
 

 

 

 2021/04/1/85מספר    מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

רסיטה בנין מגורים לחוקרים אורחי האוניבתכנון למתן שירותי 

 ושלים העברית בשכונת בית הכרם, יר



 

2 

 

 

 הגדרות .א

 :הליךבמסמכי ה ושגים בהם ייעשה שימושהגדרות המ להלן   .1

שיתן  ריכל  כאד  מוצעאם  צמו ובין  בין אם הגיש הצעה בע  ,המוצע  האדריכל   –"  ל  "אדריכ .1.1

 ;משרד אדריכליםמציע שהוא מטעם  בפועל  ים את השירות

האינטרנט" .1.2 ה  –  "אתר  העברישל  באינטרנט    מכרזיםאתר  בירושלים  האוניברסיטה  ת 

tenders.huji.ac.il. 

 ;lior@huassets.co.il –" ועדת המכרזים"דואר אלקטרוני של  .1.3

 ; הליךלמסמכי ה  ד'נספח  – "הסכם"ה .1.4

 ;ברית בירושליםסיטה הערניבהאו  –" יןמזמה" .1.5

חוקרי    –  רותים""השי .1.6 לארוח  הכרם  בית  בשכונת  איכותי  מגורים  בנין  תכנון 

העבריתהאונ  לרבויברסיטה  ת,  הכנת  תכנת  סופי,  ב"ע,  תכנון  מוקדם,  תכנון  מפורט,  ון 

בניה היתר  למכרז קבלנים  , הכנת מסהוצאת  הבניה  מכים  הליך  נסיון  וליווי  תוך  , הכל 

 ; שטחצא כיום במנ הגן ש לן עשמר ככל שניתל

איכות" .1.7 המכרזיםדה  וע  –"  ועדת  ועדת  מטעם  שתמונה  איכות    מקצועית  בדיקת  לצורך 

 ההצעות; 

 ;ך מכרז זה. שתוקם אד הוק לצור מזמיןהשל  המכרזיםועדת   –"ועדת המכרזים"  .1.8

 ; 1976  –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  –וריים" גופים ציב חוק עסקאות" .1.9

 ; 1992 –חוק חובת המכרזים, התשנ"ב   – רזים"המכ "חוק חובת .1.10

 , על נספחיו; הליךנספח ג' למסמכי ה  –"טופס ההצעה"  .1.11

 , על נספחיו; הסכם' ל אנספח  –" המפרטו/או "  "מפרט השירותים" .1.12

המכרזים"תקנו" .1.13 חובת  ח תקנ  –  ת  המות  של  כרזים  ובת  להשכלה    מוסד)התקשרויות 

 .2010  –גבוהה(, התש"ע 

 

 אמבו .ב

 עות ע הצהזמנה להצי  .2

,  השירותיםשיפורטו להלן להגיש הצעה למתן  בדרישות  העומדים    אדריכליםמזמין בזאת    מזמיןה

 , על נספחיו. הליךהמצורף ל הסכםזה, לרבות ב  הליךכמפורט ב

 עקר .3

ה .3.1 ולבנות    מיןמזבכוונת  ביאליק    30159בגוש    18בחלקה  לתכנן  בנין  בירושלים    17רחוב 

גבוה חדר   4-ו   3,  2ות  דיר  14ובו    מגורים  ברמה  ומהעולימוש  לש   הים  ם חוקרים מהארץ 

 "להלן: "הפרוייקט אוניברסיטה.ת קצרות ובינוניות ללמד ולחקור בם לתקופו המגיעי

 תנו. כמות היחידות והתמהיל יכול ויש .3.2
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ב  מזמין ה .3.3 להתקשר  עם  מעוניין  שירותי    אדריכלהסכם  קבלת    קטילפרויתכנון  לצורך 

  שומר על זכותו לערוך   מזמיןה  ווי הבניה.ללי  ואף  יתר בניההתב"ע ועד להוצאת ה  לבמש

ת  ביןחרותי  הליך  שלוש  נוסף  את  שיקבל  האדריכליםת  עד  ביותר  ו  הגבוהים  הציונים 

 . במכרז זה

ישלם   .3.4 השירותים  מתן  שנקב    מזמיןהתמורת  המחיר  להצעת  בהתאם  תמורה  לזוכה 

 . בהצעתו וכמפורט בהסכם המצורף להליך

בפר  יודגש, .3.5 האמור  לידכי  הוא  זה  לחיק  כדי  בו  ואין  בלבד,  את  יעה  המידמזמיןהיב  ע  . 

 לו.ורף  המצ םהסכוב הליךט בגוף הוא זה המפורייב ה המח

 הליך לוח זמנים ל  .4

 : הליךה להלן לוח הזמנים לעריכת   .4.1

 ההשתתפות חובה. .בנכס עצמו  11:00בשעה   21.6.2021ביום  –ור מציעים יס .4.1.1

גבי דרישות  ות הבהרה לת שאללרבו  ,להגשת בקשה להבהרותאחרון  המועד  ה .4.1.2

 .12:00בשעה  30.6.2021להלן(:  21.4 מפורט בסעיףהביטוח )כ

 . 12:00עה שב  21.7.2021: הליךל הצעהשת ה ועד האחרון להגמה .4.1.3

לי .4.2 ל  בכם:לתשומת  בכניסה  להג  ,קמפוס ספראהבידוק הביטחוני  יש  ה  ש יבו    ,הצעהאת 

ר איחור  א תישמע טענה בדבן עיכוב אפשרי, ולמה. יש לקחת בחשבועשוי להימשך זמן  

  צעה עקב הבידוק.בהגשת הה

  .הכימסו  יש להצטייד בתעודה מזהה

המתוכ המועד  לפני  יום  לשלוח  לדואר    ןניש  הודעה  ועדת האלקטרונלהגעה  של  י 

 שור כניסה לקמפוס. יא בצרוף מספר רכב, לשם תיאום  המכרזים

האי  רש  מזמיןה .4.3 במועדים  והתאמות  שינויים  בלערוך  שנקבעו  פיו,    יךהל שונים  על  או 

 ף מועד זה.לא חל ההצעות, כל עודת חרון להגשאעד ההמו  תאובכלל זה לדחות 

 של המזמין.    תתפרסם באתר האינטרנט  הודעה בדבר דחייה כאמור

 

 הליך אופן עריכת ה .5

 זים.תקנות חובת המכר תי נוסף לפיורמכרז פומבי עם הליך תח

 

 תוכן העניינים  .6

 לקמן:ם כדהינ  הליךפרקי ה  .6.1

 הגדרות;  – פרק א' .6.1.1

 מבוא; –פרק ב'  .6.1.2

 סף; תנאי  –ג'  פרק .6.1.3

 ; הליךההכרעה ב  –פרק ד'  .6.1.4

 ;הליךניהול ה  –פרק ה'  .6.1.5

 עה; צההגשת ה   –פרק ו'  .6.1.6
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 עה;גשת ההצלאחר ה –פרק ז'  .6.1.7

 שונות. –פרק ח'  .6.1.8

 רד ממנו הם: חלק בלתי נפ זה, המהווים הליךהנספחים ל  .6.2

 ; מפת הגעה למשרדי המזמין –א' נספח  .6.2.1

 עה;שיש לצרף להצ  רשימת מסמכים –' נספח ב .6.2.2

 : עהההצ ספטו  –נספח ג'  .6.2.3

 ; הרות המציעצ ה – 1פח ג'סנ .6.2.3.1

 ; ההצעהתוגש בנפרד למסמכי   -הצעת המחיר  -2פח ג'סנ .6.2.3.2

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;   – 23נספח ג' .6.2.3.3

 . קשרותתה  הסכם –' דנספח  .6.2.4

 

 תנאי סף  .ג

 כללי  .7

העומדים    הליךב .7.1 מציעים  רק  להשתתף  בכל  רשאים  ההצעה  הגשת  התנאים  במועד 

 יפסלו. –אים עומד/ת בכל התנמציע או הצעה שאינו/ה  להלן.זה המפורטים בפרק 

ר כל אחד מהם ד אדריכלים , אשים פרטיים או צמריכלדאבמכרז זה רשאים להתמודד   .7.2

הסף תנאי  בכל  ה  במקרה  .עומד  עלשל  המוגשת  אד-צעה  צמד  העבודות   ריכליםידי 

בד לצורך  יהיושיבדקו  כאמור  הצעה  משותפות  יקת  ה  עבודות  שני  יחדשל  , אדריכלים 

 ל אחד בנפרד או עם אדריכלים אחרים. דות של כולא עבו

רשאי  .7.3 זה  אששמ  דד להתמו  במכרז  אדריכלים,  ארד  אדריכל  יציע  אדריכליר  צמד  ם  ו 

ותנאי הסף המנהליים    מהם,  ועיים מתקיימים בכל אחדצקמטעמו, אשר תנאי הסף המ

  רד עצמו.שמים בממתקיי

רם  או בכל גו  , במעסיק  ותקיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מני  .7.4

 כעמידה בתנאי הסף.  ייחשב אחר, לא

 הינם, במצטבר:, הליךבלהשתתפות הסף תנאי  .8

 תנאים מנהליים  .8.1

כל האישור הינו  ע  ציהמ .8.1.1 לפ   םיבעל  גופהנדרשים  ציבוריים,  י חוק עסקאות  ים 

 .  1976 -התשל"ו 

סעיף   .8.1.2 הוראות  את  מקיים  לחוק2המציע  ב   ב  ציבוריים  גופים  נושא  עסקאות 

 . יון זכויות לאנשים עם מוגבלויותשו חוק

 תנאים מקצועיים  .8.2

 .אדריכל רישויכ  יןאל על פי ד הרשום בישר ריכלדא נוהי האדריכל   .8.2.1

 שנים כאדריכל. 10עד   5של  קת הינו בעל והאדריכל   - ותק .8.2.2
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 תק כמפורט לעיל בלבד. עלי וב אדריכלים מיועדת לה פניי הבהר כומ .8.2.3

הזכותשומהמכרזים    ועדת .8.2.4 את  לעצמה  ר אש  אדריכליםמת  הצעובל  לק  רת 

 . חודשים בעד שלושה להם קצר או ארוך מהנ"ל  שהותק 

בתכנוןדריכל  אה    –  ןניסיו .8.2.5 נסיון  בעל  בנ   הוא  מגורים,  בנייני  שני    10    ישל 

 . דיחידות דיור לפחות כל אח

 . עיםייכל בסיור מצאדרהשתתפות ה .8.3

 

  כחת עמידה בתנאי הסףאופן הו .9

 כרזהמצורף למ, בנוסח  1976  –  בוריים, התשל"ויצ יסקאות גופים  בהתאם לחוק ע   תצהיר .9.1

ים )אכיפת  ות לפי חוק עסקאות גופים ציבורימ וקסי חשבונות ורשל פנניהואישור על  .  זה

 .  1976 –"ו תשלום חובות מס( , התשלו תוניהול חשבונ 

 . האדריכלשל וניסיון הוכחת הכשרה מקצועית   .9.2

רישום   ת דתוקף או תעוצרוף רישיון ב -יאדריכל רשוהוכחת הכשרה מקצועית  .9.2.1

  .אדריכלה  קורות חיים של .דסיםמהנים וה בפנקס האדריכל 

בנוהיתצ .9.2.2 מקצועיתשא  ר  עו"דוניסיון  הכשרה  ע"י  מאומת  בנוסח  ,    ףרהמצו , 

 . 1ג' זה כנספח למכרז

מוב  סרה  למען .9.3 המצספק  על  כי  המסהר  כל  את  להצעתו  לצרף  והנתונים מכים  יע 

 .  ילף דלע אי הסו בתנעמידתהנדרשים לצורך הוכחת 

 

 הליך ההכרעה ב .ד

 הזוכהעה בחירת ההצ .10

 שלבים, כמפורט להלן: חמישה בכות יתנהל הזוות הליך בחירת ההצע

  הסףעים( בתנאי  של ההצעות )והמצי  ן יבחן את עמידת  מזמין ה   –שלב ראשון   .10.1.1

ב בסעהמפור ,  הליךלהשתתפות  יעמדו  הצעות    ויפסול  יל,לע  8יף  טים  שלא 

 בתנאי הסף. 

תנאי  ב  עומדות  עות אשריעניק ניקוד להצ  מזמין הבדיקת איכות.    –ני  שלב ש .10.1.2

כמפורט בסעיף  ידה של איכות מ  על פי אמות "(ההצעות הכשרות)להלן: "הסף 

 . להלן 11

שלישי   .10.1.3 נבחרים  נה  הזמ   –שלב  מציעים  תכנוניקונספהצגת  לשל    הדמיה ,   ט 

 . והצעת מחיר

רביעי   .10.1.4 ציואיכו  ציונימתן    –שלב  בסיס  על  סופיים  הראשון  ת  האיכות  ן 

 ומהאדריכל ספט והתרשמות מהקונ
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שנותרו  להצעות    קייענ  מזמיןה  .ציוני האיכות והמחירשקלול    –  ישלב חמיש .10.1.5

מיד   לדיון אמות  פי  על  משוקלל,  איכות  ציון  של  )  (80%) ה  (,  20%ומחיר 

ה   תקבל  אשר  הההצעלהלן.    11  13סעיף  ב  רטפוכמ ציון המשוקלל הגבוה  את 

כהצעביותר תיבחר  אךיהל ב  ההזוכ   ה,  אלא  ית,  כן  נסיבות  ם  מיוחדות  קיימו 

 . בהור חבשלא ל

בחירת  ב .10.2 יהא  הליךב  ה הזוכ ה  עההצעת  לא    ןמימזה,  אך  על  חייב,  רשאי,  בעל  להכריז 

 (. "ר שנישי"כ הבאה הטובה אחריה ככשיר שני )להלן:צעה  הה

   –  האיכותון יצ .11

ן  ו נבתככל  יראדההניסיון הרלבנטי של  מהיקף    מזמיןהתרשמות העל  יתבסס  ת  האיכוציון   .11.1

מגורים ה  ממקצועיותמות  התרש  ,מבני  עם  והכרות  בעבודה  הרלבנטים    מוסדותונסיון 

 יגיש האדריכל.  הציון ינתן על בסיס תיק עבודות ש ירושלים.ב

עים  יידי המצ   לעלו    ם יועברוהירטשפליצים  משומר לעצמו את הזכות לדבר עם מ  מזמיןה .11.2

פניה  שמות הלקוחות אליהם תבוצע ה  .טי שיקול דעתו המוחללפם  לקוחות אחריעם  וגם  

יחשפו בפני המציע או בפני המציעים האחרים במסגרת הליכי העיון במסמכי ההליך    לא

 ך.י ההליסמכלמ 24.2ורט בסעיף וההצעה הזוכה כמפ 

רשא  ומכ .11.3 יהיה  הכן  בחשבון  מזמין י  ה  להביא  של  ולאקדמיה  ל שוליראדריכל  זיקה    –ים 

 להשפיע לחיוב על הבנת הפרוייקט האמור. שיש בה קה זי

 איכות. לפי שיקול דעת ועדת ה למציעיםיינתנו ציוני איכות   בסוף שלב זה .11.4

ראשון  י  ונט תכנקונספ  יום  30ו להגיש תוך  נ מיוזון הגבוה ביותר  חמשת המציעים בעלי הצי  .11.5

  ₪  7,500סך של    מציעיםהחמשת  מהמזמין ישלם לכל אחד  לפרוייקט והדמיה מתאימה.  

