלל. כתוצאה מטעויות שבוצעו על ידי גורם ש
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המתכנן יתן דעתו לכל סוגיה בטיחותית שתתעורר בזמן ביצוע העבודות ובכלל וינחה את הקרן בכל מקרה   .23.5

בו נדרשת חוות דעת מקצועית של גורם מוסמך, לשם מתן מענה לצרכי הבטיחות, הן של העובדים במתם  

 כל עת לאחריהן.   והן של הציבור הרחב במהלך הביצוע של העבודות וב

היועצים   .23.6 ידי  על  הוכנו  אשר  התוכנית  נספחי  לביצוע  הקשור  בכל  הנחיות  המבצע  לקבלן  יתן  המתכנן 

המקצועיים ולפי הצורך יקבל את חוות דעתו של מי מהיועצים. המתכנן יוודא כי, בהתקשרות שלו עם כל  

בעת ביצוע העבודות, לשם  אחד מהיועצים המקצועיים, תשמר חובתו של היועץ לבקר במתחם התכנון  

 מתן הנחיות ככל שאלה תדרשנה, כדי להבטיח ביצוע מיטבי של עבודות השיקום.

 

 עדכונים ושינויים   

ו/או   .24 בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, תהיה הקרן רשאית לבקש מהמתכנן לבצע שינויים 

 עודכנות ו/או חדשות בקשר לביצועם. תוספות בתוכניות ובתשריטים הנערכים על ידו ולתת הנחיות מ

 לעיל, יחולו הכללים הבאים: 24ביקשה הקרן הכנסת שינויים כאמור בסעיף  .25

ככל שהמדובר בשינויים שאינם מהותיים, לא יחול שינוי כלשהו בלוח הזמנים ו/או בהיקף התמורה   .25.1

 הקבועים בהסכם זה.  

הזמנ .25.2 בלוח  שינוי  הדורשים  מהותיים  בשינויים  שהמדובר  יסכמו  ככל  התמורה,  בהיקף  ו/או  ים 

הצדדים מראש ובכתב, את השינויים הנדרשים בלוח הזמנים ו/או בהיקף התמורה ותנאי תשלומה,  

 לפי העניין. 

לעיל מוסכם עוד כי, ככל שסבר המתכנן כי השינויים המבוקשים    25.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .25.3

ימי עבודה    7ות לקרן בכתב בעניין זה, בתוך  או כל חלק מהם, מהווים שינוי מהותי, חובה עליו לפנ 

מיום שהתבקשו השינויים האמורים, בבקשה להכיר בשינוי כשינוי מהותי. לא פנה המתכנן כאמור,  

 יראו אותו כמי שרואה בשינויים, שינויים שאינם מהותיים.

ביניה .25.4 ולא הסכימו הצדדים  ה  םהיה  השינוי  בהיקף  ו/או  בשינוי מהותי  נדרש  בשאלה האם מדובר 

כתוצאה מהשינוי אם בכלל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה בכתב  

   75עד    72ימי עבודה ויחולו ההוראות המפורטות בסעיפים    7לצד האחר, אשר תכנס לתוקפה בתוך  

 להלן.  

 תמורהה

, תשלם הקרן למתכנן  את  הסכם זה לפי  של המתכנן    והתחייבויותי מכלול  השירותים ומילוי  כל  ביצוע  תמורת   .26

ההצעה שאושרה על ידי "(. סכום התמורה לא יעלה בכל מקרה על סכום  סכום התמורה"  –סכום התמורה )להלן  

 בתוספת מע"מ  וישולם רק בכפוף לביצוע בפועל של השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה.   הקרן

בגין תוספות אשר אושרו מראש ובכתב על ידי הקרן ובכפוף למגבלות שקבעה ככל    רקתעריף שעת עבודה יחול   .27

 ., בכפוף לתוכן האישור שניתן על ידי הקרן מראששקבעה. סכומים שאושרו כאמור, ישולמו בנוסף לסכום התמורה

רם של כל  . סכום התמורה כולל את שכרו של המתכנן ואת שכהוא סופילעיל,    26בסעיף    , כהגדרתוסכום התמורה .28

תמורה נוספת עבור  השירותים, לא במהלך  למתכנן  שלם  תלא    קרן הלהסכם זה.  '  בהיועצים המפורטים בנספח  

ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם  

 מטעמו.   ולא לכל אדם אחר מתכנן, לא ל
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כל  קב במחירים המפורטים בהצעתו נספח א' להסכם זה, לאחר שהביא בחשבון את  מי שנרואים את המתכנן כ .29

ב  המפורטים  להםהתנאים  ובנספחים  זה  בהסכם  כל  מכרז,  את  ככוללים  ייחשבו  להלן  המוצגים  המחירים   .

  ה בכל טענמודגש כי, הקרן לא תכיר  ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם.  

 הנובעת מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו. 

של  רואים את המתכנן   .30 לביצוען  להביא בחשבון  נשוא  שירותים  כלל הכמומחה  ועל המתכנן  זה,  כלול ולהסכם 

של כל הנדרש, לרבות תיאום בין  במחירי היחידה את כל השירותים והחומרים הנדרשים לבצוע מקצועי ומעולה  

מבלי לגרוע    גם אם לא צוינו במפורש בהסכם.ע פעולות והבאת ציוד נדרשים, כל אלה  ים, ביצו י יועצים מקצוע

מכלליות האמור לעיל, יראו את התמורה כפי שהיא מפורטת בנספח א' הנ"ל ככוללת בין היתר גם את כל האמור  

 להלן: 

 השירותים. לשם ביצוע    פעולות הדרושותכל הביצוע  .30.1

כח האדם הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי ומיטבי ובאיכות  העסקת כל בעלי המקצוע, העוזרים וכל   .30.2

 גבוהה. 

 ים יהעסקת כל היועצים המקצוע .30.3

 והפחת שלהם. הנדרשים לשם ביצוע השירותים   החומריםהכלים וכל  .30.4

כלכלה,    שכר העובדים על כל מרכיביו, הוצאות אחזקת משרד, הוצאות נסיעה, דמי  המיסים  תשלומי החובה,   .30.5

 ל הוצאה מסוג אלה הדרושה במישרין או בעקיפין לשם ביצוע השירותים. ח וכהוצאות ביטו 

 רווח המתכנן.  .30.6

המקצועיים   .30.7 והיועצים  המתכנן  של  פעילותם  תקופת  במשך  מקצועית  אחריות  ביטוח  לרבות  ביטוח  עלויות 

 שיועסקו על ידו לצורך התכנון, ובמשך כל התקופה בה נדרשת מהם עריכת ביטוח בהתאם להסכם זה. 

תשלומים בגין בנית עזרי המחשה וכל הכרוך בכך. בגין צילומים, שכפולים והעתקות אור, ככל שיש במי מהם   .30.8

צורך, יהיה זכאי המתכנן להחזר עלותם מאת הקרן, כפוף לאישור מראש מאת הקרן וכנגד חשבוניות מתאימות  

 או הפניית החשבונות ישירות לתשלום על ידי הקרן. 

 ת הדרושה לשם ביצוע השירותים.כל הוצאה קשורה ונלווי .30.9

היועצים   .31 לרשימת  בנוסף  וזאת  נוספים,  יועצים  של  הפעלתם  שתדרש  וככל  אם  זה,  בפרק  לעיל  האמור  אף  על 

להסכם זה, יפנה המתכנן ויבקש את אישורה המוקדם של הקרן, הן לעצם העסקת היועצים    ב'ם נספח יהמקצועי 

יועצים   והן לענין היקף העסקתם ושכרם. מובהר כי הקרן  תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה: לסרב להעסקת 

נוספים ו/או להתיר את העסקתם בתנאים כפי שתקבע ו/או להעסיק את היועצים הדרושים בעצמה, והכל לפי  

שיקול דעתה של הקרן. היועצים ככל שידרשו יתואמו על ידי המתכנן. סרבה הקרן לממן העסקת יועצים נוספים  

ש– בסירובה  יהיה  בכל  לא  העומד  מיטבי  מקצועי  לתכנון  הכוללת  מאחריותו  המתכנן  את  לפטור  כדי  הקרן  ל 

 דרישות הסכם זה. 

 

 תנאי התשלום ואופן הגשת החשבונות

של כל אחד משלבי העבודה המפורטים להלן, רשאי המתכנן להגיש לקרן חשבון    עם ובכפוף לסיומו ולהשלמתו .32

 חלקי לתשלום, בשיעור חלקי מסכום התמורה כמפורט בטבלה להלן: 

המועד להשלמתה )כפוף   .2 שם אבן הדרך  .1
 ( 16לסעיף 

 אחוז התשלום  .3

 מתוך התמורה  .4

 -השלמת הכנת תוכנית רעיונית ואישורה על ידי הקרן   .5
 16.1לפי סעיף 

    _____ לא יאוחר  .6
 15%עד   .7
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הכנת תוכניות עבודה מפורטות, אומדן, כתב כמויות,   .8
מפרט טכני, הוראות ושרטוטים. הגשת בקשה להיתר 

 16.2לפי  סעיף  -בנייה,. 

 לא יאוחר מתאריך   .9
 _____ 

 
 20%עד   .10

ההיתר,   .11 לקבלת  בתהליך  בניה טיפול  היתר  קבלת 
 16.3לפי סעיף  –כנדרש 

 20%עד   .12 בנייהקבלת היתר 

פומבי   .13 מכרז  פרסום  לשם  תוכניות  וסט  תיק  השלמת 
של    ואישור  לביצוע,  מלאות  תוכניות  כולל  כנדרש, 

 16.4לפי סעיף  –הקרן 

 חודשיים לאחר קבלת ההיתר .14
 25%עד   .15

עד    .16 השיקום   עבודות  שלבי  לאורך  עליון   פיקוח 
 16.5לפי סעיף   -להשלמתן

 במשך כל ביצוע העבודה  

 בפועל לפי הנחיות המתכנן 
 ועד להשלמתן  

 20%עד   .17

 

 בכל חשבון יציין המתכנן את כל הפרטים הבאים: .33

 שם ומספר ההסכם ותאריך חתימתו. .33.1

 שם העבודה ותיאור אבן הדרך המבוקש לתשלום.  .33.2

 ערך התמורה הכוללת הרשום בהסכם. .33.3

 תאריך תחילת ביצוע השירותים. .33.4

 המקורי שנקבע לסיום ביצוע השירותים וכל הארכה ככל שניתנה.התאריך  .33.5

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .34

אם וככל שאשרה הקרן למתכנן תשלומים כלשהם, בנוסף על תשלום התמורה, יכלול החשבון הפרדה ברורה בין   .35

שירותים בגינם  לעיל, ובין 26השירותים אשר התמורה המבוקשת בגינם כלולה בסכום התמורה כהגדרתו בסעיף  

מבוקשת תמורה נוספת. כמו כן יצוין המועד בו אישרה הקרן את הסכמתה לביצוע תשלומים נוספים אלה ואת  

 זהות הגורם המאשר. 

בסעיפים   .36 התנאים המפורטים  כל  ביצוע  כי,  מוקדם   36-33מודגש  תנאי  סעיפיהם, מהווה  על תתי  לעיל,  )כולל( 

 עונו.   לאישורו של כל חשבון ומימלא גם לפיר

 ממועד אישורו על ידי הקרן.   45החשבון יפרע בתנאים של שוטף +  .37

 לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד ביצוע התשלום.  .38

 

 זכויות קניין רוחני ובעלות על תוצרי השירותים 

ה, תרשומת  מוסכם בזה כי, כל תוצרי השירותים וכל פירותיהם, ובכלל זה כל תוכנית, תשריט רישום, מודל, טיוט .39

יהיו בבעלותה המלאה   ו/או בקשר אליו,  זה  פי הסכם  על  ביצוע השירותים  וכל תוצר שהכין המתכנן במסגרת 

והבלעדית של הקרן והיא תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בהם. האמור בסעיף זה  

 כם זה.לעיל על פי תנאי הס  26מותנה בתשלום סכום התמורה כהגדרתו בסעיף 

מוסכם ומוצהר בזה כי, המתכנן לא יהיה רשאי, במהלך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או בכל מועד לאחר   .40

סיומה, לעשות שימוש כלשהו באיזה מהתוצרים שנוצרו על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה או כל  

א באמצעות  ובין  בעצמו  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  מהם,  הרשאה  חלק  מתן  של  בדרך  ובין  מטעמו  חרים 
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משתמעת או ישירה לאחר לעשות בהם שימוש, מכל סוג שהוא. השימוש היחיד המותר בתוצרים כאמור הוא לשם  

 ביצוע המטלות שנטל על עצמו המתכנן בהסכם זה והן בלבד.

לעיל מוסכם כי, ככל שירצה המתכנן לעשות שימוש כלשהו בתוצרים או בכל חלק מהם,    40על אף האמור בסעיף   .41

יהיה זכאי לכך רק ובכפוף לקבלת אישורה של הקרן מראש ובכתב  לשימוש המבוקש, בכפוף לתנאי אותו אישור, 

 צדדים.  ככל שיותנו ולאחר רכישת הזכויות מאת הקרן, בתנאים כפי שיסוכמו בין ה

מוסכם כי, הקרן תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להכניס בתוצרים ו/או בכל חלק מהם, כל שינוי ו/או   .42

עדכון ו/או גריעה ו/או תוספת והכל מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת המתכנן ואף ללא ידיעתו. הקרן תהיה  

ו/או באמצעות אחרים מטעמה. הכניס לנהוג כאמור בעצמה  ה הקרן שינויים לרבות שינויים מהותיים  רשאית 

בתוצרים ו/או במי מהם, לא תהיה למתכנן ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב. לפיכך מתחייב  

המתכנן לגרום לכך כי לא תהא מניעה כלשהי לביצוע שינוים במפורט בסעיף זה, בשל קיומן של זכויות מוסריות  

 א' לפקודת זכות יוצרים, לרבות של עובדיו ו/או של צדדים שלישיים.  4עיף דהוא, כהדרתם בס-למאן

הנ"ל, זכותו    42לעיל, ככל שבוצעו תיקונים ו/או שינויים כמפורט בסעיף    42בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .43

 היחידה של המתכנן, היא לבקש מאת הקרן את הסרת שמו כמתכנן מעל התוכנית ששונתה. 

 של צדדים שלישיים   קניין רוחנישמירת זכויות 

  ותחייבויותיה פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע  י מצהיר כי לא הפר /  המתכנן  .44

 הסכם זה. עפ"י  

זה, מפר    הסכםבו שימוש לפי    או מי מטעמה עשו  קרןחומר כלשהו, אשר הקרן בה נטען כי  הוגשה תביעה נגד ה .45

רוחני מכל סוג שהוא,ת  זכויו בגין כל הסכומים  קרן,  לשפות את ה  המתכנןמתחייב    קניין  עם דרישה ראשונה, 

האמורה,    שתחוייב התביעה  בגין  הליכים  לשלם  וניהול  משפטי  וייעוץ  ייצוג  עם  בקשר  הוצאותיה  כל  לרבות 

ים המשפטיים ולשאת באופן  משפטיים על כל הכרוך בכך. לחלופין, יוכל המתכנן ליטול על עצמו את ניהול ההליכ

את החומר המפר בחומר שאינו    וחשבונאחריותו ועל  חליף על  ישיר בתוצאותיהם, לפי בחירתו. בנוסף, המתכנן י 

 ., ככל שיפסק כי אכן הייתה הפרהמפר

 איסור על ניגוד עניינים ושיקולים זרים  

שהיא, שיש בה כדי להפריע  כל מניעה חוקית  , אין הוא יודע על  חתימתו על הסכם זהנכון למועד    ,מצהיר כי  המתכנן  .46

או מעורב, באופן ישיר או  /ווכי אין הוא קשור  ביצוע ההתחייבויות שהוא נוטל על עצמו על פי תנאי הסכם זה,  ל

   .המוטלות על המתכנן מכח תנאי הסכם זה להתחייבויות עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס 

ניגוד עניינים או    המתכנן מתחייב להביא .47 לידיעת נציג הקרן, כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת קיומו של 

חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על המתכנן  להודיע לנציג הקרן על כל הצעה שהוצעה לו, 

צמו את ביצוע אותה עבודה  על מנת שהקרן תכריע אם יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. המתכנן יקבל על ע 

 רק אם נציג הקרן יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

ו/או לתת שירות  מלקחת חלק ו/או להיות מעורב     ההתקשרותבמשך כל תקופת  כי, הוא ימנע  מתחייב  המתכנן   .48

התחייבויותיו כלפי  עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם  פעילות ו/או  בכל  

 הקרן על פי תנאי הסכם זה ו/או עם ביצוע השירותים. 