האדריכל  . תשלום זה ינוכה משכר הטרחה של  כאמור  המסמכיםבגין הכנת  כולל מע"מ(  )

 במכרז זה. שייבחר 

ה  .11.6 עם  המציעהק  גשתיחד  של  המחיר  הצעת  גם  תוגש  כאמור  געל    ונספט  נספח  ,  2גבי 

   ".יה ייכתב "הצעת מחיררה עלוסגדת פה נפרמעטב

לעצמונ הא .11.7 שומרת  עד  היברסיטה  השני  לשלב  להזמין  הזכות  נוספים    את  מציעים  שני 

י שלהם  האיכות  ציוני  בו  המציעים  במקרה  חמשת  של  האיכות  לציוני  קרובים  היו 

 הראשונים.

יגיע האדר גת  להצ .11.8 גורעצמו  יכל  הקונספט  ליווי  ע  יצמב מדובר    םאם  ג  –  מים נוספיםללא 

 . לראיון שניהםיגיעו   –  םלשני אדריכליתפת ה משועוככל שההצ -  וא משרד אדריכליםהש

ציוני האיכות  ו,    60%    -גת הקונספט וההדמיה  שלב הצמכב  יור(  80%)הסופי  האיכות    ן ציו .11.9

 . 20%  –שלב הראשון מה

 ( 20%חיר )ציון המ .12

מפורט בנספח  ה  פי ל  ם תמורה עותילנותן השיר  מזמין הבתמורה לביצוע השירותים ישלם   .12.1

 . '2ג'

 : ן, כדלקמעה יחושביר של ההצ המח  ציון .12.2
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 20 /ם ההצעה(וכה / סהנמוכ  )ההצעה                     

 ולל של ההצעה )איכות + מחיר( כן הציוחישוב ה .13

 ציון האיכות וציון המחיר באופן הבא:  רבוחי הציון הכולל של ההצעה יחושב על ידי 

 איכות  ה  וןיצהמחיר + ון = צי הציון הכולל

 

ל  לקון המשות הציבלו א המציעים שק 5ף בין  נוס ית ך תחרוהלי קייםות למו את הזכשומר לעצ מזמין ה

   האיכות שלהם היה הגבוה ביותר, לפי שיקול דעתו. ציעים אשר ציוןהמ 3ן הגבוה ביותר, או בי

 הליך ל יהונ .ה

 יך הבהרות לה .14

פ .14.1 מיום  ההחל  למועד    ךהלירסום  רש  4.1.1עיף  בס  האמורועד  אדם  יאלעיל,  לפנות    כל 

באמצעמזמיןל הדוא,  של  ות  האלקטרוני  המכרר  ועדת  המפורטת בכתובת    יםזמזכיר 

שאלה  לעיל  1.2בסעיף   ו/או  להבהרה  בקשה  כל  ולהעלות  ו/או    הליך ב הקשורה  , 

 בטלפון  מזמיןבלה נייה התקבהפ לוודא, כיקבותיו. יש  בע בואבהתקשרות שת

 . 209 שלוחה   02-5383438

לציי .14.2 הפונה  את    ן על  הבפנייתו  פרטי ומספרו    הליךשם  קבלת  ואת  לצורך  הפונה  של  ו 

, תוך הפרדה  Excelאו    Wordאמצעות קובץ  פונים מתבקשים להגיש שאלות בהתשובה.  

על ,  םהסכ חסות ל תייספחיו, לבין שאלות המל נ, ע הליךתייחסות למסמכי המהשאלות    בין

 נספחיו ובפורמט שלהלן: 

 

  /הליךה סמכימבהסעיף  ל השאלה מס' סידורי ש
 בנספח /הסכםב

 
אם השאלה מתייחסת  ]

את    ןלנספח כלשהו, יש לציי
שם הנספח ואת מספר  

 בו[  הסעיף

 השאלה 

 הליך מסמכי ה
1   
2   
 הסכםה
3   
 פח ... להסכםסנ
4   

אינו מתחייב להשיב לשאלות כלשהן    ןמי מזהובות.  התשיהיה שיקול דעת במתן    יןמזמל .14.3

 השאלות.  או לכל

   , בסמוך לאחר המועדל המזמיןהאינטרנט ש יפורסם באתרשאלות ההבהרה ים ל/המענה  .14.4

 . 4.1.1המצוין בסעיף 
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ו להצעה כשהוא חתום  פ רויש לצ  הליךלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הם זה/א מענה/י .14.5

 המציע. די י-לע

 . יןמזמהאת   יב/ויחי בכתברק מענה  .14.6

דע  מזמין ה .14.7 שיקול  לפי  זכותו,  על  להשישומר  הבלעדי  י  בתו  אשר  לאחר  לשאלות  וגשו 

 ר יצדיקו זאת.נסיבות מיוחדות אש  לעיל, כאשר תהיינה 14.1האמור בסעיף   המועד

לשנ שאר  מזמין ה .14.8 ה  תוי  תנאי  לפהליךאת  עד שיקול  י  ,  הבלעדי,  האחרולמ  דעתו  ן  ועד 

 באתר האינטרנט.  רסםתפו. הודעה על השינוי  הליךהצעות לה להגשת 

 . הליךה י נפרד ממסמכי אף הן חלק בלת דעות אלו יהוווה .14.9

 

 הגשת ההצעה  .ו

 הירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה צעה, תצהה מבנה .15

 ההצעה. פסטוההצעה תוגש על גבי  .15.1

 ה.על שאלות ההבהר ים/והמענה יך לההעתם את מסמכי הצל יצרפוציעים מה

תו, מבלי לבצע כל תיקון ו/או  ומרק על גבי טופס ההצעה בשלהמציע יגיש את הצעתו אך ו  .15.2

ו/ הסתישינוי  ו/או  ו/או התניאו השמטה  ו/או  יגות  שינוי  ו/או  תיקון  כל  תוספת.  ו/או  יה 

ו/או   הסתייגות  ו/או  ו/א השמטה  כאמור,    והתנייה  כהסתייחשייתוספת  ול  ויח  גות, בו 

 להלן.  21מור בסעיף האם  לגביה

ו .15.3 בלבד,  אחד  בעותק  תוגש  והפריט  תכלולההצעה  המסמכים  כשהם כדלקמן  יםאת   ,

 : חתומים על ידי המציע על כל עמוד

 מלא וחתום; צעהטופס ה .15.3.1

ט  רו לעיל וכמפ  הליךבמסמכי ה  תצהירים, אישורים, ומסמכים בהתאם לנדרש .15.3.2

 .נספח ב'ב

 הבהרה. על שאלות ה ענה עה והממכי ההצסמ .15.3.3

 תיק עבודות של האדריכל  .15.3.4

הקסעאם   .15.4 של  אישהו  בשליטת  הוא  בסעיףמציע  הדבר  כמשמעות  חובת  2  ,  לחוק  )ב( 

רשאי רו"ח להצ  לצרףהמציע    המכרזים,  אישור  כנדרש  ותצהיר    עתו  זה, כדין  בחוק 

לתנאים המפורטים   כי בהתמודגש בזאשם.  ובהתאם  ש  מור, יאם להוראות החוק האת, 

והת  לצרף האישור  כאמור,  את  הגצהיר  ההצבעת  לשת  היתרון  תנכ  ,הליךעה  לקבלת  אי 

 חוק זה לעסק בשליטת אישה.המוענק ב

.פ או מספר עוסק מורשה( המזהה )מספר חספר  י המדא, כ וועל המציע ל  לתשומת ליבכם: .15.5

גבי כל המסמכים המוגשים מטע ושינוי השם, אישורי  דות ההתאגלרבות תעומו,  על  דות 

ל המציע לצרף אישור ע  ,מה במספר המזההיה זהה. אם אין התא"ב, יהשויות המס וכיור

 בדבר אי ההתאמה. מטעם הרשויות המוסמכות לכך או הסבר
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ה .15.6 מהמצירשאיתהא  רזים  כמועדת  לדרוש  אלו  ת  על  חלופיים  או  נוספים  מסמכים  ע 

 . הליךוש לה לשם הכרעה בי הדבר דרסבורה, כ  תהיההמפורטים לעיל, אם 

 

 הגשת ההצעה  .16

חר  סיום הליך ההבהרות, ולא יאו  ר חלאה,  ורה וחתומ במעטפה סגיש להגיש  את ההצעה   .16.1

במשרדי   המכרזיםבתיבת  , ולהניחה  12:00שעה  לעיל, עד ה  4.1.3מהמועד המצוין בסעיף  

 )מפת הגעה מצורפת כנספח א'(.   ה העברית בע"מיברסיטי האונחברת נכס 

ע  מכל סיבה)בתיבת המכרזים  שלא תהיינה  ות  הצע הנקובים   ולשעה  ךד לתארישהיא( 

 לנה.לעיל, לא תישק

ליבכם: .16.2 הביטח   לתשומת  בנוהבידוק  לכני י  לקחת    יןמזמ סה  יש  מה.  זמן  להימשך  עשוי 

 דוק. ב הביבהגשת ההצעה עקנה בדבר איחור בחשבון עיכוב אפשרי, ולא תישמע טע 

 בלבד.  יךלה ואת שם ה הליךפר העל המעטפה יש לציין את מס .16.3

 דואר אלקטרוני או בפקס. ב עהלהגיש את ההצ בשום מקרה אין .16.4

 

 ההצעה ייחתמו באופן הבא:כי מסמ .17

 , ייחתם כמפורט להלן:ה, ההצע טופס .17.1

תאגיד   .17.1.1 הוא  המציע  ראם  שותפות  התאגיד    –שומה(  )לרבות  חותמת 

 מטעם המציע. ת של מורשה/י החתימהוחתימה/ו

רש בטופס ההצעה, אשר גם  "ח כנדרוצע בפני עו"ד/ובתימה כאמור לעיל תחה

מציע  ל הד שוס ם על פי מסמכי היטופס ההצעה מוסמכיהחתומים על    יאשר כי

 חייב את המציע בחתימתם. ל פי כל דין לוע

 חתימה של המציע;    –ננו תאגיד אם המציע הוא עוסק מורשה שאי .17.1.2

 צעה.  ההרו"ח כנדרש בטופס /בוצע בפני עו"ד החתימה כאמור לעיל ת

ע  ימה מטעם המצי תחחתימה של מורשה    -תפות לא רשומהוע הוא ש אם המצי .17.1.3

ו"ד/רו"ח  תבוצע בפני ע   ה כאמורתימהח  .ואת המציע בחתימת   המוסמך לחייב

 .כנדרש בטופס ההצעה

, ההצעה(לטופס    3-ו  1  נספחיםוריים )י חוק עסקאות גופים ציב התצהיר הכללי ותצהיר לפ .17.2

 . בטופס ההצעה  דרש"ד כנני עו המציע בפ לה החתימה שע"י מורשיחתמו 

גופיושאין להגיש הצעה מ .18 א כל  בד, לל ו בלובשמ  על ידי מציע אחד   ם. ההצעה תוגשתפת למספר 

תיא  המגישים ההסכם,  אנשים אחרים  או  גופים אחרים  עם  או קשר  לום  גופים    הליךצעות  זה. 

יצור  ל להיוצר ו/או עלו   הם מספר ח.פ נפרד(,הגם שלכל אחד מהם קשר עסקי/משפטי )אשר יש ל

בתחרו לפגוע  ו/או  עניינים  הסכם    תניגוד  לרבות  הגופים,  שני  פעולהבין  שיתוף  ה  לגבי    יעדר או 

יגישו שתיתחרות לא  ל   ,  נפרדות  הצע  מזמיןה זה.    הליךהצעות  לפסול  רשאי  מציעים  יהא  של  ות 

קי ב אשר  שניהם  יים  ו/קשר  עניין  בעל  ו/אל  בת  חברת  ו/אואו  מסונפת  חברה  קשורה,    ו  חברה 

 .  1968  –וק ניירות ערך, התשכ"ח בח  תםגדרכה
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 תוקף ההצעה .19

 .  הליךעות ל שת ההצד הגממוע ימים  120פה למשך ההצעה תעמוד בתוק .19.1

נו  מזמין ה .19.2 בתקופה  ההצעה  תוקף  את  להאריך  זכותו  על  עד  שומר  של  ימים    120ספת 

 נוספים.

וקפן  הצעות בתנה כל ה, תעמודשר עם ההליךהליך משפטי בק  תנהליאם    ת הלב כי ומתש .19.3

ההצעה  תוקף  ת  פבהן חלפה תקו וזאת גם בנסיבות    סיום ההליך המשפטי יום מ  60תום  עד  

 . הקף ההצעתו רכתאה או

השני הצע .19.4 הכשיר  בתוקפ  ת  ה  120למשך    ה תעמוד  מתן  לאחר  נוספים  בדבר ימים  חלטה 

עתו או  יחזור בו מהצ הליך ב ה הזוכה  ההצע  ל למקרה שבו בע, וזאת ךהליב  ות הזוכותההצע

בעל  החוזיתת  רושההתקש טר  ההזוכ   הההצע   עם  מכל  םתסתיים  שהיא.    זמנה  סיבה 

 להלן.  23בסעיף  ל בהתאם לאמורים לפעוכרזהמ תדאלו תהא רשאית וע בנסיבות

  ימים  120  ףלעיל, גם לאחר חלו  השני כאמור  הצעת הכשיררשאית לבחור בועדת המכרזים   .19.5

 . נתן לכך את הסכמתוני שה בלבד שהכשיר  , וההזוכ  הבר ההצע לטה בדד ההחממוע

 

 ת ההצעה הגש לאחר .ז

 להבהרותידע נוסף או מל שהדרי .20

  ל פה הבהרות בכתב או בע,  הליךועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של ה .20.1

ל ובביחס  בכךהצעה  יהיה  שלא  לאפשר    לבד  ככדי  תפנה  שאליו  לאמולמציע  את  ר  שנות 

לתי נפרד  ם אחרים. ההבהרות יהיו חלק ביע ניק לו יתרון בלתי הוגן על מצילהע ו או  צעתה

 . מההצעה

רשעו .20.2 המכרזים  מכלדת  לדרוש  אישורים    אית  או  המלצות  חסר,  מידע  השלמת  מציע 

,  הליךציע בתנאי ה ך בחינת עמידתו של המצור, להליךים לדרישות המפורטות בהמתייחס

 הדרושה לבחינת ההצעה.  פעולה אחרת לן לבצע כוכ  סף,לרבות תנאי ה

אם מצאה בליג על הפגם הלו גם שנפל בהצעה אשאית להורות על תיקון פזים ררכועדת המ .20.3

ה זו משרתת באופן המרבי את  ן בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטכי אי 

 זה.  הליךל תכליתו ש אתו  הליךכעורך ה מזמיןהבת טו

מ .20.4 ל ליב  תחי המציע  עמיןזמהמציא  מיד  דרישת,  אישור  ם  ו/או  מידע  כל  הבהרה  /ו ו,  או 

 כאמור לעיל. 

 

 ת מותנית או מסויגהצעה  .21

יס   יעמצ .21.1 דרלא  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן  אותה,  יתנה  או  הצעתו  את  ות  שי ייג 

, אם ייעשו  הליךן במסמכי הו תיקוכל שינוי, מחיקה איהא רשאי לראות ב  ן מימזה.  יךלהה

 (.הסתייגות")להלן: " הליךמתנאי ה גות המציעתייהס משום



 

11 

 

יהא רשאי לקבל    מיןז מהו  ,מיןזמ הקף כלפי  שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תו  תוייגסתלה .21.2

לחל או  ממנה  התעלמות  תוך  הסתייגות,  כללה  אשר  ל פ והצעה  לפי  את  פסול  ין,  ההצעה, 

  והמציע  תבבכ  ציעהצעה כאמור, יודיע על כך למבל  לק  מזמיןה י. בחר  ו הבלעד קול דעתשי

 .הליךה  מן ההסתייגות שכלל במסמכיות מלך התעמחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תויהיה 

דרי  ,בורהס  יעמצ .21.3 הכי  את    הליך שות  להעלות  רשאי  להסתייגות,  או  להתניה  ראויות 

 . לעיל 14סעיף מפורט בהרות, כסגרת הליך ההבבמ רותיואו הע והשגותי 

לב תשומ .21.4 לדהמצי   ת  מופנית  ביט  מזמין הרישות  עים  על  לקיום  המציעד יוחים  שיזכוי    ים 

המפוהליךב כוב  כםלהס  9  בסעיףרטות  ,  המצורף  ביטוח  קיום  אישור    3נספח  טופס 

מרא  .להסכם לוודא  המציעים  אתמ  עם  שעל  לרכוש  בטחיהם  וחים  הביטאת    יכולתם 

הסתייהנדרשים.   לגביכל  יש    גות  הביטוח  הבמסגר  להעלותדרישות  ההבהרות, ת  ליך 

א תתקבלנה  לאחר הגשת ההצעה, לך.  לכ  עמועד שנקבלעיל, ובתוך ה  14בסעיף    פורטכמ

 כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 

 הסכםחתימה על ה .22

ה  .22.1 לחתימת  י  הסכםכתנאי  יידרמזמיןה  ידעל  בעל,  ה הכ הזו  הההצע  ש   הסכם, לאסוף את 

שייקבע   על    בהודעהבמועד  "  מזמיןהידי  אשר תישלח  הודעת  ("הודעת הדרישה )להלן:   .

ת  לבעלהדרישה  ע י  2  ההזוכ   הצעהה  ישלח  המועמי  לפני  לפחות,  לאיסוף  בודה  שנקבע  ד 

 . הסכםה

בשולי   )בראשי תיבות  ה מחתום על ידי מורשה/י החתיהחתום, בשני העתקים,   הסכםאת ה .22.2

עמו עוובד  כל  אישור   + וחותמת  מלאות  בעמחתימות  האחרון(,"ד  כל  ירו בצ  וד  ף 

יטוחים  ם הבואישור קי, לרבות  הסכםורים המפורטים בשיהמסמכים, ההתחייבויות והא

זהים   ללנוס)בנוסחים  צורפו  אשר  בעל הסכםחים  על  ל  ההזוכ  הההצע  (,  ,  מזמיןלהשיב 

 דעת הדרישה., כפי שצוין בהו הסכםד איסוף ה עוימי עבודה, ממ  7בתוך 

לפי  מזמין ה .22.3 רשאי,  הבלעדי,    שיקול  יהא  בסעיפים דעתו  הקבועים  המועדים  את    לדחות 

 לעיל.  22.2 ו   22.1

רה  במק  .הליךאי ה תנכהפרה של    לעיל, תיחשב   22.2  -ו    22.1ם  בסעיפי  ה באמוראי עמיד .22.4

כל זאת,  .ךיהלזכייתה של הצעה זוכה ב להכריז על ביטול מכרזים רשאית, תהא ועדת הזה

מזכותו לגרוע  מבעל  מזמיןהשל    מבלי  בגין  להיפרע  זוכה  ש  הצעה  נוסף  נזק  לו  כל  ייגרם 

 פרה. כתוצאה מהה

   יר שניפנייה לכש .23

 שנחתם עם  םהסכלעיל, ו/או בוטל ה   22.4כאמור בסעיף    ההזוכ  הההצע   בעלבוטלה זכיית   .23.1

יז על הכשיר ר כרשאי לה  מזמין היהא  ,  ןוצעקב אי שביעות ר  לרבותשהיא,    מכל סיבה  עימו 

 . יללע  19ור בסעיף על זוכה חלופי בכפוף לאמשני כ ה

,  הכהזו  ה ההצע  וראות החלות על בעלופי, יחולו עליו כל ההר חלככשי  ניהכשיר הש   הוכרז .23.2

 .לעיל 22לרבות הוראות סעיף 
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 ובהצעה הזוכה הליךעיון במסמכי ה .24

תאפשרהמכ  ועדת .24.1 זכה  רזים  לא  אשר  בפרו הליךב  למציע,  לעיין  המ,  ועדת  כרזים טוקול 

  לתקנות חובת המכרזים, תמורת )ו(  38, בהתאם לקבוע בתקנה  ותהזוכ  ההצעות  ובמסמכי

 ₪.  300שלום של ת

אופי   עידמו  מזמיןה .24.2 נוכח  כי  הבזאת,  של  שהמציעים  יךלה ו  המידע  למסור    ושל  נדרשים 

הב הצעתם,  לא  מסגרת  משעיון  מקצ   יקוליםיוגבל  או  מסחרי  סוד  שמות    י ועשל  למעט 

לא יחשפו  לעיל, אשר    11  , כמפורט בסעיףיכותניקוד האשו לצורך מתן  הלקוחות אשר שימ

 .הזר בסעיף מתו לאמוכמביע את הס ,הליך. מציע שבחר להשתתף ב ןסגרת הליכי העיובמ

 ביטול .25

רים בזאת על  . המציעים מוותהליך, לבטל את ה הליךל האי, בכל שלב ששריהא    מזמין ה .25.1

 . הליךיטול הצויים חיוביים בשל ב פה או פיד של אכי סע

לגרו .25.2 לעיל,    מןע  מבלי  לכל מקרה אחהאמור  שבו  בנוסף  לבט  מזמיןהר,  רשאי  ל את  יהא 

לבטל את   ,רשאי, אך לא חייב  ןמימז ה, יהא  ו/או על פי כל דין  ךיהלעל פי מסמכי ה  הליךה

 אים: , בכל אחד מן המקרים הבהליךה

 בלבד.   הצעה אחת או הוגשה  הליך כל הצעה ל לא הוגשה  .25.2.1

, או  הליךאחת בלבד ל  של הצעה  השת הג  –בסעיף זה, משמע    –"הצעה אחת"  

הצעהשנו שכ  תרה  לאחר  אחת,  האחרותכשרה  ההצעות  ל  ל    ךיהל שהוגשו 

 נפסלו.

מצהמכרז ועדת   .25.2.2 שים  ו/א התקיאה  בהליך  פגם  ו/או    וים  בבחירת  בניהולו 

 . ותהזוכ   ההצעות

נסיבו .25.2.3 שינוי  החל  ו/או  מהותי  צרכת  המצדי  מזמיןהי  שתנו  מהותי,  ק  באופן 

 . הליךה  ול, את ביט מזמיןהלדעת 

שהמצי .25.2.4 להניח  סביר  בסיס  תיאמויש  חלקם,  או  כולם  ו/או  ה  עים,  צעות 

 ל חוק כלשהו. ברה ע או ע/קי ובאופן מהווה הגבל עס מחירים ו/או פעלו

,  יןמזמהכאמור על ידי    הליךוטל הקרה שבו בהר, כי במף זה לעיל מובף להוראות סעיופבכ .25.3

לשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי  כ  וםמי מהמציעים זכאי לתשל מכל סיבה שהיא, לא יהיה  

 בה לתשלום כאמור. חו כל  מזמיןהמור, ולא תחול על או דמי נזק בגין הביטול כא/ו

 

 שונות .ח

 במסמכים  מזמיןהן ייקנ .26

ה מסמ ר  הליך כי  של  כושו  הם  בהם  מזמין ההבלעדי  לעשות  לצור  ואין  אלא  הגשת  שימוש  ך 

 ההצעות. 

 

 וט , פרשות וסמכות שיפהיררכיה בין מסמכים .27

 .יךל הממסמכי ה  וה חלק בלתי נפרד, על נספחיו, מהו הליךהמצורף ל םכסהה .27.1
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או   .27.2 סתירה  של  מקרה  ה  יאבכל  נוסח  בין  הלבין    יךלה התאמה  נוסהסכםנוסח  יגבר    ח , 

 . הסכםה

המופ ביטויי .27.3 יחיד  ם  בלשון  בלש  –יעים  גם  ולהפךמשמעם  רבים  ביטויים ון    המופיעים   ; 

 שון נקבה ולהפך. גם בל  משמעם  –בלשון זכר 

ב רת  תוכ .27.4 נוע  הליךהסעיפים  נוחוובנספחיו,  למטרות  לדו  והן  בלבד  לצרכי ת  ישמשו  א 

 פרשנות. 

לדוהש  תסמכו .27.5 הבלעדית  בתובענהיפוט  נתו   הליךשעילתה    ן  המשפט    הנזה,  לבתי 

 בירושלים. מוסמכים ה

ש  הליך י  בהליכ  המעורב   מזמיןה  עובד .28 ו/או  עליו  זה  כלשמוטל  שנתפקיד  או  לו  הו  סמכות  יתנה 

ב ב  הליךלר  קשכלשהי  שתבוא  להתקשרות  ו/או  וכןזה  יהי  עקבותיו,  לא  להגיש  קרובו,  רשאי  ה 

האלי   או  הליךל  צעהה כמציע.  חלק  בסעיףטול  יחול    מור  לגזה  תאגגם  שותפות    די בי  ו/או  ו/או 

 עניין אישי.  ו/או לקרובו יש בהם מורכא מזמיןה עובד  שה, אשר ל עוסק מור

 בסעיף זה: 

ת ברווחים,  ה, זכות להשתתפופציה לרכישת מנילרבות מניה, או  י,ישכל עניין א   –"  אישיין  עני"

למ זכות  בהכנסות,  לחלק  מנהל  ונ זכות  או  דירקטור  כהו ת  כדירקט כללי,  כנה  או  כללי,    מנהל ור 

 יועץ.   לרבות בתורל אחר, קבוע או מזדמן, בתמורה או גמו  ו במשכורת או העסקהכר א ה בשודעב

וג  זחם, חותן, חתן וכן בן/בת    דוד, בן דוד, גיס, אחיין,   , , סבכדנ  בן זוג, הורה, בן, אח,  –"  קרוב"

זוג"  / , "בןהז לעניין    ה;של כל אחד מאל  מאומץ,  בות  ר ל  -ככזה, "בן"    בציבורידוע    בות לר  –בת 

כקרובים    –ממין נקבה    ספק, קרובות. למען הסר  לרבות חורג  –"  לרבות מאמץ, "אח  –ורה"  "ה

 .רבהכר באותה דרגת קממין ז

, אף אם לא  מזמיןמשרה ב  ולרבות נושא  מזמין זיקה ל  על ב  ף לרבות עובד של גו  –"  מזמיןה  בדעו"

 . מיןזמהו לבין  דה בינ מים יחסי עבויימתק
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 הגעה   תמפ -נספח א' 
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 יש לצרף להצעה רשימת מסמכים ש -ב'  פחנס

 