המתכנן לא ייצג כל גורם במהלך תקופת ההתקשרות, ולא יפעל מטעמו של כל גורם אשר מתן השירותים לקרן   .49

אם קיבל לכך הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת הקרן ועמד בתנאים שהתנתה    עשוי להיות רלוונטי לגביו, אלא

 הקרן להרשאה זו, ככל שהתנתה. 

וכי  הסכם זה,  בקשר עם    בכל פעולותיו  קרןאחריותו לפעול בתום לב כלפי ה חובתו ולו    ותמצהיר כי ידוע  המתכנן .50

 ם זרים. יולא מתוך שיקול   קרןכל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת ה
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אם ייוודע לקרן כי המתכנן נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים, באופן שלא דווח בטרם חתימת הסכם זה או   .51

להפרה  הדבר  ייחשב  לו,  לא הסכימה  או שהקרן  לקרן,  עליו  דווח  ולא  עמו  ההתקשרות  במהלך תקופת  שנוצר 

 יסודית של הסכם זה ויחולו הוראות ההסכם בקשר להפרה כאמור.  

 ן אי התאמות וליקויים  תיקו

קבעה הקרן כי השירותים אינם מבוצעים כראוי, תהא קביעתה סופית ועל המתכנן לתקן את הטעון תיקון בהקדם   .52

 האפשרי, על פי הנחיות הקרן.

לפי דרישת הקרן, אזי תהא הקרן רשאית להעסיק אחר   .53 לא תיקן המתכנן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, 

ת, וזאת מתוך התמורה המגיעה למתכנן  על פי הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז  שיבצע את העבודה הנדרש

מהתמורה האמורה להשתלם למתכנן  על פי הסכם  זה. על אף האמור לעיל, הקרן לא תעסיק אחר כאמור, אלא  

בודה, ימי ע  10  -לאחר שהתרתה במתכנן  בכתב כי בכוונתה לעשות כן, ולאחר שנתנה לו ארכה נוספת שלא תפחת מ

 לתיקון הליקויים לשביעות רצון הקרן. 

לעיל או כל זכות אחרת העומדת    53למתכנן לא תהיה כל תביעה או טענה בשל שימוש בזכות הקרן כאמור בסעיף  .54

 לקרן על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 

 אחריות וביטוח 

במישרין או בעקיפין לאדם  , שייגרמו  או לרכוש  באופן מלא לאבדן ו/או הפסד  ו/או נזק לגוף  יהיה אחראי   המתכנן  .55

ו/או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו ו/או של מי מהיועצים המקצועים ו/או של מי מהפועלים מטעמו  

ו/או עקב ו/או בקשר למתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תחול אחריותו האמורה של  תוך כדי  

ו לרכושה ו/או לעובדיה ו/או למי מן הפועלים מטעמה ו/או למתכנן ו/או לרכושו ו/או  המתכנן גם ביחס לקרן ו/א

 כלשהו.   צד שלישילעובדיו ו/או למי מטעמם ו/או לגבי 

הקרן בגין כל סכום אשר הקרן תחויב לשלם לצד    את  חשבונואחריותו ועל  על  ו/או לשפות  לפצות  המתכנן מתחייב   .56

ג' כלשהו )לרבות עובדי המתכנן ו/או מי מהיועצים המקצועים ו/או מי מהפועלים מטעמו( בקשר לכל אבדן או נזק  

אשר המתכנן ימצא אחראי בגינו על פי האמור בהסכם זה ו/או על פי הוראות הדין, כולל הוצאות סבירות אשר  

 עקב כך, לרבות אך לא רק, הוצאות משפטיות.   הוצאו על ידי הקרן

תודיע למתכנן, בכל ההקדם, אודות כל דרישה ו/או תביעה שהופנתה נגדה בקשר עם הסכם זה, על מנת    הקרן .57

ו/או  שיפוי  ת הקרן  ואשר בגינה דורשקרן  להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד ה   מתכנןאפשר לל

 מהמתכנן. פיצוי  

ו/או לרכושה ו/או לעובדיה  לה  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל הקרן מיד עם דרישתה הראשונה, ישפה את המתכנן   .58

כתוצאה מאירוע אשר הינו באחריותו על פי האמור בהסכם זה וכן כתוצאה מפעילותו ו/או פעילות גורם כלשהו 

 מטעמו ו/או עבורו בביצוע השירותים על פי הסכם זה או כל חלק מהם. 

הקרן ו/או  בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד    למתכנן תשלומים  ו/או לקזז  תהא רשאית לעכב  הקרן   .59

כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן  אשר המתכנן אחראי בגינם  בגין נזק או אובדן  המתכנן  

 . הקרןסופי ומוחלט לשביעות רצון  

כל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לקרן ו/או שעל הקרן יהיה לשאת בהם עוד מוסכם מבלי לפגוע באמור לעיל, ש .60

מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי המתכנן ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הקרן  

    רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה למתכנן.

,  שהוא  וסוג  מין  מכל,  לרכוש  לנזק  אחריות  מכל,  עמהמט  הבאים  או/ו  הקרן  את  פוטר  הוא  כי  בזאת  מאשר  המתכנן .61

בנוסף,   .בזדון  לנזק  שגרם  אדם  לטובת  יחול  לא  כאמור  שהפטור  ובלבד,  פעילותו  במסגרת  המתכנן את  משמש  אשר
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המתכנן מתחייב לכלול בהתקשרות עם כל מי הפועל מטעמו, לרבות כל אחד מהיועצים המקצועיים, סעיף לפיו   

 פוטר את הקרן מאחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא, כאמור. כל אחד מהנ"ל 

  מורשית   ביטוח  בחברת  לערוך  מתחייב  המתכנן,  דין  כל  פי   על  או/ ו  הסכם זה  פי  על  המתכנן  מאחריות  לגרוע  מבלי .62

ביטוחים   אישור"  בנוסח  המצוינים  הביטוחים  את  הקרן  ובשם  בשמו  חשבונו   על,  בישראל  לפעול  כדין " קיום 

  כל   לגבי  בנספח ג'   המפורטים   האחריות  ובגבולות  הביטוח   בסכומי,  בתנאים  וזאת ,  להסכם זה'  גכנספח    המצורף

  חתום  כשהוא   הביטוח   עריכת  אשור  כתנאי מוקדם לחתימתה של הקרן על הסכם זה, את  לקרן  ולהמציא,  ביטוח

 .  הביטוחים את ערך  אשר המבטח י"ע  כדין

ההסכם )ולגבי ביטוח    לפי  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  ל"הנ   הביטוח  כיסויי  את   להחזיק  מתחייב  המתכנן .63

  לחדשם,  חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין המתכנן(  60האחריות המקצועית במשך תקופה של 

  ערך אשר  המבטח  ידי  על  כדין  חתום  מחודש  ביטוח  אישור  ביטוח  תקופת  כל  תום  מידי  לקרן   ולהמציא ,  הצורך לפי

התחייבותו של המתכנן לגבי עריכת ביטוח אחריות מקצועית    .הקרן  של  המלאה  רצונה  לשביעות  וזאת  הכיסוי  את

 תעמוד בתוקפה ותחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין המתכנן. 

  לפעול כן  וכמו, הפרמיה את  בדייקנות לשלם,  המבטח ידי  על כנדרש הביטוחים  תנאי  בכל לעמוד מתחייב המתכנן  .64

 .   המבטח לדרישות בהתאם

  מתחייב,  נוספים  ביטוחים  לערוך  או/ו   לעיל  הנזכרים  הביטוחים  היקף  את  להרחיב   צורך  קיים  המתכנן,  שלדעת   ככל .65

 או /ו  לעיל  לאמור   בהתאם  הביטוחים  קביעת  כי  בזה  מאשר  המתכנן .  חשבונו  על,  דיחוי  ללא  כן  לעשות  המתכנן 

 יגרע  לא  והדבר,  כלשהן אחריות  או מי מטעמה חובה  על  או הקרן על תטיל  לא  מטעמה  או הקרן  ידי  על  בדיקתם

בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי המתכנן תבוטל    .חוק  פי   על   או   זה   הסכם  פי על  המתכנן  על המוטלת שהיא מחובה

את  זכות השיבוב כנגד הקרן וכל הפועל מטעמה, וכל ביטוח חבות שייערך על ידי המתכנן יורחב על מנת לשפות  

 הקרן וכן הפועל מטעמה בגין אחריות מי מהם למעשה או מחדל של המתכנן ועובדיו. 

המקצועי  .66 מהיועצים  אחד  כל  לבין  בינו  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  מתחייב  היועץ  יהמתכנן  לפיה,  דרישה  ם 

היות  יערוך ביטוחים מתאימים בהתאם לפעילותו ומהות וגובה הסיכון, לכיסוי אחריות אשר עלולה להמקצועי  

על   המקצועי  מוטלת  במסגרת  היועץ  כולל  פעילותו  ממנובגין  חלק  כל  או  התכנון  חבות    ביצוע  ביטוח  )לרבות 

מעבידים, חבות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(. כן יציין התנאי כי ביטוחים אלו יוחזקו בכיסוי במשך כל  

)ולגבי ביטוח אחריות מקצועית במשך כל  ם  ימהיועצים המקצועיתקופת ההתקשרות בין המתכנן לבין כל אחד  

 .( ביצוע התכנוןאחריות בגין פעילותו בקשר ל המקצועייועץ  ההתקופה בה עלולה להיות מוטלת על  

 קבלן עצמאי  -המתכנן  

הפעילות   .67 במסגרת  עצמאי,  כקבלן  זה  בהסכם  המפורטים  השירותים  את  יבצע  כי,  ומתחייב  מצהיר  המתכנן 

 העסקית שלו. 

כי  לעיל,    67רת המתכנן כאמור בסעיף  בהסתמך על הצה .68 בין הצדדים  לגבי  ה אחראית  אינהקרן  מוסכם בזאת 

בגין מחלה, תאונת    באחריות כלשהי  -ם או מי מהם  יו או היועצים המקצועיאו הפועלים מטעמ  והמתכנן, עובדי

, ואף אינה  מביצועוהשירותים לפי הסכם זה או כתוצאה    ביצועלמי מהם תוך כדי    עבודה או כל נזק העלול להיגרם

. למען  ים ו/או מי מהפועלים מטעמו של המתכנןיאחראית לתשלום שכרם של העובדים ו/או היועצים המקצוע

 השירותים לפי הסכם זה.  ביצועלשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין  תהיה חייבת לא קרן יובהר בזה כי הספק  הסר 

עובד .69 יחסי  יהיו  ולא  אין  כי  הצדדים  בין  ומוצהר  בין    מוסכם  מי  לבין  הקרן  ומעביד  ו/או  עובדיו  ו/או  המתכנן 

 . יםי מהפועלים מטעמו לרבות היועצים המקצוע

 סיום ההסכם בגין הפרה



14 

הסכם זה  תהא זכאית לבטל    הקרןזה ולפי הדין,   הסכםלפי הקרן מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של  .70

מן  ם לאחר, ללא כל מגבלה, בהתקיים אחד או יותר  ולמסור את ביצוע השירותים הנדרשים בו או כל חלק מה

 : המקרים הבאים

  , אחת או ו לרבות היועצים המקצועיםאו הפועלים מטעמו/  וידי פעולת מי מעובדי -או על  ובעצמ המתכנן הפר   .70.1

ו/או לא ביצע איזה חלק של השירותים לשביעות רצון הקרן ו/או לא    על פי הסכם זה,  ויותר מהתחייבויותי 

ובלבד שקודם להחלטתה לעשות כן, מסרה    -עמד במועד הקבוע בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים האמורים  

ימי    20התראה בכתב למתכנן על כוונתה לסיים את ההסכם, ואפשרה לו לתקן את שהיא דורשת לתקן, בתוך  

   .ונהעבודה, לשביעות רצ

הפרה שאינה הפרה יסודית אך לא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע לשם כך על ידי    הסכם זההפר    מתכנןה .70.2

 . הקרן ו/או לא תיקנה לשביעות רצון הקרן

,  מתכנןפירוק הו/או הוגשה בקשה למי משותפיו,  ו/או  ,  המתכנן הוגשה בקשה לבית המשפט להסדר נושים מטעם   .70.3

לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו, עיקול חלק  להכרזתו כפושט רגל, למנות  

וניתן צו לפי הבקשה יום  30, או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך שלושים )האמורה  מהותי מנכסיו   )

 מהגשתה לבית המשפט. 

במהלך תקופת ההתקשרות  בכל מקרה אחר שבו הפך המתכנן חסר יכולת לבצע את השירותים או כל חלק מהם   .70.4

 על פי הסכם זה, באופן זמני או קבוע וזאת מכל סיבה שהיא.

בסעיף  ה .71 תשל"ג  לעיל  70אמור  כללי(  )חלק  החוזים  חוק  לפי  הצדדים  מזכויות  גורע  החוזים    -1973אינו  וחוק 

 כל דין. מהוראות  , או -1970)תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

הפסק .72 בגין  או  במועדו  ההסכם  תוצרי  הסתיים  כל  את  הקרן  לידי  המתכנן  ימסור  שהיא,  סיבה  מכל  או  תו, 

השירותים, כפי שנוצרו בידיו או עבורו, עד למועד סיום ההסכם, לרבות במדיה דיגיטאלית, וכן את כל החומרים 

ימי עבודה    10שמסרה לו הקרן ו/או מסרו לו צדדים שלישיים לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, והכל בתוך  

 ממועד סיום ההסכם.  

החל במועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, תהיה הקרן רשאית לעשות בעצמה ובאמצעות אחרים מטעמה,  כל   .73

שימוש בתוצרי השירותים או כל חלק מהם ללא כל מגבלה שהיא, וכן תהיה רשאית להתיר לצדדים שלישיים  

 לעשות שימוש כאמור. 

לעיל, תחוב הקרן בתשלום רק בגין    70מהמקרים המפורטים בסעיף    במקרה של סיום ההסכם בגין אחד או יותר .74

כנקוב   זכאית לתשלום הפיצוי המוסכם  בפועל, עד למועד סיום ההסכם. מנגד תהיה הקרן  השירותים שבוצעו 

 להלן.   80בסעיף 

ת  בכל מקרה של סיום ההסכם טרם השלמת השירותים, הקרן תהיה רשאית לקזז מתוך הסכום שהיא נותרה חייב .75

לתשלום למתכנן בגין הסכם זה או כל הסכם אחר, כל סכום שהמתכנן יהיה חייב לה לרבות אך לא רק, את סכום  

 הפיצוי המוסכם, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של המתכנן לשאת במלוא תשלום הפיצוי המוסכם.  

 פיצוי מוסכם

ן בסעד של סיום ההסכם, יפצה  לעיל, המזכות את הקר   70התקיימה אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף   .76

מסך התמורה שהיה זכאי לה בגין ביצוע מכלול השירותים    10%המתכנן את הקרן בפיצוי מוסכם מראש בשווי של  

)להלן   זה  לידי הקרן בתוך  הפיצוי המוסכם"  –נשוא הסכם  ידי המתכנן  על  ישולם  הפיצוי המוסכם  יום   30"(. 

 . מהמועד בו הודיעה לו הקרן על סיום ההסכם

 תנאי סף לחתימת ההסכם על ידי הקרן 
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להסכם  '  גהגשת אישור קיום ביטוחים  חתום על ידי חברת ביטוח מורשית לפעול כדין בישראל, המצורף כנספח   .77

ימי עבודה   10לעיל, מהווה תנאי סף לחתימת ההסכם על ידי הקרן. לא מולא התנאי בתוך    62זה, כאמור לפי סעיף  

הודעת הקרן בדבר בחירתה במתכנן לטובת מתן השירותים, לא תהיה הקרן מחויבת לחתום  מהמועד בו התקבלה  

על ההסכם ותהיה רשאית להתקשר עם כל גורם אחר ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין  

 ם זה.כך. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הקרן להעמיד תנאים מוקדמים נוספים לחתימה הסכ

 

 כללי 

יתפרשו כויתור או מניעה    על פי הסכם זה לא  ה במימוש זכויותיקרן  שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ה .78

 אלא אם נעשו בכתב. 

כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על    המתכנן  מוותר בזאת על כל זכות לקיזוז או זכות לעכבון .79

ידי הקרן לצורך ביצוע השירותים ו/או שיוצר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם  

 זה.

מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך באופן ייחודי ובלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה, או הנובע ממנו יהיה   .80

 בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. לבתי משפט אחרים לא תהיה כל סמכות לדון בנושאים אלה. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

                                     ___________________________ המתכנן                  _________________________ הקרן:
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 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש   מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור* 

  שם  : הקרן לשיקום מחצבות  שם

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 אחר: ______, ☐ 
 

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

 אחר: ______ ☐ 
 

רישום:  לשיקום    מס'  הקרן 
 500501010מחצבות: 

 

 ת.ז./ח.פ. 

הקרן לשיקום  : מען
  בגין מנחם  דרךמחצבות, 

 אביב  תל 125
 

 מען 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

  סכומי
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום  תאריך תחילה 
 ביטוח 

  בתוקף  נוספים  כיסויים
   חריגים וביטול

  כיסוי קוד   לציין יש
 ' ד  לנספח בהתאם

מטב  סכום 
 ע

 ביט    צד ג' 
 

______ 

לאירוע    
 ובסה"כ:  
2,000,000 

 אחריות צולבת,   302 ₪  
תחלוף    309 על  ויתור 

 לטובת מבקש האישור,  
לתביעות    315 כיסוי 

 המל"ל,   
  ורמבקש האיש 321

בגין מעשי   נוסף  מבוטח 
 או מחדלי המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר  כצד ג,

 ראשוניות   328
האישור   מבקש רכוש 329

 .ייחשב כצד ג'
אחריות  
 מעבידים 

 ביט   
 

______ 

  6,000,000  
לעובד,  

20,000,000  
לאירוע  
 ובסה"כ 

תחלוף    309 ₪   על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור, 

  היה   -  נוסף  מבוטח  319
  מי   של  כמעבידם   וייחשב 
 ,  המבוטח מעובדי 

 ראשוניות.  328
אחריות  

 מקצועית 
    2,000,000   

 
 אבדן מסמכים   301 ₪ 

 , אחריות צולבת 302
מבוטח נוסף בגין   321

מעשה ומחדלי המבוטח  
 האישור מבקש  –

מבקש האישור    322
 מוגדר  כצד ג,

מרמה ואי יושר   325
 עובדים,  

 עיכוב ושיהוי,   327
 ראשוניות,   328
  6תקופת גילוי  332

 חדשים.
        

     
הרשימה   מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף,  השירותים  פירוט 

 (*: ג'המפורטת בנספח 
 שירותי פיקוח ובקרה )בניה(,   085מהנדס, אדריכל, הנדסאי,  040
 הריסות/פינויים,   027גינון, גיזום וצמחיה,  017

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

בדבר   האישור  למבקש הודעה    משלוח  לאחר   יום _  60_ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או  האישור   מבקש  לרעת   שינוי 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 'גנספח 

 _______ הסכם מספר  

 _____________ תכנון שיקום מחצבת 
 

 2021 ביום _________ בחודש ________ בשנת  תל אביב  -שנערך ונחתם ב

 

 הקרן לשיקום מחצבות   : בין
 500501010מס' מזהה    

 שכתובתה לצורך הסכם זה:    
 מגדל היובל קרית הממשלה      

  ת"א  125רחוב מנחם בגין 
 )להלן "הקרן"( 

 ; מצד אחד          
 
 
 

 שם:_________________   : לבין
 ח.פ./עוסק מורשה _______ 

 שכתובתו לצורך הסכם זה:    
  _____________ 

 "( מתכנן)להלן "ה
 ; מצד שני          

 

 

 ; "המחצבה"( – )להלן ______ והקרן מעוניינת בהכנת תכנית מפורטת לשיקום  הואיל 

השירותים,  ו הואיל     ו בקבלת  מעוניינת  שההקרן  בסעיף    6בסעיף    ים מוגדר  םכפי  להלן 7ומפורטים  הכל   ,  
 ; בהסכם זה

, במסגרתו נבחרה הצעתו של המתכנן כהצעה זוכה.  "(ההליך"  –)להלן    והקרן ערכה הליך תחרותי והואיל 
מצורפת לזה ומסומנת  העתק הצעתו של המתכנן על כל חלקיה, כפי שאושרה על ידי הנהלת הקרן,  

 ; "(ההליך מסמכי" –, כולל מסמכי ההליך )להלן ' להסכם זהא'נספח 

והמתכנן חוזר על כלל ההצהרות והמצגים הכלולים בהצעתו נספח א' הנ"ל, לרבות ובמיוחד לעניין   והואיל  
בקיאותו ונסיונו המקצועי בביצוע שירותים מסוג השירותים נשוא הסכם זה בכלל, והגשת בקשות  

 להיתרי בנייה במערכת "רישוי זמין" בפרט;  

בהסתמך על נכונותם ושלמותם של כלל ההצהרות    ,הוהמתכנן מצהיר כי ידוע לו, כי הצעתו נבחר והואיל 
והמצגים הכלולים בה וכי הקרן מסתמכת על מצגים ועל הצהרות אלה, וכן על הנתונים המפורטים  

 בהצעה, כמו גם על הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה, בעת שהיא מתקשרת בהסכם זה;  

  

  

 אשר על כן התנו הצדדים והסכימו ביניהם כדלקמן:

 מבוא, כותרות ונספחים

 חלק בלתי נפרד ממנו. וכל נספחיו, מהווים המבוא להסכם זה   .1

 :נספחי ההסכם הם .2
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 . כולל מסמכי ההליך הצעתו של המתכנן על כל חלקיה, כפי שאושרה על ידי הנהלת ההקרן    – 'א נספח

 כלולה בנספח ג' למסמכי ההליך  -  המקצועיים   היועצים רשימת    -' בנספח   

 נספח הביטוח.   - '  גנספח  

  לא תשמשנה לצרכי פרשנות.  הינן לשם הנוחיות בלבד ו הכותרות בהסכם זה  .3

, הכל לפי הקשרם של האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההיפך .4

 .דברים

למסמכי   29.3יחול האמור בסעיף  סכם זה ובין הצעת המתכנן נספח א' הנ"ל,  תגלתה סתירה בין תנאי מתנאי ה נ .5

 ההליך. 

 , תשמשנה גם לצרכי ההסכם. שלו בפרט  10בכלל ובסעיף    להסכם זהא'  בהליך התחרותי נספח  הכלולות  ההגדרות   .6

 

 השירותים

הכנת  ;  לרבות  ההליך   למסמכי  10הפרויקט כהגדרתו בסעיף    המתכנן יבצע את כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע   .7

התוכנית יחד עם כל הנספחים והתשריטים הנדרשים ואישורה על ידי מוסדות התכנון המוסמכים עד להפקדתה  

   ופרסום אישורה; 

 יבצע המתכנן גם אך לא רק, את כל האמור להלן:  ,לעיל ובנוסף לו  7בסעיף בכלל האמור 

לביצוע   .7.1 הנחיות  ו/או  פרוגרמה  הקרן  מאת  להנחיות  יקבל  בהתאם  התוכניות  הכנת  על  ויקפיד  התוכנית 

 ולדגשים שהוצגו בפניו ע"י הקרן, בעל פה ובכתב. 

, בעצמו ו/או ביחד עם אחרים והכל ככל הדרוש  למסמכי ההליך  10יסייר במתחם התכנון, כהגדרתו בסעיף   .7.2

מקצועית מיטבית, בהתאם  לשם הכנת התוכניות ו/או כל חלק מהן ו/או עדכונן ו/או שינוי שלהן, והכל בצורה  

 להנחיות הקרן ולמצב הקיים בפועל, כפי שאלה יהיו מעת לעת. 

עבודה .7.3 בישיבות  הזכויות    שבועיות  ישתתף  בעלי  נציגי  הקרן,  נציגי  עם  הצורך,  לפי  התייעצות  ובישיבות 

 במקרקעין, נציגי הקבלן וכל צד ג' אחר לפי דרישת הקרן.

כל הנתונים הנדרשים .7.4 ואת  והכל כבסיס להכנת    ירכז את המידע  וניתוחם,  לשם הכנת התוכניות למידתם 

 התוכניות. 

החלות על תחום התכנון, על מנת להבטיח את  יבחן את כל תוכניות המתאר הארציות, המחוזיות והמקומיות   .7.5

    התאמתו של התכנון לתוכניות התקפות החלות על תחום התכנון.

 של הקרן או מי מטעמה. ייצור חלופות תכנוניות אפשריות והצגתן לבחירתה  .7.6

 . זה 7הנדרשות בסעיף יכין את כל התוכניות  .7.7

המקצועיים,   .7.8 היועצים  עם  ההליך  10בסעיף    םכהגדרתיתקשר  הנספחים    ,למסמכי  כלל  של  ביצוע  לשם 

הנדרשים לכל אחת מהתוכניות ולשם עמידה בהוראות חוק התכנון והנחיות מוסדות התכנון. לענין זה מודגש  

 במפורש כי: 

  כדיאין בהעסקת היועצים המקצועיים ו/או באישורה של הקרן את ההתקשרות עמם ו/או עם מי מהם,   .7.8.1

לביצוע כלל השירותים על פי הסכם זה, ולטיבן, איכותן  לגרוע מאחריותו הכוללת והמלאה של המתכנן 

והתאמתן של כל התוכניות על כל חלקיהן, לדרישות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי, יראו את  

עבודת היועצים המקצועיים ו/או כל חלק ממנה, כאילו הייתה עבודתו של המתכנן, לעניין האחריות  

 המקצועית.  
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ועל יצירת סינרגיה בין כל חלקי התוכניות  המקצועיים  יאום בין היועצים  המתכנן יהיה אחראי על הת  .7.8.2

הוראות   בין  ו/או  עצמו  לבין  בינן  התוכנית  הוראות  בין  סתירות  תתקיימנה  שלא  באופן  ונספחיהן, 

 התוכנית ובין נספחיה ו/או הוראותיה של תוכנית אחרת. 

אשר את התעריף של יועץ פלוני או כל  הקרן תהיה רשאית להתנגד להעסקתו של יועץ פלוני ו/או לא ל .7.8.3

בסעיף   לגרוע מהאמור  כדי  בכך  יהיה  ולא  לכך,  תנאים בקשר  להתנות  ו/או  על תתי    7חלק ממנו  זה 

 סעיפיו. 

מהיועצים   .7.8.4 אחד  כל  עם  בכתב  בהסכם  של  המקצועיים  יתקשר  ביטוח  פוליסת  רכש  היועץ  כי  ויוודא 

 היועץ בצוות התכנון של המתכנן.    אחריות מקצועית, המתאימה לדרישות הסכם זה ולתפקיד

יועץ   .7.9 יועץ בטיחות ו/או כל  יכין התייחסות מפורטת בתכנון לכל הקשור בבטיחות, לרבות העסקת 

מקצועי אחר, מקום שהדבר נדרש, לשם הבטחת בטיחותם של מבצעי העבודה ובטיחותו של הקהל  

 הרחב, הכל הן בעת ביצוע העבודות בפועל והן בכל עת לאחריהן.  

התייחסות  י .7.10 מפורטת  כין  התוכנית  מקצועית  בתחום  מחצבים  עתיקות,  טבע,  אוצרות  של  לקיומם 

ההשלכות   כל  ועל  בכך  הכרוך  כל  על  לשמירתם  ו/או  בהם  לטיפול  הנדרשת  הדרך  בדבר  והנחיות 

 הנובעות מכך. 

ים  מפורטת בתוכנית לטיפול ו/או סילוק חומרים פסולים ו/או שאינם דרושמקצועית  יכין התייחסות   .7.11

 לשיקום המצויים בשטח המיועד לתכנון.  

תיקון ועדכון התוכניות שהוכנו על ידי המתכנן או כל חלק שלהן, בהתאם להוראות הקרן והנחיותיה,   .7.12

 לרבות בהסתמך על הערותיהם של צדדים קשורים והכל לפי שיקול דעתה של הקרן.  

בפני צדדי .7.13 לפי שיקול  דעת  ארגון והשתתפות במפגשים שנועדו לשם הצגת התוכניות  ם שלישיים, 

הקרן, לרבות סיוע בהכנת מסמכים ומצגות לשם הצגתם במסגרת המפגשים האמורים ו/או באתר  

 אינטרנט  ו/או באמצעים אחרים לפי בחירתה של הקרן. 

כלל   .7.14 על  התוכניות  הכנת  של המתכנן, לשם  שיפוטו המקצועי  מיטב  לפי  פעולה הדרושה,  כל  ביצוע 

 י המיטבי בהתאם להוראות הסכם זה.חלקיהן באופן המקצוע 

מועצה אזורית, הוועדה לתכנון ובנייה  קק"ל, תיאום מול כל הגופים הנדרשים לרבות:  רמ"י, רט"ג,  .7.15

 להוצאת היתר בנייה.  שוכן כל גוף שיידר

תיאום תשתיות ככל שידרשו )ובין השאר מקורות, המועצה האזורית, חברות תקשורת, חברת חשמל   .7.16

 ותאגיד המים( להוצאת ההיתר תוך כדי תיאום עם היועצים השונים.  

. וכן בהתאם  נוהל מבא"ת במינהל התכנון. הבקשה תוכן על פי ההנחיות המעודכנות של  תוכניתהכנת   .7.17

 לכל הנחיה מקצועית עדכנית כפי שתהייה בעת ההגשה, מאת כלל הגורמים המוסמכים. 

,  תהמבוקשלאישורה של התוכנית  . ליווי וטיפול בכל הקשור בבקשה בכל השלבים עד  התוכניתהגשת   .7.18

על ידי הקרן, לרבות אך לא רק, הכנסת תיקונים ועדכונים    ואת הוראות התכנון שאושר  מתהתוא

 תאם להערות ועדות התכנון והשבה להסתייגויות ולהשגות ככל שתהיינה. בה

 לשם עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.  בפועל, השירותים הלוגיסטיים הדרושיםכלל העמדת  .7.19

 ביצוע כלל ההתחייבויות המוטלות בהסכם זה על המתכנן. .7.20

כל הכרוך בהן והדרוש לשם    זה על מבואו ותתי סעיפיו, לרבות  7כלל הפעולות המתוארות בסעיף   .7.21

 ". השירותים " –ביצוען המיטבי,  יכונה בהסכם זה 

 והצהרות המתכנן והתחייבויותי

 המתכנן מצהיר ומתחייב בזה כלפי הקרן כדלקמן: .8
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המקצועיים   .8.1 העובדתיים,  הנתונים  כל  לבחינת  מספקת  שהות  בידו  נתנה  זה,  הסכם  על  חתימתו  בטרם 

יבוש הצעתו והסכמתו לנטילת ההתחייבויות המוטלות עליו בהסכם זה,  והמשפטיים  שהיו נחוצים לו לשם ג

כי הבין את כל הנדרש ממנו ואת כל התנאים הכרוכים בכך וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 גילוי מספיק או העדר נתונים או טעות בהבנת הנתונים האמורים. -כנגד הקרן ו/או מי מטעמה בקשר עם אי

, ברמה  הסכם זה  והיכולת לביצוע השירותים לפי  , האמצעים, הכלים, הציוד  ידע המקצועי, הניסיוןהיש לו   .8.2

שירותים, וכן כל פעולה משלימה, נלווית או  בצע את המקצועית גבוהה ובהתאם לכל תנאי ההסכם והוא י

ם זה אך  אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכ

נדרשת בפועל לשם הכנת התוכניות, העסקת היועצים המקצועיים  ועמידה בהתחייבויות שנטל על עצמו,  

 והכל  על פי תנאי הסכם זה, לשביעות רצון הקרן. 