מספר 

 סידורי

 אופן ההוכחה הליך כי הסעיף במסמ

 מידה בתנאי הסף ע חתמסמכים הנדרשים להוכה כל 9  .1

 הליך ה ח ג' למסמכיפסטופס ההצעה, נ   15.1  .2

 ופס ההצעה לט  1נספח  נוסח המצורף כתצהיר כללי, ב 15.3.2  .3

אישה   15.4  .4 בשליטת  עסק  שהוא  ואיש  –מציע  כהגדרתם  ור  תצהיר 

 לחוק חובת המכרזים  ב()2בסעיף 

 ה מכתבי המלצ  תיק עבודות, פירוט נסיון,   15.3.4  .5

 הו להצעה.מך כלשצירוף מס ה אחרת במכרז המחייבתאין בטבלה זו בכדי לגרוע מכל הורא

 

 

 

 



 

16 

 

 

 צעה טופס הה -  2021/04/1/85 הליך' לח גנספ

נספחיו, בצירוף כל  הצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על ה  את

   יךלה מסמכי הים הנדרשים בהנספחים והתצהיר

 המציע  טיפר .1

 ילוים למפרטי נושא 

  שם המציע 

  או עוסק מורשה( פ. )ח.מספר מזהה  

כל  ד למלא את  יפכתובת )יש להק

 ( טיםהפר

 רחוב ________________ 

 _ ______________מס' __

 ____________ _____ עיר

 מיקוד _______________ 

  מספר טלפון

  מספר פקס

  דוא"ל 

 

 סוג העסק .2

לויי למ םפרטי נושא   
 יר עסק זע  סוג העסק*

  עסק קטן 

  עסק בינוני 
 ( נו שאיעסק אחר )זעיר, קטן או בינוני 

 : 1992-ב "תשנ , המכרזים בתוח  קחול  1  וראות סעיףה ל* בהתאם 

או  זעיר"עסק   קטן  זעירעס  –"  בינוני ,  או ק  קטן  עסק  שהוא    ,  בינוני  פטור,  עסק  עוסק 
מ  מס  עוסק  בחוק  כהגדרתם  כספי,  מוסד  או  מר עורשה  הוסףך  למע1975-תשל"ו,  ט  , 

וחברה   צית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בושות מקומית לפחות מחתאגיד שבידי ר
 ;2001-ב, התשס"א די מים וביואגיק תתה בחוכהגדר
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תי שלו אינו  או שמחזור העסקאות השנ  עובדים   חמישה  סיק עדהוא מע  –ר"  זעי  "עסק
 מיליון שקלים חדשים; 2עולה על 

קטן"   שישה  סיקמע  הוא  –"עסק  שלו   עובדים  20-ל  בין  השנתי  העסקאות  שמחזור    או 
על   אך    2עולה  חדשים  שקלים  עליא מיליון  עולה  שליו מי   20  נו  חדשיםן  ולא  קלים   ,

 ; זעיר" ה "עסקד התנאים שבהגדרו אחמתקיים לגבי 

בינוני"   בי  –"עסק  מעסיק  שמחזור   100-ל  21ן  הוא  או  שלו    עובדים  השנתי  העסקאות 
ע  אך  יוןמיל  20  לעולה  חדשים  על    שקלים  עולה  חדש  100אינו  שקלים  ולא  מיליון  ים, 

 ק קטן"."עסאו זעיר" גדרה "עסק הבים שמתקיים לגביו אחד התנא 

 

 המציע פרטי  .3

מילוילם טיפר נושא   

  שם 

פוןמספר טל   

  מספר טלפון נייד 

  כתובת דוא"ל 

 

 הסף עמידה בתנאי  פרטים לצורך  .4

 המציע מצהיר כדלהלן: 

 : כל אחד יחידות דיור  10מגורים בני י בנייני בתכנון שנ ניסיון  ל ציע בעמה .4.1

 ___________________יאור:: _____________________, ת כתובת .א

 ___________יאור:________ _____, ת ____: ____________כתובת .ב

 

 __ שנים.רשום של ____ותק כאדריכל המציע בעל  .4.2

מצורפים    המציע  הצעתל .4.3 וקורות    םירלוונטיו   רשיונות  צועיות, קמ   תעודותזו 

   המציע. חיים של  

 

 

 

 

 לעיל:   4כאמור בסעיף של המציע דה בתנאי סף מיועהאיכות רך בדיקת פרטים לצו .5
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שם  
  הפרויקט

שם 
 הלקוח 

 עדיומ
ת אספק

 יםהשירות

היקף  
כספי 

בש"ח 
)לא  

כולל 
 מע"מ(

ר אצל  פרטי איש קש "ר במ חשט
)שם מלא,   הלקוח

ון,  תפקיד, טלפ
 ל( "דוא

 ת. תחילה:     1

__________ 

 ת. סיום:  

_________ 

 

 _______

  ₪ 

 

 _______ מ"ר  

  :םש

________ 

 :  תפקיד 

________ 

 טלפון:  

_________ 

 א"ל:  וד

_________ 

 ת. תחילה:     2

__________ 

   יום:ס ת.

_________ 

 

 _______

  ₪ 

 

 ר  "מ_______ 

 שם: 

________ 

 תפקיד:  

________ 

 טלפון:  

_________ 

 דוא"ל:  

_________ 

 ת. תחילה:     3

__________ 

 ום:  י ס ת.

_________ 

 

 _______

  ₪ 

 

 ____ מ"ר  ___

 שם: 

________ 

 תפקיד:  

________ 

 טלפון:  

_________ 

 דוא"ל:  

_________ 

 ת. תחילה:     4

__________ 

 ת. סיום:  

_________ 

 

 _______

₪   

 

 _______ מ"ר  

 : םש

________ 

 קיד:  פת

________ 

 פון:  לט

_________ 

 דוא"ל:  

_________ 

 פרויקטים נוספים בלה זו, ולצרףס טניתן להדפי

 

 חותם/ים ותפקידה שם  וחותמת   חתימה/ות
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 אישור

הח  מאשר  ______,  מ___________________________ד,  ,עו"  _______________ __"מ,  אני 
_______  הזב ביום  הופיע/ה  כי  /  /וכרהמ  ,__________________ _  ' במר/גבפני  __  אישית  לי  ת 

וכי    ,ת האמתיו/ה להצהיר אולאחר שהזהרתיו/ה כי על  ,_________ ____   מס' שזיהיתיו/ה לפי ת.ז.  
ל צפוי/ה  לא  עונשיהיה/תהיה  בחוק אם  נכונות  יעשה/ים הקבועים  אישר/ה את  כן,  הצהרתו/ה  תעשה 

 . וחתם/ה עליה בפני  ,דלעיל

 ______________ ______________ __   ____________ ____  

 תאריך חתימה וחותמת  שם 
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 וכנס למעטפה סגורה נפרדת ת -הצעת המחיר  2ג'נספח 

 של ההליך   השלישיגש בשלב  ות

___ הח"מ,  ש____ ____ אני  ת.ז.  נושא/ת   _________ _________________ ____,  מספרה 

חמו ______________רשה/ית  מטעם  ]נא  _________________ ________ תימה   ________

שם שמסמלא[  לציין   ,_ )להפרו  שהוזהרתי  המציע "  –לן  _________________  לאחר  עלי  "(,  כי 

ה  להצהיר הקבו את  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  מצהיר/ה  קבחועים  אמת,  כן,  אעשה  לא  בזאת    אם 

 כדלקמן: 

 זה ללא סייג. הליךלדרישות  ה/ מסכים קראתי, הבנתי ואני .1

על    הצעה .2 מוגשת  הדיזו  עצמאי.י  באופן  ב  ולא  אין  מציע  לבין  היה  או    מציעים אחריםין המציע 

 .הליךעולה כלשהו בקשר עם האו שיתוף פ הסכם, הבנותה ז  הליךוטנציאלים למציעים פ 

 ומדויקים.  ם נכוניםאת היות ת/ואני מאשר ,ידי-דקו עלשפורטו בהצעת המציע נב םיתונ הנ לכ .3

תיאם מחירים    מציע לאי הוכ   , ו בתום לביד גובשה על י  ע כי הצעת המחיר של המצי  ת/אני מאשר  .4

 או עם גורם אחר כלשהו.  הליךעם מציע אחר ב

הראהו .5 ל  הסכםוה  הליךות  וכל  הליךהמצורף  המפרטים,  לרבות    למציע   ידועות  ,ראח  נספח, 

על נספחיו, הצעת    םהסכ, ה הליךתחייבויותיו על פי ה, והוא יקיים ללא סייג את היועל  ומקובלות

 ועל פי דין.   עהמצי

ונות  ים, הרישי ון, המומחיות, הכישורהידע המקצועי, הניסי  יבעל   םהינמטעמו    והאחראי המציע   .6

הוהאמצעים כוח  לרבות  לבי,  הדרושים  והציוד,  הית וירהש ע  צואדם  פי  על  הנדרשים    הסכםם 

  תה של מניעה כלשהי, לרבו לי על קיומהצעת המציע לא ידוע  , ונכון למועד הגשת  הליךהמצורף ל

כדי בה  שיש  עניינים,  למ  ניגוד  מהתחייבויות להפריע  איזו  לקיים  עלציע  ה-יו  ההליךפי  ,  הסכם, 

 דין.  פי-עלמציע או  הצעת ה

רשים על פי  רישיונות הנד ובידיו כל ה  ,על פי דין  ום ברישוהמציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ב .7

 . דין

נספחיו, אנו מציעים  ההליך דלעיל,  מסמכילהוראות    אםהתב .8 ת את השירותים הנדרשים  תל  על 

 לא כולל מע"מ. (,.......ש"ח.....................................לים: ש"ח )במשל.................ור התמורה עב

 

 החותם/ים ותפקיד םש  ת תמחתימה/ות  וחו

__הח"מאני   מאשר  מ_________________________________,  ד,  ו",ע   _______________ , 
כ ביוםבזה  הופיע/ה    י  _______ ג/מר בפני  _________  לי  ,____________ב'  /    המוכר/ת  אישית 

וכי    ,תאמה   אתולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר    ,____ _____ ת.ז. מס' ____   יהיתיו/ה לפישז
צפוי/ה בחוק  יהיה/תהיה  ל  לעונשים הקבועים  יעשאם  נכונות הצהרתו/ה  ה/תעשא  אישר/ה את  כן,  ה 

 יה בפני. ל ה עתם/ וח  ,דלעיל

 ________________  ________________  ________________ 
 תאריך חתימה וחותמת  שם 
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   – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 1/04/1/85202  להליך 3נספח ג'

לחוק 1ב 2סעיף  רהצהה  

ת ההצעות:ועד הגשכון למנ  

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:   V-ב לסמןנא 

 וק שוויון  ח   –הלן  )ל  1998-ים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנש   9ף  ת סעיהוראו

 . מציעזכויות( לא חלות על ה

 או 

 המ  9סעיף    הוראות על  חלות  זכויות  שוויון  מק והע  צי לחוק  אם  יוא  וכן,  אותן;  המציע  ים 

לפח   100סיק  מע העבועובדים  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  הוא  וחה  הרו  הדות, 

ן זכויות, ובמידת  ויוק שולחו  9יישום חובותיו לפי סעיף    ירותים החברתיים לשם בחינתוהש

ק  –הצורך   בקשרלשם  הנחיות  ל  בלת  בעבר  המציע  התחייב  אם  וכן,  מנהל  ל  ות פנליישומן; 

ים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף  ה והשירותים החברתידה הרווחכללי של משרד העבוה

לחוק2)1ב2 הונעשת   (  אתו  כאמוה  התחייב  שלגביה  משנה  תקשרות  פסקת  באותה  הוא    –ר 

ל  פנהכי    צהירה הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  לכנדרש  חובותיו  סעיף  יישום  שוויון    9פי  לחוק 

מתצהיר זה  יבותו להעביר העתק  על התחי  וכן, המציע מצהיר  ;ישומןלי ל  פעזכויות, הוא גם  

ו  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  החברירות שהלמנהל  בתוך  ים  ממועד    30תיים,  ימים 

 חר כהצעה הזוכה בהליך(. תיבעתו ם הצההתקשרות על פי הליך זה )א

 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.כי זהו שמ  ה/היר הנני מצ

 חתימה:_ _____ _____ ________ 

 אישור עו"ד

__ הח"מ,    מאשר  ,מ_________________________________,עו"ד,    _______ ________ אני 
הופיע/ה    כי   בזה  _________ _______ ני  פבביום  ל המוכ   ,____________מר/גב'  /  ר/ת  אישית  י 

וכי    ,תמאת האר  היהצולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ל   ,_______ __ת.ז. מס' ____ שזיהיתיו/ה לפי  
לעונשים  יהיה/תהיה   בחוצפוי/ה  נכונות הצהקבועים  אישר/ה את  כן,  יעשה/תעשה  לא  ה  / הרתוק אם 

 ם/ה עליה בפני. וחת  ,יללעד

 

_________ _______   ________________ ___________ _____  

 תאריך  חתימה וחותמת שם
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2021/04/1/85  ליךה ' לדספח נ  

 

 ן  נ כ ת  מ   ה ז ו ח
 
 

 שנערך ונחתם בירושל ים  ביום __ בחודש ...........2021

 

  : ן י ב
 

 

  בירושלים העברית האוניברסיטה

 טה העברית בע"מ האוניברסי  יבאמצעות חברת נכס

 

 :ההינ זה חוזה ורךצל שכתובתם 

 ירושליםקמפוס אדמונד י' ספרא, בכפר ההייטק,  2.9ביתן 

  lior@huassets.co.il: דוא"ל

 ( "המזמין" - להלן)

 צד אחד 

מ

צ

ד

 

א

ח

 ד

 

        : ן י ב ו 
 

__ ____ __________________ 

 __________     זהותמספר 

 _____________  :הינה זה החוז לצורך ושכתובת

 ___ ______________________ : דוא"ל

 "( המתכנן" -להלן)

 

  שני  מצד 

 

שהינו הבעלים של  באיגוד מקרקעין  יות  לת הזכוהינה בע  בירושלים  העברית  סיטה והאוניבר :הואיל
דונם    1.4-חלקה בשטח כ  -הכרם, ירושלים  בית    17ביאליק  רחוב    –  30159בגוש    18  קהחל

כללי של  ט  תשרי"(,  ןהמקרקעי: "להלן )  מ"ר   180-של כ  עליה בנוי בית לשימור בשטח בנוי 
  ;א'נספח כהמקרקעין מצורף מיקום 

 
חים  ים אוררפסופרו, בין היתר, שיכון ומטרת"בית אילת" ש - הקדש והמקרקעין רשומים כ :והואיל

 ; ה ברסיטוניאשל ה
 

לרבות והואיל בניה,  שינויי  בבית  לבצע  האוניברסיטה  רשאית  ההקדש  תנאי  פי  תוספות   ועל 
 ;שניתן על הגןשמור ככל הכל תוך נסיון לבניה, 
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חוקרים  לשימוש      ההברמה גבו   םבנין מגורי  המקרקעין  על  להקיםונן  לתכ  מעוניין  והמזמין והואיל 
ומהא  ברסיטהניאוה   אורחיבכירים   נס  מחו"לרץ  תוך  לשמו,  הגן  יון  על  :  להלן) ר 

  ;"(יקטרוהפ"
 
  קונספט לרבות  ט,  הפרויקוע  לביצ  עם המתכנן   סגרת חוזה זהמב שר  להתקמעוניין  המזמין  ו  :ואילהו 

לפרויקט  תכנון  עיר  ת  נתהכ)  ,ראשוני  בנין  הבנייה    חדשהמפורטת  וכנית  זכויות  להגדלת 
  ת הבנייה הקיימות לזכויומעבר    אפשריות,ייה  ויות בנזכ  מוםיפת מקס תוך הוסבמקרקעין  

הס לאישורה  החדשה  תוכנית    של ופי  ועד  העיר  התכנון  וי וברשבניין    –  הרלוונטיותת 
לרבות  ן  וכ  (יונליאופצ מלא  גמר  לרמת  מפורט  אדריכלי  סופי,  תכנון  תכנון  מוקדם,  תכנון 

וקבל  ברשויות  מפורט,טיפול  תכנון  בניה,  היתר  מפורטותרשימהכנת    ת  בניין    ות  ופרטי 
   ;ע ופיקוח עליוןלביצו

 
  תי תכנון וכישורים הדרושים למתן שירו  ת ומחיל ידע, ניסיון, מוהמתכנן מצהיר כי הינו בעו  :הואילו

' בנספח  בורט  וזה זה על נספחיו ולרבות כמפ ח ב, ייעוץ וליווי, כמפורט  ברמה הגבוהה ביותר
   ;לחוזה זה

 
מצההמתכנ ו  :הואילו העובד  תאבדק  הוא    כי  רין  הנתונים  התכנכל  המשפטיים  תיים,  וניים, 

 ;  השירותים צועי ברך והדרושים לו לצו הז לחוזהייחסים והאחרים המת 
 

  השירותים  את   למתכנן  סור מל   מעוניין  המזמין,  המתכנן  של  ל "הנ  הצהרותיו  יסוד   ועל    :והואיל
 ; ל"הנ

 
  הכרוכות  תההתחייבויו  כל  את   עולבצ  יםרותהשי  ביצוע  את   עצמו  על  לקבל  הסכים   והמתכנן :והואיל

 ;נספחיו על  זה חוזהב להלן  כמפורט והכל בכך
 
 
 

 ים כדלקמן:ין הצדדב הותנפיכך הוסכם והל

 הגדרות וכותרותים, נספח מבוא, .1

נמנה  .1.1 זה  חוזה  של  של   המבוא  היסודיים  תנאיו  נפרד    על  בלתי  חלק  ומהווה  החוזה 

 ממנו. 

 מחוזה זה ויפורשו ביחד עמו. רד רי ובלתי נפחלק עיקמהווים לן דלה לחוזה הנספחים .  1.2

  .תשריט המקרקעין  -'א נספח .1  

 . השירותים נספח -'ב פחנס .2  

  .שכר המתכנן נספח  -'ג נספח .3  

    .כת ביטוחנספח אישור ערי -נספח ד' .4  

 השירותים.  למתן הזמנים לוח  – 'ה נספח .5  

 . _______________ מיום מחיר   עתצהך וני דרבא -'ו נספח .6  

 כדלהלן: זה יפורשו המונחים הבאים וחב 1.3

 .'א  נספח בתשריט ומןכמס   מקרקעין" ")ה(

המתכנן  עסק ע"י  המזמין או יו ועסק ע"י  י   גוף אשראדם או    " היועצים"
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למזמין    יעוץצורך  ל  ש ובכתב של המזמין והכלראמ  באישור

 בקשר לפרויקט. 

שיר "הפרוייקט מנהל " את  הניהו ליתן  התיאום ותי  ו/או  והפיקוח    ל,  לפרויקט 
חלק ייעוץ,  לכל  שירותי  והכוללים,  תיאו  הימנו    םניהול, 

הק הפרוישורים  ופיקוח  ו בתכנון  אין    יצועו. בבאו  /קט 
  ט בחוזה כדי להטיל רויקל הפור מנהבהגדרה דלעיל או באזכ 

זמין את החובה למנות מנהל פרויקט וככל שהוא לא על המ
החובות ו/או  מזמין כל  לעדי של הל דעתו הבימונה, לפי שיקו

 ן. ימיחולו על המז הזכויות של מנהל הפרויקט על פי חוזה זה  

ממשר  כל המוסמכות"יות שו(רה") עיר שות  או  משרדי    בין    כולל    ונית,  לתית  יתר, 
תאגידים מקומי  רשויות  ות,עירי  ,המשלמ אזוריות,  או  ות 

ובניי תכנון  ועדות  עירוניים,  או  מקומי ממשלתיים  ות,  ה 
ר  מחוזיות המקרקעין,  וארציות,    ישראל  מקרקעי  רשותשם 

ש המשפט,  בתי  ל או  לאשר,  או  והיידרשו  להעניק  ציא 
הית אישורישיונות,  ו/רים,  אחרות  הרשאות  או  או  רים 

תידשהסכמ כתם  ל רש  הפרוידי  ו/התקדם  כדיקט,  לבצע    או 
 את השירותים ו/או כל חלק שלהם.

 " שירותים(ה")

   :העבודות" או

             שירותי"  או
 "המתכנן

         " מפורט בחוזה זה ולרבותל ידי המתכנן כהמקרקעין ע תכנון 
  ביצוע להלן כמפורטבנספח ב' השירותים המפורטים ביצוע 

  מעלבנייה   זכויותמיקסום ל ופת  לתוס ןתכנו ה כיהלי כל 
  עד לזכויות  הבנייה על פי התב"ע  הקיימת    ומעבר  

ברשויות  שה עיר חדבניין  תוכנית של י הסופ  לאישורה 
תכנון  מהכנת החל  ,וכניסתה לתוקף  הרלוונטיותהתכנון 

ת בניין העיר  ין לתוכניכולל קבלת אישור המזמ, ועד וינהרעיו 
יכלי  ון אדר וכן תכנ  ,לתוקף יסתהעת וכנ החדשה המוצ

פורט לרמת גמר מלא לרבות תכנון מוקדם, תכנון סופי, מ
פורט, הכנת  היתר בניה, תכנון מטיפול ברשויות וקבלת  

עליון וביצוע   מפורטות ופרטי בניין לביצוע ופיקוחרשימות 
נספחיו, על    החוזהלפי  פעולות הכלולות בשלב זהה  כל יתר
 . שניתן על הגןון לשמור ככל נסי , הכל תוךספח ב'כולל נ

 

 
 

  שירותי המתכנןוההתקשרות  .2

למתכנן  המזמין   2.1 בזה  עצמו והמתכנן מקמוסר  על  ביצו  בל  כמפורט ע השירואת  תים 
נספחיוזה    בחוזה בנספח  ת  לרבו ו   על  זהב'  כמפורט  להלן   תרבולו   ,לחוזה  האמור 

 "השרותים": רת מהגדלתי נפרד המהווה חלק ב

ין  לאישור המזמין לעניתכנון רעיוני    חלופות  3  והצגת  יתרעיונ  יתכנתוהכנת   2.1.1
   .ל זכויות הבניהניצול מקסימלי ש

ת  2.1.2 בנין הכנת  חדשה  וכנית  במקרקעיןהבניי  זכויותלקביעת    עיר  נת  מ   על  ה 
מקסימאלי,   לניצול  והוראות  להנח  תאםהב להגיע  הצגת  חר  א ל  המזמיןיות 

תחלופ  לרבות  רעיוני  כנוןות  ונספ  יט,תשר  הכנת,  החומר    חיםתקנון  וכל 
המוסמכות   הרשויות  ע"י  תהנדרש  אישור  עיר  לצורך  בניין    , חדשהוכנית 

המז ו,  רכאמו אישור  ה קבלת  והרשויות  ל מין  תוכנית  מוסמכות  אישור  אחר 
 . יין העיר החדשהבנ

ן מוקדם, תכנון סופי,  רבות תכנו ל  -מת גמר מלא  לי מפורט לריכ רדתכנון א 2.1.3
ברשו טי היתר  יות  פול  מפורטות  ה,  בני וקבלת  רשימות  הכנת  מפורט,  תכנון 

 ופרטי בנין לביצוע ופיקוח עליון. 
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  וי ות, לרבות ליומכרשויות המוסנדרש מה  שוריאלו קבלת כל  ים יכל השירות  2.1.4
כולל  ים  פגישות עם גורמים מקצועים  יוק  , ת בוועדות התכנוןו הצגת התוכניו
שיידרש  המזמין עם  ועצים  היו   םע מענה    בותלר  ,המזמיןידי  על    ככל 

שתהיינה  ,להתנגדויות   ובהליכים  השונות  הוועדות   בדיוני והשתתפות    , ככל 
האישורים ,  ההתנגדויות  בעניין  השונים  כל  קבלת    ,לאישורנדרשים  ה  כולל 

הפניםאישור  וכולל  ועד   הע בנ  תלתוכני  שר  מקסימום ייין  עם  החדשה    ר 
   .על פי דין ש בכך צורךשי לככזכויות 

ישירה    לכ 2.1.5 לעיל או עקיפה, הנדרשפעולה  לצורך מתן השירותים המנויים    ת 
 .  המזמין ריוש, הוראות ואי נחיותהלבהתאם בוצע ת לפי העניין, ולהלן

ספק  הסלמען   2.2 לג ר  מזכו ומבלי  המזמין  רוע  בסעיפיםיות  בחוזהאחר   כקבוע   , ים 
חס למתן  מתייזה    חוזההצדדים מסכימים כי    ,להלן  7  עים בסעיףולרבות אלה הקבו 

אין ולא תהייה  מזמין  מתכנן כמפורט בחוזה זה ולהם בלבד. לותי תכנון על ידי השר
חובה   מחויבות  כל  ש  לשכורו/או  צי את  לכל  המתכנן   או ו/ שהוא  נוסף  ך  וררותי 

 . עים בחוזה זההתכנון הקבוי  תומלבד שרו/או נוספת  מטרה אחרת ל

את ביצוע   ,כל עתוב  שלבתת  בכל    צורלע  יהבלעד  ורשאי לפי שיקול דעת  יהאן  המזמי 2.3
מהם חלק  כל  ו/או  המתכנן  של    הימנו   קחל  כל  או/ו  החוזה   את  ולהביא   השירותים 

 אותו   ורק   אך  למתכנן   יע גי   זה  ובמקרהים  סקימי ע   7בהתראה של    מוקדם   סיום   לכדי
    .הפסקתם למועד עד ו די על  ועלפב  שבוצעו השירותים בגין נן תכמ ה משכר חלק

מת מתכנה 2.4 לבצן  החייב  את  בחוזהע  המפורטים  בחריצות   שירותים  בנאמנות,  זה 
להביא להשבח ביותר, במטרה  הגבוהה  הפרויקט,  של    המירבית האפשרית  הוברמה 

הכווז  המקרקעין בהיות  הנחיות  םמזמין  פי  על  והכל  כפי  המזמין,  מעת   ה נתינ תש, 
לט   לעת אחראי  השירותוהוא  חשבו ההאמורים.    ים יב  על  יספק  אמתכנן  כל  נו  ת 

 ובאיכות הטובה ביותר.תקנים והחומרים לביצוע השירותים ברמה הציוד, המ 

הוא 2.5 כי  מצהיר  ה  המתכנן  כל  את  ומכיר  הנמותלמד  או  הקיימות,  ות  צאכניות 
  ידי   על  מאושרות  לא  אם  יןב ו  מאושרות  בין  הכנה  בשלב  הנמצאות   אובהליכים,  

ב   המוסמכות  תיווהרשו   מיםהגור נגיעה  להן  יש  בעקיפין  מישראשר  או  תכנון לין 
לבנייתו  פרויקטה לפרויקט  ו/או  רלבנטיות  גובלות,  (ו/או  תוכניות  תוכנית ,  ,   וכל 
   .לבנטיתר

המכנן  המת 2.6 השירותים  את  פ יבצע  שיתוף  תוך  זה  בחוזה  עם  וק  דהעולה  פורטים 
בתנאי  יועציםה   םעו   המזמין  שרק  מ ,  יימסרו    , נציגיואו  זמין  מה פורש  שאלה  כפי 

מוסמכים לתת למתכנן הוראות בכל הנוגע לפרויקט.    יהיו  ,מעת לעת  בכתבלמתכנן  
וה ההנחיות  ההוראות,  שיינכל  למתכנן תנ אישורים  ידי    ו  ת על  בכתב  המזמין  ינתנה 

 שיינתנו בעל פה.ר ושהנחייה ו/או אי אוש ולא יהיה כל תוקף לכל הוראה ו/ ומרא

וההנחיות   המטרות   ,קציבתהד,  על הנתונים, קווי היסו  השירותים  ס את ן יבסהמתכנ 2.7
 שיקבעו מזמן   הגורמים השונים כפיהיועצים וובתאום מלא עם  המזמין  שיקבעו ע"י  