כל מסמך תכנוני וכל תוכנית שיוגשו על ידי המתכנן, לפי דרישות הסכם זה )לרבות כאלה שהוכנו על ידי מי   .8.3

המקצועיים ו/או בשיתוף פעולה עם מי מהם( , יוגשו כטיוטה להערות. נציג הקרן או מי מטעמה  מהיועצים  

של הקרן, יהיה רשאי להעיר, לתקן לשאול ולבקש תוספות ו/או  הבהרות אשר יכללו בנוסח הסופי של המסמך  

יועץ המקצועי לפי העניין,  התכנוני או התוכנית לפי העניין, וכן כל שינוי נדרש לפי שיקול דעתו. המתכנן ו/או ה

יבצע את התיקונים, התוספות והשינויים הנדרשים כאמור. כל מסמך תכנוני וכל תוכנית שיוגשו ע"י המתכנן  

יחשבו כמסמך בנוסח סופי, רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור נציג הקרן לכך.  קבלת אישורו האמור של נציג  

להלן, והכל  במועדים    26גיע למתכנן כמפורט בסעיף  הקרן בכתב תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום המ

להלן. למען הסר ספק, קבלת אישור נציג הקרן כאמור בסעיף    32ובתנאים המפורטים בטבלה הכלולה בסעיף  

היועצים   של  עבודתם  בגין  אחריותו  לרבות  המתכנן,  של  המלאה  המקצועית  מאחריותו  תגרע  לא  זה 

 לעיל.  7.8כאמור בסעיף   ם אשר יועסקו על ידו בתכנון יהמקצועי 

כל תוכנית לרבות טיוטה של תוכנית, תוגש על ידי המתכנן גם בצורה דיגיטאלית, בהתאם לנהלים המקצועיים   .8.4

 המעודכנים לאותה העת ועל פי הנחיות הקרן.  

לבצע את מכלול המשימות, המטלות והתפקידים הנדרשים לשם ביצוע כלל ההתחייבויות המוטלות עליו   .8.5

בעצמו, באופן אישי. יחד עם זאת, הוא יהיה רשאי להסתייע בעובדים  ו/או עוזרים ו/או מומחים  בהסכם זה  

ו/או מהמחויבות   זה  לסעיף  ברישא  לגרוע מהאמור  כדי  בכך  יהיה  ובלבד שלא  ו/או אנשי מקצוע מטעמו, 

ל המתכנן  מובהר כי אין בסעיף זה כדי לסתור את חובתו ש  האישית המוטלת עליו על פי תנאי הסכם זה.

 להעסיק יועצים מקצועיים כמפורט בהסכם זה ועל פי תנאיו. 

לו    8.5בכפוף לאמור בסעיף   .8.6 ובהמשך  ככל שיבחר המתכנן להעסיק כח אדם  לצורך סיוע בביצוע     - לעיל 

המשימות שנטל על עצמו על פי הסכם זה, אזי יהיה זה כח אדם מקצועי ומנוסה ככל הנדרש לשם ביצוע  

הצעתו ובכפוף לתנאי הסכם זה. כל אדם שיועסק על ידו יהיה בעל רישיון תקף וסיווג מתאים  השירותים על פי  

לצורך ביצוע המטלות המבוצעות על ידו, לפי העניין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי   

ל פי סעיף זה, ובלבד  הסכם זה וכן, אין בו כדי לגרוע מזכותה של הקרן להתנגד להעסקתו של עובד כלשהו ע

 שנימקה את הקרן את התנגדותה. 

הקרן   .8.7 ידי  על  ישונה  ואם  זה  בהסכם  הקבוע  הזמנים  ללוח  בהתאם  השירותים  את  ללוח    – לבצע  בהתאם 

הזמנים המעודכן ולהיות זמין, הוא והפועלים מטעמו, לשם ביצוע השירותים ככל הנדרש ובהתאם למתחייב  

 מלוחות הזמנים האמורים.

די הקרן, בכל עת שתבקש ובכל מקרה במועד סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, את כל התוצרים,  למסור לי .8.8

 התשריטים, המפות והחומרים המשמשים ו/או שימשו לצרכי ביצוע השירותים, לרבות במדיה דיגיטאלית. 
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עיים שלו ו/או  ווצרות חשש לניגוד עניינים בין ענייניו האישיים ו/או המקצו ילא לפעול במצב העלול לגרום לה .8.9

מי   ו/או  הקרן  של  ענייניה  ובין  יועצים   המקצועיים  היועצים  רק  לא  אך  לרבות  מטעמו  הפועל  מי  של 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

על פי הסכם זה, כולן    ואו זכויותי   ו את חובותיו/או להמחות ו/או להסב  היה רשאי להעביר לאחר  ילא     הוא .8.10

ראש במפורש ובכתב מאת הקרן, ובכפוף לתנאים שנקבעו באותו האישור,  , אלא אם קיבל אישור מאו מקצתן

למען הסדר מובהר כי, הקרן תהיה רשאית לראות גם בהעברת אחזקה ישירה או עקיפה של    .ככל שנקבעו

, בין בבת אחת ובין לשיעורין, משום העברת זכויות  20%אמצעי שליטה כלשהו במתכנן, בשיעור העולה על  

 אשר תקפותה מותנת באישורה המוקדם של הקרן כאמור.  על פי הסכם זה  

 והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.  ומסמך המצוי ביד   כל נתון, מידע ו/או ,לכך ששיידרבכל עת הוא יגיש לקרן  .8.11

הוא מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לשם ביצוע השירותים הינן תוכנות שהוא מורשה   .8.12

ואין בכך משום הפרת זכויות קניין רוחני של מאן דהוא. עוד הוא מוסיף ומצהיר כי,  כדין לעשות בהן שימוש  

אין ולא יהיה בביצוע השירותים ו/או בתוצריהם ו/או בכל חלק מהם משום הפרה של זכויות קנין רוחני של  

 הקרן ו/או של צד ג' כלשהו. 

במסגרת ביצוע השירותים, יהיו קניינה  הוא מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיאספו, יקלטו וייערכו על ידו   .8.13

 המלא והשלם של הקרן והכל ללא כל תמורה כספית נוספת על התמורה הנקובה במפורש בהסכם זה. 

כנדרש  בתנאים )לרבות הכיסויים, גבולות האחריות ותקופות הביטוח(  יחזיק בידו פוליסות ביטוח תקפות,   .8.14

 זה.     הסכםב

את הזכות להנחות וללוות את עבודתו המקצועית של המתכנן ולפקח עליה.   הקרן שומרת לעצמה  יובהר כי,   .8.15

מקצועית   עצמאית,  בצורה  השירותים  את  לבצע  מחובתו  המתכנן  את  לשחרר  כדי  כאמור,  בפיקוח  אין 

מעביד בין הקרן ובין המתכנן ו/או מי  -הסכם זה ואין בפיקוח כדי ליצר יחסי עובד ומיטבית לפי כל דרישות  

ו/או כל    מטעמו,  ועבודת  עבודתו  בגין  המתכנן  של  המלאה  המקצועית  אחריותו  את  להקטין  או  לשחרר 

 הפועלים מטעמו לרבות אך לא רק היועצים המקצועיים. 

 הצהרות הקרן והתחייבויותיה

בכפוף למילוי התחייבויותיו של המתכנן על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, הקרן מתחייבת לשלם לידי המתכנן  .9

 להלן בהסכם זה.   32את התמורה, הכל בתנאים ובמועדים כמפורט בטבלה שבסעיף 

עצמו הקרן מתחייבת לשתף פעולה עם המתכנן ככל יכולתה, על מנת לאפשר לו לבצע את ההתחייבויות שנטל על   .10

 בהסכם זה, באופן מיטבי ובמועדן.  

הקרן תעמיד לרשות המתכנן את המידע והנתונים המצויים בידה, ככל שמצויים כאלה, והם דרושים לשם ביצוע   .11

 השירותים על פי הסכם זה. 

 תקופת ההתקשרות ולוח הזמנים לביצוע השירותים 

בו התקבל אישורה של הקרן כי הושלם ביצוען    תחילתו של הסכם זה ביום חתימתו על ידי הצדדים  וסיומו במועד .12

  (."תקופת ההתקשרות" –להלן )  של עבודות השיקום על פי התוכנית

לתקופה או לתקופות  להארכת תקופת ההסכם  (, בהודעה בכתב ומראש,אופציהברירה )-זכותבלבד שמורה  קרןל .13

תקופת  השלמת השירותים הנדרשות לפי הסכם זה )להלן: "נוספות לפי שיקול דעתה, ככל שהדבר דרוש לשם  

 "(.  ההתקשרות הנוספת
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, וכי  להלן 16המפורט בסעיף  בלוח הזמניםמתכנן לעמידת העליונה חשיבות מובהר ומודגש בזאת כי, הקרן רואה  .14

ות כדי  , אשר הפרתו עלולה לעל זה  הסכםלעמוד בלוחות הזמנים הינה תנאי עיקרי ויסודי ב  תכנןיכולתו של המ

 . להלן 18הפרה יסודית, כמפורט בסעיף 

, ואת כל המשמעויות  המפורט בהסכם זה להלןבחן בקפידה את לוח הזמנים  המתכנן מצהיר ומאשר בזאת כי,   .15

לגבי   ועבודתו,  הנובעות ממנו  ובכל חלק ממנוהמתכנן  במלואו,  בו,  לעמוד  הוא מתחייב  ביצוע    וכי  ולסיים את 

 תקשרות.  השירותים עד לתום תקופת הה

 מבלי לגרוע מהתחייבויותיו והצהרותיו המנויות לעיל, מתחייב המתכנן לעמוד בלוח הזמנים המפורט להלן: .16

,  המוצעת על ידו הכוללת לימוד השטחאת התכנית הרעיונית    ,____מיום  לא  יאוחר  לקרן  להגיש    .16.1

והמצב הקיים, התייחסות להנחיות תיכנוניות המתקבלות מבעלי    לימוד התוכניות החלות במקום,

גישה, התשתיות העוברות בתחום התכנון, הצגת הניתוח, החלופות ואמצעים     כולל חלופות לדרכי 

את תכנית המדידה הטופוגרפית לשטח נשוא התכנון, לפחות  הקרן מסרה בידי המתכנן  זאת בתנאי ש ו

זה תובא לאישורה של   16.1הרעיונית שיגיש המתכנן לפי סעיף  התוכנית  יום קודם לתאריך הנ"ל. 60

   ועדת ההיגוי.

הנספחים  כשהיא כוללת את כל  מפורטת    תוכניתתשריט מוצע ו_____  מיום  לא יאוחר  לקרן  להגיש   .16.2

המועצה  וזאת אחרי תיאום עם כל היועצים המקצועיים. כמו כן, יבוצעו תיאומים עם רמ"י,    הנדרשים

לתכנון  מקורות  האזורית, המקומית  הוועדה  נציגי  המים  ותאגיד  חשמל  חברת  תקשורת,  חברות   ,

ובנייה ובהתאם לסעיפי הפרוגרמה בנספח ב' הנ"ל. התוכנית תאושר על ידי ועדת ההיגוי טרם הגשת  

, בהתאם לחוק  לאישורתוכנית  הלאחר אישור ועדת ההיגוי תוגש    התכנון לאישור בנוהל מבא"ת.  

והנספחים  כשהיא כוללת את כל ההוראות, המסמכים והתשריטים    1965  –התכנון והבניה תשכ"ה  

וזאת אחרי תיאום עם כל הגורמים והיועצים הנדרשים והשלמת  ובפרט מסמך סביבתי,    הנדרשים

. המתכנן ילווה את הטיפול  לאישורהויפעל ככל הדרוש    את התוכניתהמתכנן יגיש    להפקדה. התנאים  

לאישורה של התוכנית.  , כולל ביצוע תיקונים והשלמות ככל הנדרש והכל באופן רציף ויעיל עד  הבבקש

 המציע ילווה את התוכנית במידה ויידרש אישור וקחשל"פ/מועצה ארצית במסגרת תהליכי התכנון. 

 . 2021 דצמברל  1, לא יאוחר מ 1965לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה  הגשת התוכנית  .16.3

 הפקדת התוכנית ברשומות. וקידומה כולל ביצוע תיקונים נדרשים עד פירסום  ליווי התוכנית  .16.4

אישור התכנית ופרסום דבר מתן  ליווי התוכנית וקידומה, כולל ישיבות תכנון/התנגדויות וכול' עד ל .16.5

 . תוקף ברשומות

קרן בבקשה  לעיל, אלא אם פנה המתכנן אל ה  16  -ו  12המתכנן אינו רשאי לסטות מלוח הזמנים הקבוע בסעיפים   .17

מנומקת לשינוי לוחות הזמנים, סמוך מיד כשנודע  לו כי נתעוררו קשיים העלולים למנוע את העמידה בלוח הזמנים  

לוח   ובמפורש את שינוי  ואישרה בכתב  יש הצדקה לדחייה המבוקשת  כי  זה, והקרן השתכנעה  שנקבע בהסכם 

 הזמנים, בכפוף לתנאים שקבעה, אם וככל שקבעה.  

לעיל,   16  -ו/או  12ש בזה כי אי עמידה של המתכנן באחד או יותר מבין המועדים הנקובים בסעיפים מובהר ומודג .18

לעיל, יחשב הפרה יסודית של הסכם    17מבלי שניתן לו אישורה המוקדם של הקרן לאותו עיכוב, כמפורט בסעיף  

ל הסעדים על פי דין בגין הפרה  וכן ובנוסף גם את כ 76עד  70זה ויקנה לקרן את כל הסעדים המפורטים בסעיפים  

יסודית של ההסכם, לרבות אך לא רק הזכות לבטל הסכם זה. הפרה יסודית כאמור בסעיף זה, משמעה איחור של 

יום או יותר בעמידה באחד המועדים כאמור, לפחות, וזאת לרבות איחור מצטבר המתייחס לאותו מועד )ככל    30

 שנדחה( או לכמה מועדים. 
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לנמק את   שבזאת כי הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם  .19

  30יום מראש שתינתן למתכנן. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום    30הסיבות לביטול ההסכם, בהודעה של  

תשלם   והקרן  כאמור,  ההודעה  ממתן  התשלומים  מתכנןליום  את  רק  ה,  לביצוע  שביצע    שירותיםהמתייחסים 

  קרןה  לתוקף, בהתאם להצעתו ו/או לפי שעות העבודה שביצע בפועל.  הביטולכניסת  עד לתאריך    בפועלהמתכנן  

א, עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול  ובכל פיצוי או תשלום שה תהיה חייבתלא 

 ההסכם כאמור בסעיף זה. 

 

 רה על התקדמות ביצוע השירותים פיקוח ובק

המתכנן מתחייב בזה לשתף פעולה עם נציג הקרן, בכל עת ולכל עניין, ולהעמיד לרשותו כל מידע וכל נתון, כפי   .20

 שיתבקש על ידו ולפעול על פי הנחיותיו. 

וכן יציג    לעיל, המתכנן ישתתף בכל ישיבה, לפי בקשת הקרן  7לעיל ועל המפורט בסעיף    20בנוסף על האמור בסעיף   .21

את עבודתו לפי שלביה ו/או כל חלק ממנה, בכל עת שיתבקש לכך, בפני הנהלת הקרן ו/או בפני ועדה מוועדותיה  

המקצועיות, ו/או בפני צוות מקצועי המשותף לקרן ולגורמים נוספים הנוגעים לתכנון נשוא הסכם זה, והכל לפי  

קצועית שתופנה אליו בענין ביצוע השירותים על פיה  דרישתה של הקרן. בנוסף לכך, ישיב המתכנן לכל פניה מ

 הסכם זה, בעל פה או בכתב, לפי העניין. 

המתכנן ידווח לקרן, לפי בקשתה, מעת לעת, על התקדמות ביצוע השירותים על פי הסכם זה. הדיווח יהיה בעל   .22

 פה או בכתב, לפי דרישת הקרן.    

 וטל ב .23

 עדכונים ושינויים   

ו/או  בכל עת במהלך תקופת הה  .24 תקשרות על פי הסכם זה, תהיה הקרן רשאית לבקש מהמתכנן לבצע שינויים 

 תוספות בתוכניות ובתשריטים הנערכים על ידו ולתת הנחיות מעודכנות ו/או חדשות בקשר לביצועם. 

 לעיל, יחולו הכללים הבאים: 24ביקשה הקרן הכנסת שינויים כאמור בסעיף  .25

, לא יחול שינוי כלשהו בלוח הזמנים ו/או בהיקף התמורה  ככל שהמדובר בשינויים שאינם מהותיים .25.1

 הקבועים בהסכם זה.  

יסכמו   .25.2 התמורה,  בהיקף  ו/או  הזמנים  בלוח  שינוי  הדורשים  מהותיים  בשינויים  שהמדובר  ככל 

הצדדים מראש ובכתב, את השינויים הנדרשים בלוח הזמנים ו/או בהיקף התמורה ותנאי תשלומה,  

 לפי העניין. 