א ולקיימם ללא סטייה אל  לנהוג לפיהם  , ויהיה חייב פרויקטהבי  גלהמזמין  ע"י  זמן  ל
 .המזמין נציגי מ  מראשו ו אשור בכתבא ה אאם כן קבל הור

המקצועית מ 2.8 מאחריותו  לגרוע  המשל    בלי  ימלא  הוראות תכנן  המתכנן  נציגי    את 
מטעם  המזמין אישור  נציגיוהמזמין  .  להמוסמכים  או  ת  גבי,  ניות, וכ סקרים, 

עם על שעל המתכנן לבצ  םשורים בשירותי, הקחריםאמכים, או עניינים  סמתקנונים,  
  השירותים   לביצוע  לאההמ  ת המקצועי  ומאחריות   המתכנן  את  ישחררא  ל  ,הפי חוזה ז
 . שהיא צורה באיזו  המזמין   בזכויות יפגע   אול,  האמורים

יים,  ונכנהעובדתיים, הת יםידו כל הנתונהמתכנן מצהיר כי הוא בדק ובירר ומצויים ב 2.9
והאחריםהמ ולהמתייחסים    שפטיים  הפרויקט  של  לו   ומת הקתכנונו    והדרושים 
השירותיםלצו מתן  מ  רך  הוא  לטיבווכי  היד  וסוגו  ודע  לו  יש  וכי  הפרויקט  ע, של 

הכישורה הדרושים  ניסיון,  והיכולת  השירותיםים  את  לבצע  מנת  ביעילות    על 
 כמפורט בחוזה זה.   דרךבני המנים ולרבות אועל פי לוח הז ות באופןובמומחי

 באמצעות  בתכניותיו  ינויש  כל   ולרבות,  התכניות  כל  את  להפיק  מתחייב  המתכנן 2.10
  מעת  יןהמזמ   הנחיות   י"ועפ   ' ב  בנספח   הקבועה  במתכונת   בקבצים   או  בתוכנה  מחשב

 מתכונת  הותבא  ורק  ךא  קבצים  מהם  ולקבל  ליועצים  להעביר  מתחייב  המתכנן.  לעת
   .כאמור בעהשנק
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התקשרות  דוי 2.11 כי  למתכנן  על  זמין  מהע  באה  המתכנן  ההכרה  עם    ו בכישוריבסיס 
של  האדריכל"  :ביחד  להלן )  ___________ל  ש  םיהאישי  רצונו  ומתוך  המזמין  "( 

 .האדריכלשל יים  האיש ושירותי ת א בללק

 .  ובעצמ  ל האדריכיבוצעו וימולאו על ידי  כנןכל השירותים וההתחייבויות של המת 2.12

מלבמ 2.13 לגרוע  המקי  המתכנן  אחריותו  של  בביצוע צועית  יעסיק  שהמתכנן  ככל 
ל  ועסק עיש החלפת כל עובד  מהמתכנן    רשאי לדרושהמזמין  יהיה  בדים  ועם  ותיהשיר

מבידו   זו,  בביצוע השירותים  צורך לנמק דרישה  חובשתח   מבליו לי  על המזמין    ה ול 
 כך.  בגיןשהי ם כל חובת תשלו  כלשהי ולרבות מבלי שתחול על המזמין

ולעיין במסמכיהמזמין  נציגי   2.14   ו ו/או שימש  ונ וכשה  םרשאים לבקר במשרדי המתכנן 
לצור   כל המזמין  ר לנציגי  ן ימסווהמתכנ  ירותיםר למתן השו/או בקש  ךאת המתכנן 

מעת לעת ימציא    המזמיןלבקשת    .ל ידושיתבקש ע  וכל עותק  סבר שיידרש על ידם ה
ו/אלהם המתכנן ת  דווכניות  בפני ם אחרים  מסמכי  ו/אוחות  ו  ולרבות לשם הצגתם 

 .  ועציםת ו/או היאו יזמים ו/או רשויות מוסמכו /ו ו ותי הנהלת המזמין ו/או בעלי מני

 כנןהמת סמכויות .3

עם   עם הרשות המקומיומ הרשויות  הבמגעים  לרבות  לשסמכות  הנוגע  בכל  רותי המתכנן  ית 
בת  המתכנן  יפעל  בכך  הכרוך  בא וכל  לכך  והמזמין    המזמין של    ני נו תכה   כוחו-ור  מסמיכו 

 ובלבד: 

תכניות 3.1 כל  יגיש  לא  לאקית   או  שהמתכנן  לתכניות  הרשויותיונים   המוסמכות   שור 
 . המזמיןע"י בכתב לכן ם אלא אם כן אושרו קוד

ול 3.2 החלטה  כל  יקבל  לא  את  שהמתכנן  יחייב  ולא  יפעל  הכרוך המזמין  א  עניין  בכל 

 . המזמיןשל בכתב מוקדם שורו היבא  אלא ספיתאו כו/ קית בהתחייבות חו

 לוח זמנים  .4

. המתכנן זהזה  לחו  'ה   פחבנס  כמפורט,  הינה  החוזה  תקופת  ,הז   החוז  הוראותבכפוף ל 4.1
בב  השירותים  יתחיל  אחיצוע  כל  השירותים  ד  לגבי  מתתמשלבי  אחד  שלבי  וכל  י 

מנציג  ותים בכל שלב  השיר ו  המזמיןעם קבלת הוראה בכתב  ך ימשיהוא  להתחילם 
הזמניםו  יצועםבב ללוח  בהתאם  הכל  לסיומם,  עד  הדרוש  כנספח  בקצב    ' ה   המצ"ב 

 .  וזה זהחל

יאוחר    ור כאמור,קיבל המתכנן איש 4.2  האישור   מים ממועדי  7  מתוךייגש לביצוע לא 
 מו עפ"י לוח הזמנים.   ויסיי

תנאים אחרים שלדעת    ,גרםנ 4.3 או  עליון  כח  ענן שלילמתכ אין    המזמיןעקב   ליהם טה 
  ן נתכ המ  , עיכוב בביצוע השירותים המבוצעים על ידיה למנועלא יכול הי ושהמתכנן  

רשאי   זה,  חוזה  פי  ההמזמיןעל  לבקשת  לד,  מ מתכנן,  את  בכתב  הביצוע  חות  ועדי 
 ה תהיה סופית ותחייב את המתכנן.  ין ז בעני  המזמין. החלטת המזמיןדי  שייקבעו על י

ורט בנספח  של השירותים, כמפ  השלבים  תתיד מחאכל  בגמר    מיןזממתכנן ימסור לה 4.4
זה, או במועדים שיקבע'  ב על  לחוזה  על  המזמיןי  דיו  בכל עת אחרת   פי דרישת  וכן 

עלהפרויקט  מנהל דו"ח  פי    ,  על  לבצעם  המתכנן  שעל  השירותים  ביצוע  התקדמות 
 זה.חוזה 

הובהרה   4.5 כי  בלוחלו  המתכנן מאשר  עמידתו  של  הובאבות הזמנים  החשיבות  דרך  ני 
תו  דים בעמ רויקט בשלמותו והקמתו מותניהשירותים וכי פיתוח הפם לביצוע  הקבועי

 ועדם. לואם ובמ בהתחייבויותיו במ

 שכר המתכנן  .5

המתכנן כלפי   השירותים ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של  צוע כליב תמורת   5.1
זה  המזמין  חוזה  פי  ב על  ב,  ולשבימלואם,  רצון  מועדן  יןזמימהעות    המזמין  שלם, 

 . "(נןכתהמ  רכש)להלן: " זה חוזהל' ג נספח למתכנן שכר טרחה על פי הקבוע ב

  חשבונות   י"ועפ  'גנספח  בלאבני הדרך כמפורט    תאםבה  למתכנן ישולם    המתכנןשכר   5.2
 תוך   וזאת,  םשהסתיי  שלב  כל  בגין  חשבון  להגיש  המתכנן  על.  המזמין  י"ע   שיאושרו



 

27 

 

עוקב לחודש ה  15-יוגשו עד הביניים    חשבונות  .בשלה  ואות  של  וסיומ  ממועד  יום  30
, יובהר כי  ת חוזה זהמבלי לגרוע מכל יתר הוראו ם.יי ום בינבגינו מבקש המתכנן תשל

ע ישולמו  ידי  לא  המתכנן    המזמיןל  שכר  שער    ירש הפ  או/ו,  הצמדה  הפרשי  כלבגין 
 נן. ל ידי המתכ בגין אי הגשת חשבונות במועד עולרבות ו/או ריביות 

ר  כנןהמת  חשביהיה  להגיש  דשאי  אבני  עבור  חלקיות.ונות  שחשבונות   רך  במקרה 
ע"יאושר  חלקיים מו  יהיו  הם  המזמין,  חי  על  הקדמה  אבן  בגין  התשלום  דרך  שבון 

 .ולא יהוו ראיה להשלמת אבן הדרךלשביעות רצון המזמין 

 ן.  למתכנן כנגד המצאת חשבונית מס כדיישולם  המתכנן שכר  5.3

מווהאמ  רותמל   5.4 לעיל  בזאתר  ומוצהר  עיכו  ,סכם  בגין  סטכי  ו/או  פיגור  יב  ו/או  יה 
הבב כמפורט  יותיייבו חתיצוע  המתכנן  של  זה  ו  תקופת בחוזה  ולמשך  נספחיו  על 

תשלום כלשהו על חשבון  יה ו/או הפיגור לא יהיה המתכנן זכאי ליהעיכוב ו/או הסט
כלשהם    שיםהפר  ם ו/אויניימי ב ולתשלזכאי  , ולרבות לא יהיה המתכנן  המתכנןשכר  

ל יתר זכויותיו שוע מר גמבלי ללהפרשי הצמדה כלשהם, וזאת    ולרבות לא יהיה זכאי 
 . על פי כל דין  ה זה ו/אועל פי חוז המזמין 

ב  המתכנןשכר   5.5 ול זה    חוזהכהגדרת  ומוחלט  סופי  שההינו  סיבה  מכל  ישתנה  יא, א 
מכלליות האמור   לגרוע   מבליוג.  ן וסוסף מכל מי לא יהיה זכאי לכל תשלום נ   מתכנןוה

תים, פת ביצוע השירותקו  תו התארכ   יהיה זכאי לשום תוספת בגין   לא  מתכנןהלעיל  
הפרויקטהפסק חלק    ת  איזה  הפרויקט  ש   ,ממנוו/או  במהות  חלק  ינויים  כל  ו/או 
 ,שהיא מכל עילה אחרת איזו  או  בפועל    ועלות ו/או    ב הפרויקטשינויים בתקצי  ,ממנו

ה'  ג ספח  הקבועים בנ  אים התנ  יתר פי    ועל  ען הסר ספק לא  . למ חוזהוביתר הוראות 
כנ"ל הם חלק   אם תוספותשלם תוספות לשכר הטרחה אף  ל  הב החו  המזמיןתחול על  

תעריף מחו  מכל  חלק  מהווים  אינם  שקיימים,  ככל  התעריפים,  וכל  זהשהוא   זה 
זכותו   .הלןל  6.4-ו  6.3ים  למעט שינויים כאמור בסעיפ  והמתכנן לא יהיה זכאי להם

 ו. פי לרק עואך ו ועל פי הוראות חוזה זה ה לשכר המתכנן בכפוףהמתכנן הינשל 

הנלוות   5.6 ההוצאות  עבודכל  ומדידובגין  העתקות  מכוני  צילומים,   ,תות  שליחויות, 
על ישירות  תשולמנה  וכד'  אישור  -מודלים  לאחר  השרות  לספקי  האוניברסיטה  ידי 

 שרות. בלת ההמתכנן את ק

וממובה 5.7 קב ר  כי  האחרון  וסכם  התשלום  שכרלת  חשבון  סיהמתכנן  על  אם  בין  ם י, 
מה את  המזמישרותיו    ן תמתכנן  החליט  אם  להפסיק  ובין  עימו,ן  ההתקשרות   את 

בחתימת  מותנ היעדר    המתכנן ה  כתב  בנוסח  תעל  לו  ביעות    המזמין ידי  על  שיומצא 
ן על חשבו   וןהאחר  לוםהתש  לקבלת   תנאי  כי   כם סוומ   מובהרכמו כן    . לגבי הפרויקט

ה   ם תרדכהג  ,סמכיםהמ  מכל  העתקים  למזמין  רימסו  שהמתכנן  הואמתכנן  שכר 
  לכל   תאפשר  אשר  הובתצור  מגנטית   במדיה  ותולרב   ,יקטהפרו   לגבי  שברשותו,  בחוזה

 .  םלשנותאו  /ו גביהם  על לעבוד אחר  אדריכל

   שינויים .6

ו/או    וניםתיק  ,ןמזמי"י האת עלעשות ז  תבבכ  ככל שיתבקש  ,יבצע מעת לעת  המתכנן   6.1
תוספות ו/או  הפחתות    שינויים  בתכ  םרותייבשו/או  וביתרינולרבות  החומרים    ות 

ובו ידשהוכנו  על  מטעמוצעו  מי  ידי  על  ו/או  ולבצע  ו  להכין  שעליו  )להלן:   ו/או 
י"(השינויים" כן  ה. כמו  ע"י רשות    מתכנןבצע  כל שינוי שיידרש  במסגרת השינויים 

ובלבד  מוס על שיקב מכת  יבואישור  כך    ל  השינויים  כל  מהמזמין.  ללא  בכתב  צעו 
אל נוסף,  צוין  תשלום  אם  אחרמבא  מקופורש  בכל  ו/או  להלן  אחר  ת  זה.    זהבחום 
ממועד חלק    ,שנתבקשו   השינויים,  ועניין  דבר  לכל  הורא   רותיםימהשיהוו  ות  וכל 

 יחולו על השינויים.  השירותים חלות על ה החוזה 

  ליקוי   ו א/ו  פגם  מחמת   נדרשו  השינוייםו  במידה  כי  ,בזאת  רבהמו   ספק  הסר  למען 6.2
 רשות   או   דין   כל  תדרישו  של  בתכניותיו   הכללה  אי  וא/ ו  ירותיםבש  רשלנות   או /ו

  המתכנן   תהתחייבויו  מילוי  אי   או/ו  המזמין  של(  השינוי  לפני )  ראותהו  או/ו   מוסמכת
 וזאת,  נוסף  םלותש  קבלת  אל ל  עת  לכב  לבצעם  יבמחו  ןהמתכנ   יהא,  זה  חוזה  פי  על

 . יןד כל פי  על למזמין  מדיםו עה סעד או/ו זכות  מכל לגרוע ימבל

-6.1יפים  בסע   לעיל  מהאמור  כתוצאה  שלא  םתיימהו  שינויים  המזמין  ידי  על  ושרנד 6.3
 הרשויות   דרישות  של  כתוצאה  םאינ  ואשר,  שלבוהשלים    ביצע  שהמתכנן  לאחר,  6.2

ו/או יופחת שכר   נןהמתכ  לשכר  נוסף  וםכ ס  למתכנן  ןהמזמי  ישלם,  מי מהיועצים  או/ו
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  השינויים   עבור  רק  וזאת,  הז   לחוזה  תאםבהשל צמצום השירותים,    הטרחה במקרה
או   הנוסף  הסכום. המתכנן לבין המזמין  ביןומראש  בכתב שיסוכם  כפי, מחדש שושנע

 יםהשינוי   של  היחסי   החלק  לפי  יחושב,  כאמור  המתכנן  לשכרמקרה,  ההפחתה, לפי ה
 שהגיע   המקורי  הטרחה  לשכר  בהתאם,  הרלבנטי  וניהתכנ  השלב  מתוך  דשחמ  שנעשו

 .  םדומי או םזהי ומסוג בהיקף שירותים בגין זה חוזה פיל למתכנן 

  שינוי   מצדיק  השינויים  סוג  האם  והבלעדי  המוחלט  דעתו  שיקול  פי  על  יקבע  המזמין 6.4
 ו א/ו  לוםשת  תוספת   יבהמחי  מהסוג  הינו  השינוי  כי  שיקבע   ככל  .המתכנן  בשכר

  ה מלהסכ  יגיעו  לא  והמתכנן  והמזמין  רהבמק  הרי  ,העניין  לפי ,  המתכנן  רשכ  הפחתת
  הנוסף  התשלום  את  גם  הפרויקט  מנהל   בעקי,  ההפחתה  או  הנוסף  התשלום  גובה  לגבי

  מנהל  בפני  לטעון  רשאים  יהיו   ןוהמתכנ  המזמין  .המתכנן  משכר  ההפחתה  או/ו
  לא   המתכנן  אם  גם ,  מקרה  ם בשו  כי   ת בזא  מובהר  .הסכומים  גובה  לגבי   הפרויקט

  היקף  או/ ו  השינוי  סוג  לגבי  ,העניין  לפי  המזמין  או  הפרויקט  נהלמ   לקביעות  יסכים
 ככל  אולם,  השינוי  את  יבצע  המתכנן ,  הימנו  נגזרה   משכר המתכנן  השינוי  וא /ו  ינוישה

  זכאי  יהיה,  מהם  אחד   כל,  הפרויקט  מנהל   קביעת  על   יחלקו   המזמין   או   שהמתכנן 
  השני   השלב  מתלהש  לאחרהמוסמך    המשפט  בית  בפני  להכרעה  שאהנו  את  אלהבי

הת  בפרויקט יתר  פי    יבויותיוי חוכל  חוזה  העל    התנאים   לקיום  בכפוף,  זהוראות 
 .  זה בחוזה הקבועים

 שינויים  בגין  נוסף  טרחה  לשכר  מקרה   בכל  זכאי  יהא  לא  המתכנן   כי  בזאת  מוסכם 6.5

  דרישת   לאחר  ימים  7-מ  יאוחר  ולא,  ובכתב  מראש  ןלמזמי   יודיע  לא  אם  וזאת

  נוסף   טרחה  בשכר  אותו  מזכים  רכאמו  נוייםשי   לדעתו  כי ,  המזמין  דיי  על  השינויים

 .זה חוזה ותהורא  פי  לע

 חוזהסיום ה  .7

זה, רשאי     7.1 או  יןהמזמעל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה  כולו  זה,  , להביא חוזה 
ו/או   ד , לפי  וצמצמלמקצתו, לידי גמר  , בקרות אחד  המזמיןדי של  הבלע עתו  שיקול 

 ים: מהמקרים הבא

יותר המתכנן הפר א  7.1.1 יקן  לא תוזה,  ותיו האמורות בחוזה  מהתחייבוי  חת או 
שקיב לאחר  ההפרה  מאת  את  כך  על  התראה  שנקבע  המזמיןל  הזמן  תוך   ,

ה על  בהתראה.  זה,  חוזה  ביטול  תאפשר  המתכנן  מצד  כלשהיא  נוספת  פרה 
 ה.התראללא  גם ,  זמיןמהידי 

התרו    מזמיןה 7.1.2 נציגיו  הוא    מתכנןבו/או    השירותים   בביצועמתקדם  שאין 
את  צב המבטיחה  א  םסיומ ורה  סיוםו/או  בה  כל   ת  שנקבע    םשלב  במועד 
,  עת על ידי המזמיןו/או על פי אבני הדרך שנקבעו ו/או ייקבעו מעת ל  סיוםל

תוך   נקט  לא  והמתכנן  העניין,  מ  15לפי  קיום  ם  צעדיראה  בלת ההתתאריך 
לדעת  המבט סיום  המזמיןיחים,  את  בהםהש ,  שלב  וכל  עד  במו  ירותים 

 שנקבע. 

פי חוזה זה ו/או כל    על  המזמיןמיתר זכויות    כדי לגרועבהר בזאת כי אין באמור לעיל  ומ
 דין. 

בחוזה   7.2 האמור  כל  בס"ק  למרות  לאמור  ובנוסף  יהיה    7.1זה  רשאי   המזמיןלעיל 
את ק  פרויקט, מבלי צורך לנמהביצוע    במהלך  ל עתב בכדעה בכתבהו  ןכנ מתללהודיע  

כולם ו/או   לשירותיו  , כי אין בכוונתו להיזקק עודידהבלעדעתו    ולפי שיקולהחלטתו  
ו בהתייחס לכל  כולו ו/או כל חלק הימנ   רצונו להביא חוזה זה לידי גמרמקצתם וכי ב

 לס"ק  עה בהתאםשל הוד  . במקרההימנו ו/או מהפרויקט  ו/או איזה חלק  שלב הימנו
א ך הנקוב בהודעה, אך ל ומצם, לפי המקרה, בתאריזה, יבוא החוזה לידי גמר או יצ

משלוח    30-מפחות   ממועד  הורימים  האמורה.  מעיקרי   אותההודעה  הינן  זה  סעיף 
 חוזה זה.

ו/או   7.3 ו/או כאמור בכל    לעיל  7.2  -ו   7.1צומצם כאמור בסעיפים קטנים  בוטל החוזה 
 לנה ההוראות הבאות: ו, כי אז תחזה בחוזה רמקום אח

  , מהם ה חלק  זו/או אי  השירותיםלגבי  ידי גמר  מקרה בו הובא חוזה זה לבכל   7.3.1
רשאי   השיר   המזמין יהא  את  ו/או  למסור  כולם  ביצועם,  המשך  ואת  ותים 
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ו/או ולהשתמש לצורך    חלקם, לכל אדם  לפי שיקול דעתו הבלעדי  גוף אחר 
,  הכמויות  כתביהתצלומים,    ,המפות,  הדגמים,  כניות הת,  מיםהרישו זה בכל  

  ותיםלשיר  הקשורים  הנלווים  והמסמכים  המכתבים,  המפרטים,  כותההער
החישובים, דיסקטים עם נתונים,    ולרבות  פרויקט ו/או הנובעים מהם לגבי ה
תוצאה  כלצורך או  המתכנן ו/או מי מטעמו  הכין  ש  תרשימים וכל חומר אחר

השירות ו  )להלןט  הפרויק  לגביים  מביצוע  לחוד:/ביחד    , "(המסמכים"  או 
 . המכים שברשותו לפי דרישמתחייב למסור את כל המסהמתכנן 

מקרה   7.3.2 בכל  כן  אכמו  לשכור  שלא  יבחר  לכל  שהמזמין  המתכנן  שירותי  ת 
אחרים   בנייה  ו/או  תכנון  בפרויקטים  פעולות  ו/או  בפרויקט  נוספים  ו/או 

ב ו/או  הקשור  נוספים  את  למ  המזמין רשאי  יהא  ,  ןבמקרקעי כל  סור 
ביצו  ואת המשך  ו/או חלקםהשירותים  כולם  תכנון  ולר  עם,  בות את המשך 

ולהשתמש לצורך  אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי ל אדם ו/או גוף , לכטקרוי פה
בכל לעיל.  ,המסמכים  זה  שיידרש    המתכנן  כהגדרתם  ככל  פעולה  ישתף 

יהא    ןהמזמי .  המזמין  ת זו שלגד לזכוולא תהייה לו כל זכות להתנ  לצורך זה 
,  המסמכיםהם בעבור  ר, תמורה, או פיצוי כלשכל שכ  למתכנןפטור מלשלם  

להל עבור    ן, כהגדרתם  בה ולרבות  והשימוש  בהתכניות  ו/או  חלק  ם  איזה 
ולרבות ע"י כל אדריכל    מטעמוו/או מי    על ידי המזמין  מהם ולרבות שינויים

 . ומי מטעמו/או   אחר שייבחר על ידי המזמין

הבי 7.3.3 בו  עבמקרה  החוזה  מהפרת  כתוצאה  אינו  הטול  ידי  יהיה  תכנן  מ ל 
הטרחה בעד אותו חלק מהשירותים   זכאי אך ורק לחלק יחסי משכרנן המתכ

על  בוצע  ו/או  בפועל  ידו    אשר  לביטול  שלעד  כפי  החוזה  חצמצום  לק  אותו 
על פי    מתכנןל  , וזאת לסילוק מלא של כל המגיעמנהל הפרוייקט יקבע על ידי  

לג  .החוזה סעיף  מבלי  מהוראות  ש ככלהלן    18.5רוע    המזמין   או  המתכנןל 
  את   להביא  זכאי  יהיה,  מהם  אחד  כל,  הפרויקט  מנהל  קביעת  על  לקויח

ההסכם  לאחר  המוסמך  המשפט  בית  בפני  להכרעה   הנושא   המזמין   .ביטול 
מלשלם  יה פטור  כלשהוא    מתכנןליה  פיצוי  או  תמורה  טרחה,  שכר  כל 
מכ ו/או  הח הבאת  תוצאה  כולו  השימווזה  בעד  ו/או  גמר  לידי  ש  מקצתו 

שורים בשירותים  הק  , כהגדרתם לעיל,יתר המסמכיםכל  בלרבות  בתוכניות ו 
 .  ינוייםולרבות בגין ש  ו/או בפרויקט

ה 7.3.4 בוטל  בו  מקרה  כתו  חוזהבכל  צומצם  האו  מהפרת  ידי    חוזהצאה  על 
בסעיף   כאמור  סע  7.1המתכנן  על  הקלעיל,  פטור  מזמיןהטנים,  יפיו    יהא 

יהא זכאי לכל    והמתכנן לא  פיצוי כלשהםשכר, תמורה, או    מתכנןלמלשלם  
פי חוזה    הוא בגין ביצוע איזה חלק שהוא מהשירותים עלתשלום מכל סוג ש

למתכנן  זה המגיע  המתכנן  משכר  חלק  אותו  חלק    למעט  אותו  בגין 
זה יקבע על  י שחלק  ידו, כפהפרת החוזה על  מהשירותים שניתן על ידו לפני  

 .  זמיןן כפי שיקבעו על ידי המהמזמין, בניכוי כל נזקי המזמי ידי

ב האמור  בכל  סעיף    זה  סעיףאין  מהוראות  לגרוע  פיצו  15כדי  בדבר  על  להלן  י 
שיגרמו   מזכויו  מזמיןלנזקים  ו/או  המתכנן  ידי  של    המזמיןת  על  במקרה 

 המתכנן.הפרת החוזה על ידי 

  לעכב   תע  בכל   בכתב  למתכנן   להודיע  רשאי  המזמין   יהיה,  זה  חוזהב  האמור  כל  למרות 7.4
  כל  לגבי   מהם  חלק  כל  או /ו  השירותים  מתן   המשך   את  להפסיק   וא /ו  להשהות  או /ו

שיקבע  הםמ  קחל  איזה  או/ו  שלב כפי  "להלן)  המזמין,    ובה קצ  לתקופה"(  הדחייה : 
ן לא  . המתכנהמזמין  קצובה מראש והמתכנן יהיה חייב להיענות לדרישת  בלתי  או /ו

יה האמורה  יהדח ורה נוספת כלשהוא בגין  לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או תמ   יהיה זכאי 
   חודשים. 24  תעלה על  לאפרויקט ה לגבי מצטברת  ובלבד שהדחייה ה

בסעיף   7.5 כאמור  גמר  לידי  החוזה  סיבה  עילל   7.3או    7.2הובא  בשל מכל  היתר  בין   ,
או   ובתוךוקצת מו  א  וכול  ,הפרויקט ביטול  הפסקה  עלת  ,  שלא  שנה תקופה  על  ה 

להחליט על חידוש    המזמיןבידי    , הזכות הפרויקט שהופסק  הוחלט על המשך ביצוע  
  ושהופסק   השירותיםלגבי  פו במלואו  חוזה. החליט כך, ימשיך חוזה זה לעמוד בתוק ה

חלק   איזה  על    המזמיןש  מהםו/או  שנה    םחידושיחליט  תוך  את  כאמור  ויחייב 
   .הזמןלשינוי המועדים המתחייב מחלוף  כפוף  ה ותנאיהש העבודבי חידוהצדדים לג

  במסמכים ולרבות   כל זכות עכבון  ןנמתכ לי בכל מקרה, לא תהא נתונה  מוסכם בזה כ 7.6
בזאת    בתוכניות מתחייב  בכל  המזמיןלידי    םלמסרוהוא  מידי  הובא   באופן  בו  עת 
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גמר לידי  סיב   החוזה  חולק מכל  והוא  .  ת המזמיןעל החלטה שהיא  ולרבות במקרה 
החוזה לידי גמר כל בכל עת בו הובא    למזמין כן, מתחייב בזאת המתכנן למסור  כמו  

 לפרויקט. לשירותים ו/או בידיו והקשור חומר המצוי 

שב 7.7 סיבה  מכל  המוקדם  סיומו  לידי  זה  חוזה  יובא  בו  עת  המתכנן כל  יעביר  היא, 
מס באופן  ימולאלתר  אשר  לגוף  ו/או  לאדם  על  דר  מכלול   מיןהמזידי  ונה  את 

מכלול  ה את  ולרבות  והנת התכניומסמכים  ביד ת  המצויים  לשירותיונים  ביחס    ם יו 
בידי   ידי  ויסייע  על  שימונה  סבי  המזמיןאותו אדם  דרך  ללא תמורה בכל  והכל  רה, 

 נוספת כלשהי. 