לעיל מוסכם עוד כי, ככל שסבר המתכנן כי השינויים המבוקשים    25.2לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי   .25.3

ימי עבודה    7או כל חלק מהם, מהווים שינוי מהותי, חובה עליו לפנות לקרן בכתב בעניין זה, בתוך  

מיום שהתבקשו השינויים האמורים, בבקשה להכיר בשינוי כשינוי מהותי. לא פנה המתכנן כאמור,  

 או אותו כמי שרואה בשינויים, שינויים שאינם מהותיים.יר

ביניה .25.4 ולא הסכימו הצדדים  הנדרש    םהיה  השינוי  בהיקף  ו/או  בשינוי מהותי  בשאלה האם מדובר 

כתוצאה מהשינוי אם בכלל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה בכתב  

   75עד    72ה ויחולו ההוראות המפורטות בסעיפים  ימי עבוד  7לצד האחר, אשר תכנס לתוקפה בתוך  

 להלן.  

 תמורהה



8 

, תשלם הקרן למתכנן  את  לפי הסכם זה של המתכנן    והתחייבויותי מכלול  השירותים ומילוי  כל  ביצוע  תמורת   .26

ההצעה שאושרה על ידי "(. סכום התמורה לא יעלה בכל מקרה על סכום  סכום התמורה"  –סכום התמורה )להלן  

 מע"מ  וישולם רק בכפוף לביצוע בפועל של השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה.   בתוספת הקרן

בגין תוספות אשר אושרו מראש ובכתב על ידי הקרן ובכפוף למגבלות שקבעה ככל    רקתעריף שעת עבודה יחול   .27

 ., בכפוף לתוכן האישור שניתן על ידי הקרן מראששקבעה. סכומים שאושרו כאמור, ישולמו בנוסף לסכום התמורה

רם של כל  . סכום התמורה כולל את שכרו של המתכנן ואת שכהוא סופילעיל,    26בסעיף    , כהגדרתוסכום התמורה .28

תמורה נוספת עבור  השירותים, לא במהלך  למתכנן  שלם  תלא    קרן הלהסכם זה.  '  בהיועצים המפורטים בנספח  

ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם  

 מטעמו.   ולא לכל אדם אחר מתכנן, לא ל

כל  קב במחירים המפורטים בהצעתו נספח א' להסכם זה, לאחר שהביא בחשבון את  מי שנרואים את המתכנן כ .29

ב  המפורטים  להםהתנאים  ובנספחים  זה  בהסכם  כל  מכרז,  את  ככוללים  ייחשבו  להלן  המוצגים  המחירים   .

  ה בכל טענמודגש כי, הקרן לא תכיר  ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם.  

 ובעת מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו. הנ

של  רואים את המתכנן   .30 לביצוען  להביא בחשבון  נשוא  שירותים  כלל הכמומחה  ועל המתכנן  זה,  כלול ולהסכם 

של כל הנדרש, לרבות תיאום בין  במחירי היחידה את כל השירותים והחומרים הנדרשים לבצוע מקצועי ומעולה  

מבלי לגרוע    גם אם לא צוינו במפורש בהסכם.עולות והבאת ציוד נדרשים, כל אלה  ים, ביצוע פי יועצים מקצוע

מכלליות האמור לעיל, יראו את התמורה כפי שהיא מפורטת בנספח א' הנ"ל ככוללת בין היתר גם את כל האמור  

 להלן: 

 השירותים. לשם ביצוע    פעולות הדרושותכל הביצוע  .30.1

האדם הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי ומיטבי ובאיכות  העסקת כל בעלי המקצוע, העוזרים וכל כח   .30.2

 גבוהה. 

 ים יהעסקת כל היועצים המקצוע .30.3

 והפחת שלהם. הנדרשים לשם ביצוע השירותים   החומריםהכלים וכל  .30.4

כלכלה,    שכר העובדים על כל מרכיביו, הוצאות אחזקת משרד, הוצאות נסיעה, דמי  המיסים  תשלומי החובה,   .30.5

 ל הוצאה מסוג אלה הדרושה במישרין או בעקיפין לשם ביצוע השירותים. כהוצאות ביטוח ו

 רווח המתכנן.  .30.6

המקצועיים   .30.7 והיועצים  המתכנן  של  פעילותם  תקופת  במשך  מקצועית  אחריות  ביטוח  לרבות  ביטוח  עלויות 

 שיועסקו על ידו לצורך התכנון, ובמשך כל התקופה בה נדרשת מהם עריכת ביטוח בהתאם להסכם זה. 

תשלומים בגין בנית עזרי המחשה וכל הכרוך בכך. בגין צילומים, שכפולים והעתקות אור, ככל שיש במי מהם   .30.8

צורך, יהיה זכאי המתכנן להחזר עלותם מאת הקרן, כפוף לאישור מראש מאת הקרן וכנגד חשבוניות מתאימות  

 או הפניית החשבונות ישירות לתשלום על ידי הקרן. 

 ת הדרושה לשם ביצוע השירותים.כל הוצאה קשורה ונלווי .30.9

היועצים   .31 לרשימת  בנוסף  וזאת  נוספים,  יועצים  של  הפעלתם  שתדרש  וככל  אם  זה,  בפרק  לעיל  האמור  אף  על 

להסכם זה, יפנה המתכנן ויבקש את אישורה המוקדם של הקרן, הן לעצם העסקת היועצים    ב'ם נספח יהמקצועי 

יועצים   והן לענין היקף העסקתם ושכרם. מובהר כי הקרן  תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה: לסרב להעסקת 

נוספים ו/או להתיר את העסקתם בתנאים כפי שתקבע ו/או להעסיק את היועצים הדרושים בעצמה, והכל לפי  

שיקול דעתה של הקרן. היועצים ככל שידרשו יתואמו על ידי המתכנן. סרבה הקרן לממן העסקת יועצים נוספים  

ש– בסירובה  יהיה  בכל  לא  העומד  מיטבי  מקצועי  לתכנון  הכוללת  מאחריותו  המתכנן  את  לפטור  כדי  הקרן  ל 

 דרישות הסכם זה. 
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 תנאי התשלום ואופן הגשת החשבונות

של כל אחד משלבי העבודה המפורטים להלן, רשאי המתכנן להגיש לקרן חשבון    עם ובכפוף לסיומו ולהשלמתו .32

 ורט בטבלה להלן: חלקי לתשלום, בשיעור חלקי מסכום התמורה כמפ 

המועד להשלמתה )כפוף   .2 שם אבן הדרך  .1
 ( 16לסעיף 

 אחוז התשלום  .3

 מתוך התמורה  .4

 -השלמת הכנת תוכנית רעיונית ואישורה על ידי הקרן   .5
 16.1לפי סעיף 

6.  
7. 25% 

 35% .10  .9 16.2לפי  סעיף  -  כנית כולל נספחי התוכניתהכנת תו .8

 15% .12  16.3לפי סעיף  – הגשת התוכנית לוועדה המחוזית .11

 10% .15 -  .14 16.4לפי סעיף  פירסום הגשת התוכנית .13

   אישור התכנית ופרסום דבר מתן תוקף ברשומות .16
 16.5לפי סעיף  -

 - 17. 15% 

 

 בכל חשבון יציין המתכנן את כל הפרטים הבאים: .33

 שם ומספר ההסכם ותאריך חתימתו. .33.1

 שם העבודה ותיאור אבן הדרך המבוקש לתשלום.  .33.2

 התמורה הכוללת הרשום בהסכם.ערך  .33.3

 תאריך תחילת ביצוע השירותים. .33.4

 התאריך המקורי שנקבע לסיום ביצוע השירותים וכל הארכה ככל שניתנה. .33.5

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .34

אם וככל שאשרה הקרן למתכנן תשלומים כלשהם, בנוסף על תשלום התמורה, יכלול החשבון הפרדה ברורה בין   .35

לעיל, ובין שירותים בגינם  26ה המבוקשת בגינם כלולה בסכום התמורה כהגדרתו בסעיף  השירותים אשר התמור

מבוקשת תמורה נוספת. כמו כן יצוין המועד בו אישרה הקרן את הסכמתה לביצוע תשלומים נוספים אלה ואת  

 זהות הגורם המאשר. 

בסעיפים   .36 התנאים המפורטים  כל  ביצוע  כי,  על תת   36-33מודגש  לעיל,  מוקדם )כולל(  תנאי  סעיפיהם, מהווה  י 

 לאישורו של כל חשבון ומימלא גם לפירעונו.   

 ממועד אישורו על ידי הקרן.   45החשבון יפרע בתנאים של שוטף +  .37

 לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד ביצוע התשלום.  .38

 

 זכויות קניין רוחני ובעלות על תוצרי השירותים 

ותים וכל פירותיהם, ובכלל זה כל תוכנית, תשריט רישום, מודל, טיוטה, תרשומת  מוסכם בזה כי, כל תוצרי השיר .39

יהיו בבעלותה המלאה   ו/או בקשר אליו,  זה  פי הסכם  על  ביצוע השירותים  וכל תוצר שהכין המתכנן במסגרת 
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ז ה  והבלעדית של הקרן והיא תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בהם. האמור בסעיף 

 לעיל על פי תנאי הסכם זה.  26מותנה בתשלום סכום התמורה כהגדרתו בסעיף 

מוסכם ומוצהר בזה כי, המתכנן לא יהיה רשאי, במהלך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ו/או בכל מועד לאחר   .40

כל  סיומה, לעשות שימוש כלשהו באיזה מהתוצרים שנוצרו על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה או  

הרשאה   מתן  של  בדרך  ובין  מטעמו  אחרים  באמצעות  ובין  בעצמו  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  מהם,  חלק 

משתמעת או ישירה לאחר לעשות בהם שימוש, מכל סוג שהוא. השימוש היחיד המותר בתוצרים כאמור הוא לשם  

 ביצוע המטלות שנטל על עצמו המתכנן בהסכם זה והן בלבד.

לעיל מוסכם כי, ככל שירצה המתכנן לעשות שימוש כלשהו בתוצרים או בכל חלק מהם,    40יף  על אף האמור בסע  .41

יהיה זכאי לכך רק ובכפוף לקבלת אישורה של הקרן מראש ובכתב  לשימוש המבוקש, בכפוף לתנאי אותו אישור, 

 ככל שיותנו ולאחר רכישת הזכויות מאת הקרן, בתנאים כפי שיסוכמו בין הצדדים.  

י, הקרן תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להכניס בתוצרים ו/או בכל חלק מהם, כל שינוי ו/או  מוסכם כ .42

עדכון ו/או גריעה ו/או תוספת והכל מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת המתכנן ואף ללא ידיעתו. הקרן תהיה  

ו/או באמצעות אחרים מטעמה. הכניסה הקרן שינויים   לנהוג כאמור בעצמה  לרבות שינויים מהותיים  רשאית 

בתוצרים ו/או במי מהם, לא תהיה למתכנן ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב. לפיכך מתחייב  

המתכנן לגרום לכך כי לא תהא מניעה כלשהי לביצוע שינוים במפורט בסעיף זה, בשל קיומן של זכויות מוסריות  

 זכות יוצרים, לרבות של עובדיו ו/או של צדדים שלישיים.  א' לפקודת 4דהוא, כהדרתם בסעיף -למאן

הנ"ל, זכותו    42לעיל, ככל שבוצעו תיקונים ו/או שינויים כמפורט בסעיף    42בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .43

 היחידה של המתכנן, היא לבקש מאת הקרן את הסרת שמו כמתכנן מעל התוכנית ששונתה. 

 של צדדים שלישיים   רוחניקניין שמירת זכויות 

  ותחייבויותיה פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע  י מצהיר כי לא הפר /  המתכנן  .44

 הסכם זה. עפ"י  

זה, מפר    הסכםבו שימוש לפי    או מי מטעמה עשו  קרןחומר כלשהו, אשר הקרן בה נטען כי  הוגשה תביעה נגד ה .45

רוחני  זכויות   בגין כל הסכומים  קרן,  לשפות את ה  המתכנןמתחייב    מכל סוג שהוא,קניין  עם דרישה ראשונה, 

האמורה,    שתחוייב התביעה  בגין  הליכים  לשלם  וניהול  משפטי  וייעוץ  ייצוג  עם  בקשר  הוצאותיה  כל  לרבות 

שאת באופן  משפטיים על כל הכרוך בכך. לחלופין, יוכל המתכנן ליטול על עצמו את ניהול ההליכים המשפטיים ול

את החומר המפר בחומר שאינו    וחשבונאחריותו ועל  חליף על  ישיר בתוצאותיהם, לפי בחירתו. בנוסף, המתכנן י 

 ., ככל שיפסק כי אכן הייתה הפרהמפר

 איסור על ניגוד עניינים ושיקולים זרים  

שהיא, שיש בה כדי להפריע  כל , אין הוא יודע על מניעה חוקית  חתימתו על הסכם זהנכון למועד    ,מצהיר כי  המתכנן  .46

או מעורב, באופן ישיר או  /ווכי אין הוא קשור  ביצוע ההתחייבויות שהוא נוטל על עצמו על פי תנאי הסכם זה,  ל

   .המוטלות על המתכנן מכח תנאי הסכם זה להתחייבויות עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס 

ניגוד עניינים או  המתכנן מתחייב להביא לידיעת נציג ה .47 קרן, כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת קיומו של 

חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על המתכנן  להודיע לנציג הקרן על כל הצעה שהוצעה לו, 

ותה עבודה  על מנת שהקרן תכריע אם יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. המתכנן יקבל על עצמו את ביצוע א 

 רק אם נציג הקרן יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.

ו/או לתת שירות  מלקחת חלק ו/או להיות מעורב     ההתקשרותבמשך כל תקופת  כי, הוא ימנע  מתחייב  המתכנן   .48

כלפי    התחייבויותיועסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם  פעילות ו/או  בכל  

 הקרן על פי תנאי הסכם זה ו/או עם ביצוע השירותים. 
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המתכנן לא ייצג כל גורם במהלך תקופת ההתקשרות, ולא יפעל מטעמו של כל גורם אשר מתן השירותים לקרן   .49

עשוי להיות רלוונטי לגביו, אלא אם קיבל לכך הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת הקרן ועמד בתנאים שהתנתה  

 ככל שהתנתה.  הקרן להרשאה זו,

וכי  הסכם זה,  בקשר עם    בכל פעולותיו  קרןאחריותו לפעול בתום לב כלפי ה חובתו ולו    ותמצהיר כי ידוע  המתכנן .50

 ם זרים. ולא מתוך שיקולי  קרןכל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת ה

ח בטרם חתימת הסכם זה או  אם ייוודע לקרן כי המתכנן נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים, באופן שלא דוו .51

להפרה  הדבר  ייחשב  לו,  לא הסכימה  או שהקרן  לקרן,  עליו  דווח  ולא  עמו  ההתקשרות  במהלך תקופת  שנוצר 

 יסודית של הסכם זה ויחולו הוראות ההסכם בקשר להפרה כאמור.  

 תיקון אי התאמות וליקויים  

סופית ועל המתכנן לתקן את הטעון תיקון בהקדם  קבעה הקרן כי השירותים אינם מבוצעים כראוי, תהא קביעתה   .52

 האפשרי, על פי הנחיות הקרן.

לפי דרישת הקרן, אזי תהא הקרן רשאית להעסיק אחר   .53 לא תיקן המתכנן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, 

שיבצע את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך התמורה המגיעה למתכנן  על פי הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז  

ורה האמורה להשתלם למתכנן  על פי הסכם  זה. על אף האמור לעיל, הקרן לא תעסיק אחר כאמור, אלא  מהתמ

ימי עבודה,   10  -לאחר שהתרתה במתכנן  בכתב כי בכוונתה לעשות כן, ולאחר שנתנה לו ארכה נוספת שלא תפחת מ

 לתיקון הליקויים לשביעות רצון הקרן. 

לעיל או כל זכות אחרת העומדת    53ל שימוש בזכות הקרן כאמור בסעיף למתכנן לא תהיה כל תביעה או טענה בש .54

 לקרן על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 

 אחריות וביטוח 

במישרין או בעקיפין לאדם  , שייגרמו  באופן מלא לאבדן ו/או הפסד  ו/או נזק לגוף או לרכוש  יהיה אחראי   המתכנן  .55

חדל שלו ו/או של מי מהיועצים המקצועים ו/או של מי מהפועלים מטעמו  ו/או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה או מ

ו/או עקב ו/או בקשר למתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תחול אחריותו האמורה של  תוך כדי  

ו  המתכנן גם ביחס לקרן ו/או לרכושה ו/או לעובדיה ו/או למי מן הפועלים מטעמה ו/או למתכנן ו/או לרכושו ו/א 

 כלשהו.   צד שלישילעובדיו ו/או למי מטעמם ו/או לגבי 

הקרן בגין כל סכום אשר הקרן תחויב לשלם לצד    את  חשבונואחריותו ועל  על  ו/או לשפות  לפצות  המתכנן מתחייב   .56

ג' כלשהו )לרבות עובדי המתכנן ו/או מי מהיועצים המקצועים ו/או מי מהפועלים מטעמו( בקשר לכל אבדן או נזק  

אשר המתכנן ימצא אחראי בגינו על פי האמור בהסכם זה ו/או על פי הוראות הדין, כולל הוצאות סבירות אשר  

 עקב כך, לרבות אך לא רק, הוצאות משפטיות.   הוצאו על ידי הקרן

תודיע למתכנן, בכל ההקדם, אודות כל דרישה ו/או תביעה שהופנתה נגדה בקשר עם הסכם זה, על מנת    הקרן .57

ו/או  שיפוי  ת הקרן  ואשר בגינה דורשקרן  להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד ה   מתכנןאפשר לל

 מהמתכנן. פיצוי  

ו/או לרכושה ו/או לעובדיה  לה  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל הקרן מיד עם דרישתה הראשונה, ישפה את המתכנן   .58

כתוצאה מאירוע אשר הינו באחריותו על פי האמור בהסכם זה וכן כתוצאה מפעילותו ו/או פעילות גורם כלשהו 

 מטעמו ו/או עבורו בביצוע השירותים על פי הסכם זה או כל חלק מהם. 

הקרן ו/או  בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד    למתכנן תשלומים  ו/או לקזז  הא רשאית לעכב  תהקרן   .59

כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן  אשר המתכנן אחראי בגינם  בגין נזק או אובדן  המתכנן  

 . הקרןסופי ומוחלט לשביעות רצון  
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עוד מוסכם מבלי לפגוע באמור לעיל, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לקרן ו/או שעל הקרן יהיה לשאת בהם  .60

"ט עו"ד, תהיה הקרן  מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי המתכנן ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ

    רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה למתכנן.

,  שהוא  וסוג  מין  מכל,  לרכוש  לנזק  אחריות  מכל,  מטעמה  הבאים  או/ו  הקרן  את  פוטר  הוא  כי  בזאת  מאשר  המתכנן .61

בנוסף,   .בזדון  לנזק  שגרם  אדם  לטובת  יחול  לא  כאמור  שהפטור  ובלבד,  פעילותו  במסגרת  המתכנן את  משמש  אשר

מתכנן מתחייב לכלול בהתקשרות עם כל מי הפועל מטעמו, לרבות כל אחד מהיועצים המקצועיים, סעיף לפיו   ה

 כל אחד מהנ"ל פוטר את הקרן מאחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא, כאמור. 

  מורשית   ביטוח  בחברת  לערוך  מתחייב  המתכנן,  דין  כל  פי   על  או/ ו  הסכם זה  פי  על  המתכנן  מאחריות  לגרוע  מבלי .62

ביטוחים   אישור"  בנוסח  המצוינים  הביטוחים  את  הקרן  ובשם  בשמו  חשבונו   על,  בישראל  לפעול  כדין " קיום 

  כל   לגבי  בנספח ג'   המפורטים   האחריות  ובגבולות  הביטוח   בסכומי,  בתנאים  וזאת ,  להסכם זה'  גכנספח    המצורף

  חתום  כשהוא   הביטוח   עריכת  אשור  הסכם זה, אתכתנאי מוקדם לחתימתה של הקרן על    לקרן  ולהמציא,  ביטוח

 .  הביטוחים את ערך  אשר המבטח י"ע  כדין

ההסכם )ולגבי ביטוח    לפי  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  ל"הנ   הביטוח  כיסויי  את   להחזיק  מתחייב  המתכנן .63

  לחדשם,  (חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין המתכנן  60האחריות המקצועית במשך תקופה של 

  ערך אשר  המבטח  ידי  על  כדין  חתום  מחודש  ביטוח  אישור  ביטוח  תקופת  כל  תום  מידי  לקרן   ולהמציא ,  הצורך לפי

התחייבותו של המתכנן לגבי עריכת ביטוח אחריות מקצועית    .הקרן  של  המלאה  רצונה  לשביעות  וזאת  הכיסוי  את

 תעמוד בתוקפה ותחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין המתכנן. 

  לפעול כן  וכמו, הפרמיה את  בדייקנות לשלם,  המבטח ידי  על כנדרש הביטוחים  תנאי  בכל לעמוד מתחייב המתכנן  .64

 .   המבטח לדרישות בהתאם

  מתחייב,  נוספים  ביטוחים  לערוך  או/ו   לעיל  הנזכרים  הביטוחים  היקף  את  להרחיב   צורך  קיים  ן,המתכנ  שלדעת   ככל .65

 או /ו  לעיל  לאמור   בהתאם  הביטוחים  קביעת  כי  בזה  מאשר  המתכנן .  חשבונו  על,  דיחוי  ללא  כן  לעשות  המתכנן 

 יגרע  לא  והדבר,  כלשהן אחריות  או מי מטעמה חובה  על  או הקרן על תטיל  לא  מטעמה  או הקרן  ידי  על  בדיקתם

בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי המתכנן תבוטל    .חוק  פי   על   או   זה   הסכם  פי על  המתכנן  על המוטלת שהיא מחובה

זכות השיבוב כנגד הקרן וכל הפועל מטעמה, וכל ביטוח חבות שייערך על ידי המתכנן יורחב על מנת לשפות את  

 מי מהם למעשה או מחדל של המתכנן ועובדיו. הקרן וכן הפועל מטעמה בגין אחריות 

המקצועי  .66 מהיועצים  אחד  כל  לבין  בינו  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  מתחייב  היועץ  יהמתכנן  לפיה,  דרישה  ם 

יערוך ביטוחים מתאימים בהתאם לפעילותו ומהות וגובה הסיכון, לכיסוי אחריות אשר עלולה להיות  המקצועי  

על   המקצועי  מוטלת  פעי היועץ  במסגרת  בגין  כולל  ממנולותו  חלק  כל  או  התכנון  חבות    ביצוע  ביטוח  )לרבות 

מעבידים, חבות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(. כן יציין התנאי כי ביטוחים אלו יוחזקו בכיסוי במשך כל  

)ולגבי ביטוח אחריות מקצועית במשך כל  ם  ימהיועצים המקצועיתקופת ההתקשרות בין המתכנן לבין כל אחד  

 .( ביצוע התכנוןאחריות בגין פעילותו בקשר ל המקצועייועץ  הקופה בה עלולה להיות מוטלת על  הת

 קבלן עצמאי  -המתכנן  

הפעילות   .67 במסגרת  עצמאי,  כקבלן  זה  בהסכם  המפורטים  השירותים  את  יבצע  כי,  ומתחייב  מצהיר  המתכנן 

 העסקית שלו. 

כי  מוסכם בלעיל,    67בהסתמך על הצהרת המתכנן כאמור בסעיף   .68 בין הצדדים  לגבי  ה אחראית  אינהקרן  זאת 

בגין מחלה, תאונת    באחריות כלשהי  -ם או מי מהם  יו או היועצים המקצועיאו הפועלים מטעמ  והמתכנן, עובדי

, ואף אינה  השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו  ביצועלמי מהם תוך כדי    עבודה או כל נזק העלול להיגרם



13 

. למען  ים ו/או מי מהפועלים מטעמו של המתכנןיאחראית לתשלום שכרם של העובדים ו/או היועצים המקצוע

 השירותים לפי הסכם זה.  ביצועלשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין  תהיה חייבת לא קרן יובהר בזה כי הספק  הסר 

בין   .69 ומוצהר  בין  מוסכם  ומעביד  עובד  יחסי  יהיו  ולא  אין  כי  מי  לבין  הקרן  הצדדים  ו/או  עובדיו  ו/או  המתכנן 

 . יםי מהפועלים מטעמו לרבות היועצים המקצוע

 סיום ההסכם בגין הפרה

הסכם זה  תהא זכאית לבטל    הקרןזה ולפי הדין,   הסכםלפי הקרן מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוסף לכל זכות של  .70

מן  השירותים הנדרשים בו או כל חלק מהם לאחר, ללא כל מגבלה, בהתקיים אחד או יותר  ולמסור את ביצוע  

 : המקרים הבאים

  , אחת או ו לרבות היועצים המקצועיםאו הפועלים מטעמו/  וידי פעולת מי מעובדי -או על  ובעצמ המתכנן הפר   .70.1

יעות רצון הקרן ו/או לא  ו/או לא ביצע איזה חלק של השירותים לשב  על פי הסכם זה,  ויותר מהתחייבויותי 

ובלבד שקודם להחלטתה לעשות כן, מסרה    -עמד במועד הקבוע בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים האמורים  

ימי    20התראה בכתב למתכנן על כוונתה לסיים את ההסכם, ואפשרה לו לתקן את שהיא דורשת לתקן, בתוך  

   .עבודה, לשביעות רצונה

רה יסודית אך לא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע לשם כך על ידי  הפרה שאינה הפ  הסכם זההפר    מתכנןה .70.2

 . הקרן ו/או לא תיקנה לשביעות רצון הקרן

,  מתכנןפירוק הו/או הוגשה בקשה למי משותפיו,  ו/או  ,  המתכנן הוגשה בקשה לבית המשפט להסדר נושים מטעם   .70.3

מפרק, כונס לחלק מהותי מנכסיו, עיקול חלק  להכרזתו כפושט רגל, למנות לו נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם  

וניתן צו לפי הבקשה יום  30, או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך שלושים )האמורה  מהותי מנכסיו   )

 מהגשתה לבית המשפט. 

בכל מקרה אחר שבו הפך המתכנן חסר יכולת לבצע את השירותים או כל חלק מהם במהלך תקופת ההתקשרות   .70.4

 באופן זמני או קבוע וזאת מכל סיבה שהיא.על פי הסכם זה, 

בסעיף  ה .71 תשל"ג  לעיל  70אמור  כללי(  )חלק  החוזים  חוק  לפי  הצדדים  מזכויות  גורע  החוזים    -1973אינו  וחוק 

 כל דין. מהוראות  , או -1970)תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

ל .72 המתכנן  ימסור  שהיא,  סיבה  מכל  או  הפסקתו,  בגין  או  במועדו  ההסכם  תוצרי  הסתיים  כל  את  הקרן  ידי 

השירותים, כפי שנוצרו בידיו או עבורו, עד למועד סיום ההסכם, לרבות במדיה דיגיטאלית, וכן את כל החומרים 

ימי עבודה    10שמסרה לו הקרן ו/או מסרו לו צדדים שלישיים לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, והכל בתוך  

 ממועד סיום ההסכם.  

סכם, מכל סיבה שהיא, תהיה הקרן רשאית לעשות בעצמה ובאמצעות אחרים מטעמה,  כל  החל במועד סיום הה .73

שימוש בתוצרי השירותים או כל חלק מהם ללא כל מגבלה שהיא, וכן תהיה רשאית להתיר לצדדים שלישיים  

 לעשות שימוש כאמור. 

ב הקרן בתשלום רק בגין  לעיל, תחו  70במקרה של סיום ההסכם בגין אחד או יותר מהמקרים המפורטים בסעיף   .74

כנקוב   זכאית לתשלום הפיצוי המוסכם  בפועל, עד למועד סיום ההסכם. מנגד תהיה הקרן  השירותים שבוצעו 

 להלן.   80בסעיף 

בכל מקרה של סיום ההסכם טרם השלמת השירותים, הקרן תהיה רשאית לקזז מתוך הסכום שהיא נותרה חייבת   .75

סכם אחר, כל סכום שהמתכנן יהיה חייב לה לרבות אך לא רק, את סכום  לתשלום למתכנן בגין הסכם זה או כל ה

 הפיצוי המוסכם, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של המתכנן לשאת במלוא תשלום הפיצוי המוסכם.  

 פיצוי מוסכם
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לעיל, המזכות את הקרן בסעד של סיום ההסכם, יפצה    70התקיימה אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיף   .76

מסך התמורה שהיה זכאי לה בגין ביצוע מכלול השירותים    10%הקרן בפיצוי מוסכם מראש בשווי של    המתכנן את

)להלן   זה  לידי הקרן בתוך  הפיצוי המוסכם"  –נשוא הסכם  ידי המתכנן  על  ישולם  הפיצוי המוסכם  יום   30"(. 

 מהמועד בו הודיעה לו הקרן על סיום ההסכם. 

 תנאי סף לחתימת ההסכם על ידי הקרן 

להסכם  '  גגשת אישור קיום ביטוחים  חתום על ידי חברת ביטוח מורשית לפעול כדין בישראל, המצורף כנספח  ה .77

ימי עבודה   10לעיל, מהווה תנאי סף לחתימת ההסכם על ידי הקרן. לא מולא התנאי בתוך    62זה, כאמור לפי סעיף  

ותים, לא תהיה הקרן מחויבת לחתום  מהמועד בו התקבלה הודעת הקרן בדבר בחירתה במתכנן לטובת מתן השיר

על ההסכם ותהיה רשאית להתקשר עם כל גורם אחר ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין  

 כך. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הקרן להעמיד תנאים מוקדמים נוספים לחתימה הסכם זה.

 

 כללי 

יתפרשו כויתור או מניעה    על פי הסכם זה לא  ה במימוש זכויותיקרן  שיהוי של השום ויתור, הנחה, הימנעות או   .78

 אלא אם נעשו בכתב. 

המתכנן  מוותר בזאת על כל זכות לקיזוז או זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על   .79

מטעמו במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם  ידי הקרן לצורך ביצוע השירותים ו/או שיוצר על ידו ו/או על ידי מי  

 זה.

מוסכם בזה כי בית המשפט המוסמך באופן ייחודי ובלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה, או הנובע ממנו יהיה   .80

 בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. לבתי משפט אחרים לא תהיה כל סמכות לדון בנושאים אלה. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

                                     ___________________________ המתכנן                  _________________________ הקרן:
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 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 * האישור מבקש   מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור* 

  שם  : הקרן לשיקום מחצבות  שם

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 אחר: ______, ☐ 
 

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מוצריםמזמין ☐ 

 אחר: ______ ☐ 
 

רישום:  לשיקום    מס'  הקרן 
 500501010מחצבות: 

 

 ת.ז./ח.פ. 

הקרן לשיקום  : מען
  בגין מנחם  דרךמחצבות, 

 אביב  תל 125
 

 מען 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

  סכומי
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   סיום תאריך  תאריך תחילה 
 ביטוח 

  בתוקף  נוספים  כיסויים
   חריגים וביטול

  כיסוי קוד   לציין יש
 ' ד  לנספח בהתאם

מטב  סכום 
 ע

 ביט    צד ג' 
 

______ 

לאירוע    
 ובסה"כ:  
2,000,000 

 אחריות צולבת,   302 ₪  
תחלוף    309 על  ויתור 

 לטובת מבקש האישור,  
לתביעות    315 כיסוי 

 המל"ל,   
  ורמבקש האיש 321

בגין מעשי   נוסף  מבוטח 
 או מחדלי המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר  כצד ג,

 ראשוניות   328
האישור   מבקש רכוש 329

 .ייחשב כצד ג'
אחריות  
 מעבידים 

 ביט   
 

______ 

  6,000,000  
לעובד,  

20,000,000  
לאירוע  
 ובסה"כ 

תחלוף    309 ₪   על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור, 

  היה   -  נוסף  מבוטח  319
  מי   של  כמעבידם   וייחשב 
 ,  המבוטח מעובדי 

 ראשוניות.  328
אחריות  

 מקצועית 
    2,000,000   

 
 אבדן מסמכים   301 ₪ 

 , אחריות צולבת 302
מבוטח נוסף בגין   321

מעשה ומחדלי המבוטח  
 האישור מבקש  –

מבקש האישור    322
 מוגדר  כצד ג,

מרמה ואי יושר   325
 עובדים,  

 עיכוב ושיהוי,   327
 ראשוניות,   328
  6תקופת גילוי  332

 חדשים.
        

     
הרשימה   מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף,  השירותים  פירוט 

 (*: ג'המפורטת בנספח 
 יועצים/מתכננים  038
 שירותי פיקוח ובקרה )בניה(  084

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

בדבר   האישור  למבקש הודעה    משלוח  לאחר   יום _  60_ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או  האישור   מבקש  לרעת   שינוי 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 

 



 יועץ  הסכם
 

 

 2021שנת  , ביום _____________  חודש __________בתל אביב שנערך ונחתם 

 

 
 הקרן לשיקום מחצבות   :בין

 שכתובתה לצרכי הסכם זה:
 אביב   -תל  125רחוב מנחם בגין 

 "הקרן"( - )להלן 
 ; מצד אחד

 
 

 ______________________   :לבין
 שכתובתו לצרכי הסכם זה:

 ______________________ 
 _________________ דוא"ל  

 _________________     פקס
 "נותן השירותים"(  -)להלן 

 
 ; מצד שני

 

מעוניי הואיל   של  בקבלת    נת והקרן  א' וכתיאורם  כהגדרתם    ______ יועץ  שירותים  בנספח 
 "(;השירותים" - )להלן  להסכם זה

השירותים   והואיל   המיומנות  מצהיר  ונותן  הניסיון,  הידע,  ההכשרה,  בעל  הוא  כי,  ומתחייב 
והיכולת המעשית לביצוע השירותים, על כל חלק מהם, בצורה מקצועית, טובה, מסורה 
העונה על כל דרישות הקרן על פי הסכם זה, על פי המקובל במתן שירותים מסוג זה ועל 

 ; פי כל דין

 ; וף להוראות הסכם זה על נספחיוהצדדים מעוניינים להתקשר בינהם בכפו והואיל  

 ; והואיל וההתקשרות על פי הסכם זה אושרה על ידי מוסדותיה המוסמכים של הקרן  והואיל  

 

 

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 

 מבוא ונספחים

 חלק בלתי נפרד ממנו. וכל נספחיו, מהווים   המבוא להסכם זה .1

 נספחי ההסכם הם: .2

 תיאור השירותים  – 'נספח א

 נספח התמורה  –' בנספח 

 נספח הביטוח   -נספח ג

 כמסמך אחד אשר כל חלקיו משלימים זה את זה. הסכם זה ונספחיו יש לראות  .3



יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.  ובין נספחיו או מי מהם,  בכל מקרה של סתירה בין ההסכם   .4
ההסכם על נוסח  יגבר נוסח    נוסחה הסכם ובין נוסח מי מנספחיו,בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין  

, למעט דרישות פרטניות הכלולות בנספח א', אשר תגברנה על  ויראו נוסח זה כנוסח המחייבהנספח  
 . הוראות כלליות הקבועות בהסכם זה

 

 ותים והתחייבויותיוהצהרות נותן השיר

השירותים .5 את  הקרן  עבור  יבצע  השירותים  זה.  נותן  הסכם  פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל   במשך 
השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה 

 ולשביעות רצון הקרן, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו. 

לבצע    נותן  .6 מתחייב  ונספחיו אישית  השירותים  פרטיו  כל  על  זה  להסכם  בהתאם  השירותים    את 
ככל שיבקש נותן השירותים להיעזר באחרים    במלואם בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.

לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, או כל חלק מהן, יהיה רשאי לעשות כן רק בתנאי כי קיבל  
שורה של הקרן במפורש ובכתב, קודם לביצוע השירותים בפועל ועמד בתנאים שהציבה  לכך את אי

אופן כלשהו  בהקרן לצורך כך, ככל שהציבה. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי להקטין ו/או לשנות  
את אחריותו ומחויבותו של נותן השירותים לביצוע מכלול השירותים על פי הסכם זה על כל הקשור  

 ות ביחס לשירותים או חלק שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו. בכך, לרב

הזמן  נותן השירותים מצהיר   .7 מונעות ממנו להעמיד את  אחרות אשר  אינו מחויב בהתחייבויות  כי 
הדרוש לשם ביצוע מלוא ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה, במהירות, ביעילות ולפי צרכיה  

ומתחייב כי, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, יפנה    של הקרן. נותן השירותים מוסיף
 את הזמן הדרוש לשם ביצוע כל התחייבותיו כלפי הקרן במועדן.  

או   .8 כולן  זה,  הסכם  פי  על  זכויותיו  או  חובותיו  את  לאחר  להעביר  רשאי  יהיה  לא  השירותים  נותן 
 מקצתן.

 כלשהו.   ילהזמנת שירותים בהיקף מינימאל כי הקרן מצידה אינה מתחייבת ומוסכם מובהר  .9

למדיניות ולהנחיות של הנהלת הקרן  נותן השירותים מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף   .10
 הקרן.  מנהלכפי שימסרו לו באמצעות 

ועם כל גורם שהקרן    השירותים שינתנו יכללו, במידת הצורך הכנה והשתתפות בישיבות עם הקרן .11
, מסירת  ת  מסמכים במספר עותקים מספיק, גיבוש הנתונים לקראת הישיבההגש  , הכנה תורה עליו

 וכדומה.  נתונים במדיה אלקטרונית על פי דרישת הקרן,

מסמך המצוי    נותן השירותים מתחייב בזאת להגיש לקרן בכל עת שיידרש לכך כל נתון, מידע ו/או .12
 בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה. 

השירותים והוא מסכים כי, אין בהתקשרותה של הקרן על פי הסכם זה כדי להגביל את  ידוע לנותן   .13
הקרן ברכישת שירותים, מסוג השירותים נשוא הסכם זה, מצד שלישי, לפי שיקול דעתה, ואין הקרן  

 מתחייבת לרכוש מאת נותן השירותים מכסה מזערית בהיקף כלשהו, של שירותים.

השירותים ולמסור    הקרן לשתף פעולה עם נותן  תסכם זה מתחייב לשם ביצוע השירותים כאמור בה .14
 ביצוע השירותים.לשם באופן ענייני  דרוש ה  הלו נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשות

 

 תקופת ההתקשרות

  18תחילתה של ההתקשרות על פי הסכם זה היא במועד חתימת הקרן על הסכם זה וסיומה בתום   .15
 חודשים מאותו המועד.

את כי הקרן תהיה רשאית לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שתידרש לנמק את הסיבות לביטול  מוסכם בז .16
יום מראש שתינתן לנותן השירותים. במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום    30ההסכם, בהודעה של  



לנותן השירותים, רק את התשלומים המתייחסים לביצוע  יום ממתן ההודעה כאמור, והקרן תשלם    30
בכל פיצוי או תשלום    תהיה חייבתביצע נותן השירותים עד לתאריך הביטול, הקרן לא  השירותים ש

שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף  
 זה.

בסעיף   .17 האמור  אף  נותן    16על  הפר  בו  במקרה  זה  הסכם  תוקף  לסיים  רשאית  תהיה  הקרן  לעיל, 
תנת  יהתחייבויות שנטל על עצמו על פי הסכם זה, ובמקרה והמדובר בהפרה הנ השירותים חובה מ 

נתנה לו הודעה בכתב על ידי הקרן ובה דרישה לתיקון ההפרה, והוא לא תיקן    –לדעת הקרן לתיקון  
את ההפרה לשביעות רצונה של הקרן. מובהר כי, במקרה בו ההפרה פגעה ביחסי האמון המקצועי  
ו/או האישי שבין הקרן ובין נותן השירותים, תהיה הקרן רשאית לפי שיקול דעתה, שלא לאפשר לנותן  

ת  את  השירותים  לנותן  את  הקרן  תמסור  לעיל,  המפורטים  מהמקרים  מי  בהתקיים  ההפרה.  יקון 
השירותים הודעה בדבר סיום ההסכם בתוך תקופת שתקבע הקרן וההסכם יבוא לידי סיומו במועד  

 הנקוב בהודעת הקרן. 

או תקופות נוספות,    נתונה לקרן זכות ברירה )אופציה( להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת .18
ועדת המכרזים של הקרן אשרה את הארכת תקופת ההתקשרות בהתאם לדין.  האריכה  ובלבד שו 

בתקופה   גם  זה  בהסכם  הקבועים  ההתקשרות  תנאי  כל  יחולו  ההתקשרות,  את  המכרזים  ועדת 
, אלא אם הורתה ועדת המכרזים אחרת. על אף האמור לעיל, מסר נותן השירותים כי אין  תהנוספ

 לא תמומש זכות הברירה של הקרן.    – שרות מעבר לתקופה השוטפת  ברצונו להאריך את תקופת ההתק

מוסכם ומותנה בזה כי הפסקה בביצוע השוטף של מתן השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה של   .19
וכי אי מתן שירותים על ידי נותן    הקרן  מנהלו של שבועיים, מכל סיבה שהיא, חייבת לקבל את אישור

הקרן תזכה את הקרן בביטול הסכם זה    מנהלים ללא הסכמת  השירותים לתקופה העולה על שבועי
בכל מקרה של ביטול ההסכם והפסקת    .המגיעים לנותן השירותים מכוחווהפסקת ביצוע התשלומים  

פעילותו של נותן השירותים, לא יהיה בכך כדי   לפטור את נותן השירותים מהתחייבותו להמשיך  
ובין  ולערוך את ביטוח האחריות המקצועית הנדר ש ממנו אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בינו 

 הקרן וכמפורט בסעיף אחריות וביטוח להלן. 

סיום,   .20 לידי  הגיע  או  ההסכם  רשאי תבוטל  הקרן  מידע   תהיה  מסמך,  בכל  דעת    להשתמש  חוות  או 
ידי נותן השירותים או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור הקרן, במסגרת מתן השירותים  -שהוכנו על 

 ין ביצוע הסכם זה. או לעני 

 

 תמורהה

שלם הקרן לנותן  ת הסכם זה,  ועמידה בכל התחייבויות נותן השירותים על פי  תמורת ביצוע השירותים   .21
  –)להלן    להסכם זהתמורה חודשית, על פי המפורט בנספח התמורה המצורף כנספח ב'  השירותים  

בו בוצעו השירותים על פי הסכם  "(. התמורה תשולם בגין כל חודש או כל חלק ממנו, אשר התמורה"
 זה, בפועל, לבקשתה של הקרן.

₪    1.5בנוסף על התמורה יהיה זכאי נותן השירותים לתשלום בגין החזר הוצאות נסיעה בתעריף של   .22
₪ לפגישה. למעט תשלומים אלה לא יהיה    50לק"מ בתוספת מע"מ ולהחזר דמי חנייה עד לתקרה של  

ת מכל סוג שהוא אלא אם אושר לו הדבר מראש ובכתב על ידי  נותן השירותים זכאי להחזר הוצאו
זמן    מנהל בעבור  זמן  ביטול  בגין  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  השירותים  נותן  ספק,  הסר  למען  הקרן. 

 הנסיעה אל פגישות ו/או סיורי הקרן ו/או מהם. 

הקרן    מנהל תמורה תשולם לאחר קבלת התוצרים והגשת חשבוניות וחשבונות מפורטים באישור  ה .23
    ימים ממועד אישור התשלום.  30בתוך 

למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל, לא ישולם על ידי הקרן לנותן השירותים   .24
 . זה הסכםלא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי 

על   .25 לרבות  שהוא,  סוג  מכל  עכבון  ו/או  קיזוז  זכות  השירותים  לנותן  אין  כי,  בזה  ומוצהר  מוסכם 
 מסמכים או מידע מכל סוג שהוא. 



 חובת סודיות

הבלעדי    הרכוש  כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם, הנו .26
  נציגי רשאים  למסור לאדם אחר, פרט ל   אינם  של הקרן, ונותן השירותים, עובדיו וכל הפועל מטעמו

הקרן המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינם רשאים לשמור  
 הקרן.   מנהלמסמך כאמור אלא בכפוף לאישור בכתב מאת  לעצמם העתקים של כל חומר או

ביצוע  האמ .27 לצורך  השירותים  נותן  מעובדי  למי  חומר  או  מסמכים  מסירת  לגבי  חל  אינו  לעיל  ור 
 התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה. 

עבודות   .28 לצורך  זה  הסכם  ביצוע  עקב  אליו  שהגיע  חומר  בכל  להשתמש  רשאי  אינו  השירותים  נותן 
הפועל מטעמו    מי   אואחד מעובדיו    אחרות או לצורך אחר כלשהו. נותן השירותים אחראי לכך כי אף

 לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור. 

כלשהם  ר  נותן השירותים אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומ .29
שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא כוח  

 הקרן. 

הקרן כל חומר או מסמך שקיבל לצורך    מנהלתחייב להחזיר לקרן או למי שיורה לו  נותן השירותים מ .30
 הסכם.ה מתן השירותים, וזאת לא יאוחר משבועיים ימים מיום סיום 

יחולו הוראות סעיף   .31 והפועלים מטעמו  וכל  עובדיו  נותן השירותים,  ועל  זה    118על הוראות הסכם 

 .-1977לחוק העונשין, תשל"ז

 

 ניגוד עניינים 

נותן השירותים מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,   .32
או מעורב, באופן ישיר או  / ושיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור  

ביחס עניינים  לניגוד  חשש  בו  שיש  אחר  עניין  בכל  זה.  עקיף  הסכם  מכוח  נותן      להתחייבויותיו 
מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה    ,סכם זהההשירותים מתחייב להימנע במשך כל תקופת  

 ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה. 

ותן השירותים מתחייב להביא לידיעת הקרן כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  הקרן אם קיים  נ .33
מכלליות האמור, על נותן השירותים    ו חשש לניגוד עניינים אצל נותן השירותים. מבלי לגרועניגוד א 

משום חשש לניגוד עניינים כאמור. נותן השירותים    להודיע לקרן על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה
 אשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך. ת רק אם הקרן  יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה

לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי הקרן בכל פעולותיו .34 ידועה  כי  בקשר עם    נותן השירותים מצהיר 
הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הקרן ולא מתוך שיקולי רווח או  

 שיקולים אחרים.טובתו האישית ו/או המקצועית של נותן השירותים ו/או 

תכריע דעת    ,ין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד ענייניםבכל מקרה של מחלוקת ב  .35
 הקרן.   

 

 קבלן עצמאי  -נותן השירותים 

תקופת   .36 כל  במשך  ומעביד  עובד  יחסי  יתקיימו  לא  מטעמו,  מי  ו/או  השירותים  נותן  ובין  הקרן  בין 
 ההתקשרות על פי הסכם זה. 

וכן    לרבות תשלומי מס הכנסה ומע"מ,  תשלומי המסים,נותן השירותים מתחייב בזאת לשלם את כל   .37
- ממנו על , ככל שיגיעו  ושאר תשלומי החובה המגיעיםוביטוח בריאות ממלכתי  תשלומי הביטוח הלאומי 

 פעילותו לפי הסכם זה. התמורה שתשולם לו בגין פי דין בקשר עם  



הסות .38 בדרך  בעתיד  יפעל  השירותים  נותן  אם  כי  בזאת  מוסכם  האמור,  התחייבויותיו  לאור  את  רת 
והצהרותיו בפרק זה לעיל, לרבות, גם אך לא רק, בדרך של הגשת דרישה ו/או תביעה שעילתה קיומם,  

יראו בכך התנהגות שאינה בתום לב והפרה יסודית של  ,  הקרןמעביד בינו ובין  -כביכול, של יחסי עובד
 הסכם זה. 

  - לגבי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו    ת אחראי  המוסכם בזאת בין הצדדים כי הקרן אינ  .39
להיגרם  העלול  נזק  כל  או  עבודה  תאונת  מחלה,  בגין  כלשהי  מתן    באחריות  כדי  תוך  מהם  למי 

 .  םכתוצאה מביצועבקשר אליהם או השירותים לפי הסכם זה או  

או כנציגי    חים מוסכם בזה כי נותן השירותים, עובדיו או הפועלים מטעמו לא ישמשו כסוכנים, כשלי .40
ידי הקרן  הקרן אלא רק כמתחייב ממתן השירותים על  לו  פי הסמכה שנתנה  ועל  לעניין    ואופיים, 

 . ובכפוף להנחיותיה  מסוים

 

 קניין רוחני 

עם   .41 הקשור  רוחני  קניין  וכל  השירותים,  בתוצרי  הזכויות  שכל  במפורש  בזאת  ומוצהר  מוסכם 
לרבות לאו,  אם  ובין  רשומים  אם  בין  השירותים,    השירותים,  נותן  ידי  על  שיבוצעו  בהם,  שינויים 

ישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של הקרן ואין בהסכם זה  י כתוצאה מביצוע השירותים, יהיו ו
כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה או תביעה במישרין ו/או  

ה ולתוצריהם.  לשירותים  הקשור  בכל  כאמור  בעקיפין  בתוצרים  להשתמש  רשאית  תהיה  ללא  קרן 
 מגבלה מסוג כלשהו. 

או קניין    נותן השירותים מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים .42
  41וכי הוא רשאי להקנות לקרן את כל הזכויות המוקנות לקרן כאמור בסעיף  רוחני מכל סוג שהוא,  

 . לעיל

 

 ותרופות הפרות 

הסכם  להביא    תהיה הקרן רשאי תיותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה,    הפר נותן השירותים אחת או  .43
מובהר כי,    ולמסור את ביצוע השירותים לאחר.לעיל,    16זה לידי גמר, בתנאים המפורטים בסעיף  

ביצוע  בטרם  לאחר,  חלקם  או  כולם  השירותים  ביצוע  את  למסור  צורך  הקרן  ראתה  בו    במקרה 
 ההתקשרות, תהא רשאית לעשות כן ללא כל מניעה שהיא.  

וחוק החוזים    -1973אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"גה .44

 , או כל דין. -1970)תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 

 וביטוח  אחריות שיפוי

כמפורט בחוזה זה ובנספחיו תחול על נותן    לביצוע השירותים  כי האחריות הבלעדית  מוסכם בין הצדדים   .45
למסמכים הקשורים בשירותים ו/או    לתכניות ו/או    לשירותים ו/או    השירות ולפיכך אישוריה של הקרן

  ו על פי הסכם זה, לא ישחררו את נותן השירות מאחריות  ו/או מי מטעמו    אשר הוכנו על ידי נותן השירות
  המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הקרן ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות

באופן מלא לאבדן ו/או נזק    יהיה אחראי   נותן השירות  . או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים
מכלליות האמור  במישרין או בעקיפין לאדם ו/או גוף כלשהו לרבות ומבלי לגרוע  , שייגרמו  לגוף או לרכוש

לעיל לקרן ו/או לנותן השירות ו/או למי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו בכל הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או  
ו/או  תוך כדי  מעשה או מחדל  ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או של מי מהפועלים מטעמו  

 ו.  בקשר אליאו /ועקב מתן השירות 

עיל, אחריות נותן השירות  תחול גם לגבי הקרן ו/או רכושה ו/או עובדיה  מבלי לגרוע מכלליות האמור ל .46
צד  ו/או מי מן הפועלים מטעמה ו/או נותן השירות ו/או רכושו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם ו/או לגבי  

 כלשהו.   שלישי



  ןהמי מ בגין כל נזק שיגרם ל  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה    קרן מתחייב לשפות ולפצות את ה  נותן השירות  .47
, ואשר הוא  , לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכךמי מהן  ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד

על  ו/או    הקרן    וזאת על פי דרישת  אחראי בגינו על פי האמור לעיל ו/או על פי הסכם זה ו/או על פי הדין,
בית   של  דין  פסק  הפי  מוסמך.  ל  קרן משפט  השירות תודיע  ו/או    נותן  דרישה  נזק,  כאמור    על  תביעה 
 . נותן השירותשל  על חשבונו ,ם(מפניה קרןהגן על הבמידת הצורך לובפניהם )ותאפשר לו להתגונן 

ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל   .48 נזק שנגרם  נשאה הקרן בכל תשלום ו/או הוצאה 
שלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע השירותים,  או  /שירות ועובדי נותן הל

יהיה על נותן השירות להחזיר לקרן כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים  
אשר  בגובה הסכומים    לנותן השירות לעכב תשלומים  לקזז ו/או  תהא רשאית  .   הקרן  שייגרמו לה עקב כך
, עד  כאמור לעילאשר נותן השירות אחראי בגינם  בגין נזק או אובדן  נותן השירות    יתבעו על ידה מאת

 . הקרןאשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

  מכל  לרכוש  לנזק  אחריות  מכל  מטעמה  הבאים  או /ו  הקרן  את  פוטר  הוא   כי  בזאת  מאשר  נותן השירות .49
  אדם  לטובת  יחול  זה לא   שפטור  ובלבד,  פעילותו  במסגרת  נותן השירות את  משמש  אשר  שהוא  וסוג  מין

 . בזדון לנזק שגרם

  לערוך   מתחייב  נותן השירות   דין   כל  פי   על  או/ ו   הסכם זה   פי  על   נותן השירות   מאחריות  לגרוע  מבלי   .50
מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו, בשמו ובשם הקרן את הביטוחים המפורטים    ביטוח  בחברת

  הביטוח   בסכומי,  לפחות בתנאים  וזאת,  להסכם זה  ג'  בנוסח "אישור קיום ביטוחים" המצורף כנספח
כתנאי מוקדם לחתימתה של    לקרן  ולהמציא,  ביטוח  כל  לגבי   ג' בנספח    המפורטים  האחריות  ובגבולות
.  ערך את הביטוחים אשר המבטח   י"ע  כדין חתום קיום הביטוחים כשהוא אשור הסכם זה, אתהקרן על  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כיסויי הביטוח אשר ייערכו על ידי נותן השירותים ייערכו כמפורט  
 להלן לגבי כל פוליסה ופוליסה: 

מעבידיא.   חבות  האחריות    וחבות לכיסוי    םביטוח  וחוק  חדש(  )נוסח  הנזיקין  פקודת  ע"פ 
תוך    ולעובדי  נגרמה( ש ת מקצועפגיעה גופנית )כולל מחל, עקב  1980למוצרים פגומים התש"מ  

לאירוע ובסה"כ    20,000,000₪  -₪  לעובד  ו  6,000,000, בגבול אחריות של  עקב עבודתםאו  /כדי ו
   לתקופת הביטוח.

רכוש כתוצאה  ף או  נזק גועקב  דין בישראל  העל פי    וחבות   לכיסוי  שלישיביטוח חבות כלפי צד  ב.  
   .לתקופת הביטוחולאירוע  ₪  6,000,000של  גבול אחריות , בהשירותמתן , כולל בעת ומפעילות

מקצועית ג.   אחריות  לפי  חבותו  לכיסוי    ביטוח  בישראל  ההמקצועית  חובה  עקב  דין  היפר 
ידי  מקצועית   ידיו/או  על  בעת    על  בשמו  ו/או  מטעמו  הפועלים  מן  עם    ו/או  מתן  מי  בקשר 

ביםהשירות  אחריות ,  הביטוח ולאירוע  ₪    4,000,000של    גבול  לתקופת  תאריך  ה.  בסה"כ 
 . לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותבפוליסה   רטרואקטיביה

לתנאי   פוליסה  וסייגי  בכפוף  ידי  )כל  על  שונו  שלא  כמה  זה( עד  מהביטוחים    סעיף  אחד  כל 
 לעיל יהיה כפוף לתנאים הבאים:בס"ק א' עד ג' המפורטים 

השירותיםרק    (1) החובות    נותן  ולמילוי  העצמית,  וההשתתפות  הפרמיה  לתשלום  אחראי  יהיה 
 המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. 

היקף הכיסוי )למעט בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית( אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסת    (2)
 "ביט" מהדורת ____ בענף המתאים, ובלבד שחריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. 

, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס אישור קיום  ימציאנותן השירות ישוב ו  .51
המבטח  החתום  ביטוחיםה ידי  מהקרן.על  כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  ללא  וזאת   ,                                                                                                                                                    

תים מתחייב לערוך ללא דיחוי כל  הביטוחים ונותן השירו הקרן תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום  
  מתחייב   השירותים  נותןם להסכם זה.  רש ממנו בהתאשינוי שיידרש על מנת להתאים את הביטוח לנד

 . חלקן  או כולן , הביטוח פוליסות של מאושר עותק בקשתה לפי לקרן להמציא

  לפי  ההתקשרות  תקופת   כל   במשך  בתוקף   ל"הנ   הביטוח  כיסויי   את   להחזיק  מתחייב  נותן השירותים  .52
  של   תקופה  במשך  בתוקף   להחזיקו  מתחייב  השירותים  נותןההסכם )ולגבי ביטוח האחריות המקצועית  

  ולהמציא ,  הצורך  לפי   לחדשם(,  השירותים  נותן  לבין  הקרן   בין   ההתקשרות  תקופת  תום  לאחר   חודש  60
  את  ערך אשר המבטח ידי על  כדין חתום מחודש ביטוחים קיום אישור ביטוח תקופת כל תום מידי לקרן

עריכת ביטוח  המשך  . התחייבות נותן השירותים לגבי  הקרן  של  המלאה  רצונה  לשביעות  וזאת  הכיסוי



מקצועית תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין  האחריות  ה
נותן השירותים על פי הסכם זה או אחרת, לרבות במקרה של הפסקת פעילותו של נותן השירותים כאמור  

 לעיל.  16עיף סב

השירותים  .53   את  תבדייקנו  לשלם,  המבטח  ידי  על  כנדרש  הביטוחים   תנאי  בכל   לעמוד  מתחייב  נותן 
     .המבטחהקרן ו/או   לדרישות  בהתאם ולפעול, הפרמיה

  הנדרשים מאתו לפי האמור לעיל  הביטוחים היקף את  להרחיב  צורך קיים  נותן השירותים, שלדעת  ככל  .54
  נותן .  חשבונו  על,  דיחוי  ללא  כן  לעשות  השירותים  נותן  מתחייב,  להם  נוספים  ביטוחים  לערוך   או/ו

)לרבות גבולות האחריות(    לעיל   לאמור  בהתאם  הביטוחיםאו תנאי    היקף  קביעת  כי   בזה  מאשר  השירותים
 חובה מטעמה מי על   או הקרן על תטיל לא מטעמה או הקרן ידי על  קיום הביטוחים אישור בדיקת או/ו

  פי  על  או  זה  הסכם פי  על   השירותים  נותן על המוטלת שהיא מחובה יגרע   לא  והדבר,  כלשהן אחריות   או
שייערך על ידי נותן השירותים תבוטל זכות השיבוב כנגד הקרן וכל הפועל  נוסף  . בכל ביטוח רכוש  דין

ידי   על  ביטוח חבות שייערך  וכל  הפועל  נותן המטעמה,  וכל  יורחב על מנת לשפות את הקרן  שירותים 
בג    אחריות   לסעיף  ובכפוף,  ועובדיו  השירותים  נותן  של  מחדל  או  למעשה  מהם  מי  אחריות  יןמטעמה 

 . צולבת

כאמור  החתום  קיום הביטוחים  והמצאת אישור    ים הביטוחקיום  עריכת הביטוחים המפורטים באישור   .55
את תחילת ו/או המשך ביצוע    ן נותן השירותיםלמנוע מ   תהיה רשאיתקרן  ה.  להסכםיסודי  תנאי  הינם   

  למען .  כנדרש  ה החתום לא הומצא ל  ים הביטוח  קיוםביטוחים לא נערכו ו/או אישור  הבמידה ופעילותו  
  ולא  זה  הסכם  לפי  השירותים  נותן  של   המלאה  מאחריותו  תגרע  לא  הביטוח  פוליסת  עריכת,  ספק  הסר
 . לעיל  זה בסעיף  כאמור זו  מאחריותו השירותים  נותן את לפטור בה יהיה 

קרן אודות אבדן או נזק לעבודות הפרויקט ו/או  להודיע מיד בכתב למבטח ולנותן השירותים מתחייב   .56
נסיבות העלולות לגרום  אודות  ו/או  ,  למי מאלו  למי מעובדיו, או אירוע העלול לגרוםצד ג' כלשהו ו/או  ו

תביעה   כלשהם  להגשת  דרישה  לפעול  נגד  ו/או  הקרן,  נגד  ו/או  השירותים  חקנותן  האירוע  לשם  ירת 
 ומימוש זכויות הקרן. שמירת  לשם ו ונסיבותיו, 

ו .57 נותן  ביטוה בגין העצמית ההשתתפות  דמילמען הסר ספק תשלום הפרמיה  ידי  על  ייערכו  חים אשר 
 בלבד. ויהיו באחריות  השירותים

זה תורחב הגדרת "הקרן" כאמור במבוא להסכם זה    בהסכם  45-57פים  מובהר כי לצורך האמור בסעי .58
בסעיף  רם השותף עם הקרן בייזום ו/או מימון ו/או ניהול ו/או ביצוע הפרויקט )להלן  כדי לכלול בה כל גו

הקר זה   כלפי  והתחייבויותיו  השירותים,  נותן  של  אחריותו  שותף"(.  הביטוחים  "גורם  עריכת  בגין  ן 
לנותן  מסרה  כל גורם שותף כזה, ובלבד שהקרן    כלפיהקרן וכלפי  וד  כמפורט בסעיף זה יחולו ביחד ולח 

 מידע בדבר קיומו של הגורם השותף  או גורמים שותפים בפרויקט. השירותים מראש

 

 כללי 

יתפרשו    על פי הסכם זה לא  ובמימוש זכויותימי מהצדדים  שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של   .59
 נעשו בכתב. כויתור או מניעה אלא אם 

נותן השירותים מתחייב למסור לקרן ו/או לחתום עבור הקרן על כל מסמך שיידרש לו ו/או על ידו   .60
לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם זה, לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, ייפויי כח, הצהרה על העדר  

תחייב נותן השירותים  ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב', בכל עת שהקרן תדרוש ממנו. כמו כן מ
המטפלים   ידו,  על  המועסקים  ו/או  מכוחו  שהבאים  לכך  אחראי  הוא  כי  מצהיר  והוא  לכך,  לגרום 
בעניינים הקשורים להסכם זה, יימסרו לקרן ו/או יחתמו עבורה על כל מסמך כאמור, בכל עת שהקרן  

 תדרוש זאת. 

ותחשב כנתקבלה  ו באופן אישי  מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנה  .61
במועד מסירתה. הודעה שתמסר באמצעות דואר אלקטרוני או פקס, יראו אותה כנתקבלה בעת שניתן  

 . אישורו של הנמען בדבר קבלתה, באמצעות "אישור מסירה" ממוחשב או בטלפון או בדוא"ל חוזר

 



 הינן כמפורט במבוא להסכם. כתובת הצדדים לעניין הסכם זה .62

 

 

 

 

 

 

 

 על החתום הצדדים  ולראייה באו

 

 

 

 

   _____________________                        ___________________________ 

 נותן השירותים    הקרן לשיקום מחצבות   

 



 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול
 * האישור מבקש   מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור* 

  שם  : הקרן לשיקום מחצבות  שם

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 , אחר: ______☐ 
 

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מוצריםמזמין ☐ 

 אחר: ______ ☐ 
 

רישום: לשיקום    מס'  הקרן 
 500501010מחצבות: 

 

 ת.ז./ח.פ. 

הקרן לשיקום מחצבות,  : מען
 אביב  תל  125 בגין מנחם דרך

 

 מען 

 
 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

  סכומי
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   סיום תאריך  תאריך תחילה 
 ביטוח 

  בתוקף  נוספים  כיסויים
   חריגים וביטול

  כיסוי קוד   לציין יש
 ' ד  לנספח בהתאם

מטב  סכום 
 ע

 ביט    צד ג' 
 

______ 

לאירוע    
 ובסה"כ:  
2,000,000 

 אחריות צולבת,   302 ₪  
תחלוף    309 על  ויתור 

 לטובת מבקש האישור,  
לתביעות    315 כיסוי 

 המל"ל,   
  ורמבקש האיש 321

בגין מעשי   נוסף  מבוטח 
 או מחדלי המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר  כצד ג,

 ראשוניות   328
האישור   מבקש רכוש 329

 .ייחשב כצד ג'
אחריות  
 מעבידים 

 ביט   
 

______ 

  6,000,000  
לעובד,  

20,000,000  
לאירוע  
 ובסה"כ 

תחלוף    309 ₪   על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור, 

  היה   -  נוסף  מבוטח  319
  מי   של  כמעבידם   וייחשב 
 ,  המבוטח מעובדי 

 ראשוניות.  328
אחריות  

 מקצועית 
    2,000,000   

 
 אבדן מסמכים   301 ₪ 

 , אחריות צולבת 302
מבוטח נוסף בגין   321

מעשה ומחדלי המבוטח  
 האישור מבקש  –

מבקש האישור    322
 מוגדר  כצד ג,

מרמה ואי יושר   325
 עובדים,  

 עיכוב ושיהוי,   327
 ראשוניות,   328
  6תקופת גילוי  332

 חדשים.
        

     



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

 יועצים/מתכננים  038
 שירותי פיקוח ובקרה )בניה(  084

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר   האישור  למבקש הודעה    משלוח  לאחר   יום _  60_ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או  האישור   מבקש  לרעת   שינוי 

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 

 