מת  השירות לקיים חוזה זה, כולו או מקצתו, מח  ימבצע  מי מבין   או/נבצר מהמתכנן ו 7.8
רות לספק באופן אישי  השי  י יו"ב, העדר יכולת של מבצערגל, פירוק וכ   , פשיטת מוות

שאין לו שליטה עליו או אם נעשו המתכנן או  השירותים ו/או מכל סיבה אחרת    את
מבין  מ ייח  י מבצעי  לפעולה משפטית,  כשירים  בלתי  בוט השירות  כאילו  הדבר  ל שב 

ו/או על ויחול במקרה זה על המתכנן  פי דהזכאי    החוזה  מטעמו    ין במקומו ו/אועל 
 לעיל. 7.3 -ו  7.2האמור בס"ק 

 ביטוח אחריות ו .8

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

  כמפורט   השירותים  ביצוע  עבור  הבלעדית  האחריות  כי,  הצדדים  בין  בזה  מוסכם .8.1
  או/ו  לשירותים  ןהמזמי  של  ואישורי  ולפיכך  המתכנן  על  תחול  ובנספחיו  זה  בחוזה

 או /ו   כנןהמת  ידי  על  הוכנו  אשר  או/ו  תיםבשירו  הקשורים  למסמכים   או/ו  לתכניות
 המלאה   המקצועית  ומאחריות   נןהמתכ  את  ישחררו   לא,  זה  הסכם   פי   על    מטעמו  מי
  או  בלטי  כלשהי  אחריות  ומטעמ  מי  או/ו   ןהמזמי  על  להטיל   כדי  בכך  ואין  ל"הנ

 . האמורים  המסמכים  או/ו  השירותים  איכות או כשרות

כוש  ו/או הפסד ו/או  אובדן ו/או  נזק, לגוף ו/או ר  לכל   ןפי המזמי חראי כלא  מתכנן ה .8.2
למזמיהו שייגרמו  למי מטעמ   וילעובדו/או    ןצאה  לעובד   למתכנןו/או    וו/או  יו  ו/או 

שלישי   לצד  ו/או  מטעמו  למי  הנובע  כתוצאהו/או  בגין    ו/או   ו/או  ו/או  בקשר 
אחד   עולים בקנהינם  בחלקם אותם או  ו/או עקב כך שהשירותים בשלמ    יםהשירות 

 עם הוראות ההסכם.

עובדיו/  ןפוטר את המזמי   תכנןהמ .8.3 ב  ואו  מכל אחריות    ושירותו/או כל אדם הנמצא 
  8.1  –  8.2גדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בס"ק  לכל אבדן או נזק על פי ה

 עיל, ו/או על פי דין. ל

בגין כל נזק    ועמ ו/או מי מט  ו דיאו עוב/ ו  ן מזמימתחייב לשפות ולפצות את ה  המתכנן  .8.4
ל תביעה  םהמ  מישיגרם  ו/או  דרישה  מה  ו/או  מי  נגד  הו  םשתוגש  לרבות,  צאות , 

פי פסק דין של בית משפט  -ו/או על  ורישת פי ד-שפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת עלמ
לו    מיד עם הוודעעל נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור    מתכנןלודיע  י   ןמוסמך. המזמי 

להתגונן  אפי ו  תםעדו לו  המזמיל  הצורך  במידתושר  על  של  מ  ןהגן  חשבונו  על  פניה, 
 . כנן המת

ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו ל בכל תשל  ן נשא המזמי .8.5 ו/או הוצאה    וו/או לרכוש   וום 
ו עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע ושלוחיו( בגין ו/א  המתכנן)כולל עובדי  

כל תשלום   ןלהחזיר למזמי  תכנןהמיהיה על    כם,אות ההספי הור-שלא על   השירותים
 מור לעיל.  פסדים כאעל כל הנזקים ו/או הה ו או הוצאה כנ"ל ולשפות/ו

או חויב לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה    םא שילושה  רשאי לנכות כל סכום  ןהמזמי .8.6
בטחת  כזה לה  הא זכאי לעכב כל סכוםי , וגם  וממנ  למתכנןור, מכל סכום שיגיע  כאמ
בכל  תש כנ"ל,  המזמילום  בו  לשלם  י   ןמקרה  צפוי  כלשההא  שלישי  לצד  נזק  ו.  דמי 

כל תב  למתכנןודיע  י  ןמותנית בכך שהמזמי   כאמור תהיה  ןשל המזמי  וזכות יעה  על 
 ניה.אפשר לו להתגונן מפ י ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ו

 ביטוח 

ח על  לבט   המתכנןייב  ין, מתחפי כל ד לפי החוזה או ל  המתכנןמבלי לגרוע מאחריות   .8.7
כל עת רלוונטית לחוזה ים במשך  , ביחד ולחוד, ולקיןזמיחשבונו, לטובתו ולטובת המ 

תקופתו לגמר  ועד  ו  זה  ההסכם  תקופת  כל  שבדין, ובמשך  אחריות  קיימת  עוד  כל 
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)ולעניין ביטוח אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  ביטוחים מתאימים להבטחת  
מק נוספות(    7למשך    –צועית  אחריות  האחרישנים  מגבולות  יפחתו  שלא  ות ובלבד 

 : שלהלן סעיפיםוב ביטוחים קיום על  האישור  ופסבט יםוהתנאים המפורט 

 : ןמזמי ו/או ה  המתכנן -ינו ה  בפוליסות"המבוטח"  שם .8.8

לעניין  ן"המזמי   חבר   ועובדי   לרבות:  הביטוחי  הכיסוי "  בת  וו/או  גופים /ות  או 
 ים של הנ"ל. או עובדו/ ןזמי הקשורים למ

בגין ו/או בקשר   וובדיוע  ןסה את אחריות המזמיאחריות כלפי צד שלישי מכ  ביטוח -
 ים. ומי מטעמו בביצוע השירותהמתכנן או מחדל של עם מעשה 

עלי   היה  ן את המזמי  שפות חבות מעבידים מורחב ל  ביטוח  - אחריות כמעביד    וותוטל 
מח ו/או  עבודה  תאונת  בגין  מקצלנזקים  שיגרלות  לעובדי  וע  עם    נןהמתכמו  בקשר 

 ביצוע השירותים. 

מ   ביטוח - מקצועית  המזמיאחריות  אחריות  את  עם    וועובדי   ןכסה  בקשר  ו/או  בגין 
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.   תכנןהמהפרת חובה מקצועית של 

רטרואקטיבי  י  –מקצועית  אחריות    ביטוח  .8.9 תאריך  התחלת    לאכלול  ממועד  יאוחר 
 . ןיים למזמים מקצועשירותי מתן

ד או סדרה של מקרי ביטוח , בגין מקרה ביטוח אחותבפוליססכום השתתפות עצמית   . 8.10
 ₪ .  100,000ים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך הנובע 

 :ם הבאיםל את הסעיפילכלו המתכנן  מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות   . 8.11

פי מי  , למעט כל וובדיו/או ע  ןהמזמי   ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי א.
 .שגרם לנזק בזדון

להבי ב. ניתנים  יהיו  לא  לרעה, טוחים  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לאחר    ביטול  אלא 
בכתב,    ןלמזמי   תמסרש מטעמו,    תכנןהמ"י  עהודעה  הביטוח  חברת  ו/או 

 .חות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש יום לפ  60במכתב רשום, 

 וליסות. יחול בפבתי לא חריג רשלנות ר ג.

  בדרך  מגביל   או  מקטין  או  המפקיע(  זהכ  יש  אם)   המתכנן  בפוליסות  סעיף  כל ד.
  ן מזמיה  כלפי  יופעל  לא  אחר  ביטוח  קיים  כאשר  ובטחי מ  אחריות  את  כלשהי
  ביטוח"  הוא  ל"הנ  ותהפוליס   פי  על  הביטוח  ן מזמי   ולגבי  ומבטחי  וכלפי 

  זכות   ללא,  ותנאי   פיל  המגיע  השיפוי  במלוא  ןהמזמי  את  המזכה",  ראשוני 
  זכות  כנןהמת  של  הביטוח  לחברת  יהשתה   מבלי  ן המזמי  בביטוחי  תתפותהש

  ה חוז  לחוק  59  בסעיף  כאמור   החיוב  בנטל  להשתתף  ןהמזמי   ממבטחי  תביעה 
  טענה  על   יםוותרמ   המתכנן   מבטחי ,  ספק  הסר   למען .  1981-א"תשמ   הביטוח

 .  ומבטחי וכלפי   ןהמזמי כלפי  כפל ביטוח של

ה ה. בהיקף  הכיסוי    אחריותפוליסת  כיסוי  מהיקף  יפחת  לא  פי  מקצועית  על 
ביטוח אח   על   והמאושרת  כנתהמעוד ,  המבטחת  שלריות מקצועית  פוליסות 

 . הפיקוח ידי

ימציא  עם חתימ . 8.12 זה  ביטו  המתכנןת הסכם  על קיום  חים, מסומן את טופס האישור 
ביטוחים"(ד'  כנספח   קיום  על  האישור  "טופס  המהוו)להלן:  ב,  חלק  נפרד  ה  לתי 

טעמו. המצאת ביטוח המורשית בישראל מידי חברת ה-זה, כשהוא חתום על  םמהסכ
קי על  האישור  תנאטופס  מהווה  זה  בסעיף  לאמור  בהתאם  ביטוחים  מהותי  ום  י 

ב  המתכנןבהסכם.   תום תקופת  מידי  ויציג,  זה  ישוב  של הסכם  חלותו  במשך  יטוח, 
מקצועית אחריות  ביטוח  נ  7למשך    )ולעניין  סי שנים  מיום  ההסכם(ווספות  את    ם 

 . ןורך בקבלת דרישה  כלשהי מהמזמי ום ביטוחים, וזאת ללא צטופס האישור על קי
 
 המתכנן  ימסור  -  לו   וכתנאי    השירותים   ין בג   המתכנן   עם   חשבון   גמר  עריכת  עם . 8.13

 שיהיה   מבטחיו  ידי   על   וחתום  תקף,  תקין  ביטוחים   קיום  על  אישור  טופס  ן למזמי
  ויכלול   הצדדים  בין  הסופית  ההתחשבנות  ביצוע  עדמו  שלאחר  ודשיםח   12  -ל  בתוקף

 . לפחות חודשים 6 תב  מוארכת ודיווח גילוי תקופת רהית בין
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  ן מי למז  הביטוח  פוליסות  את  להמציא  מהמתכנן  לדרוש  ,חייב  אל  אך,  רשאי  ןהמזמי . 8.14
או /ו  שינוי  כל  בצעול  כאמור  הפוליסות  את  להמציא  ויתבקש  היה  מתחייב  המתכנןו

 המזמין.   דרושיש התאמה או/ו תיקון 

ו האישורים על קיום  ונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/אריכת הביטוחים ו/או תיק ע . 8.15
על התאמת הביטוחים ולא יטילו   ןאישור כלשהו מהמזמי  לא יהוו  ןביטוחים למזמי

אח  ו ליע את  לצמצם  כדי  בכך  יהא  לא  ו/או  לכך  בקשר  כלשהי  שאחריות  ל  ריותו 
 פי כל דין.  -ה או עלפי הסכם ז-על ן המתכנ

ח  וכן ישא בכל  כום ההשתתפות העצמית החל בביטויישא, בכל מקרה, בס  כנן המת . 8.16
, קבלני המשנה, עובדיהם וכל המתכנןו/או מחדל של  עקב מעשה    ן נזק שיגרם למזמי

פוליסות הביטוח של  בא  מי ש ידי  על  נזקי, לרב המתכנןמטעמם שאינו מכוסה  ם  ות 
 העצמית הקבועה בפוליסות.  לסכום ההשתתפותמתחת 

  ן יותיו ו/או זכויות המזמיהפוליסות באופן המפקיע את זכו  את הוראות  המתכנןהפר   . 8.17
למזמי   אחראי   המתכנןיהא   שיגרמו  תהיינה    ןלנזקים  ולא  ובלעדי  מלא   לו  באופן 

ל טענה,  העלות כמנוע מלוהוא יהיה     ו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי
 . וכלפי כאמור,

הביט  . 8.18 בעריכת  לגאין  כדי  לעיל  כאמור  תרוחים  ו/או  סעד  ו/או  זכות  מכל  ופה  רוע 
פי ההסכ  המתכנןכנגד    ןהמוקנים למזמי פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר  על  ם ועל 

 ייבויותיו לפי הסכם זה. מהתחהמתכנן את 

 

 עדר יחסי עובד מעביד ה  .9

עסק בשמו  ביד של המתכנן או של כל מי שיולא יחשב כמע  יןהמזמ כי  ר בזאת  מוצה 9.1
יחסים של   המזמיןבין המתכנן לבין    השירותים וכי חוזה זה לא יוצר  ומטעמו בביצוע

ומע או  עובד  הוא,  ואין  לרכ הביד  רשאים  או  זכאים  מטעמו,  להם עוסקים  וש 
 י.  ה קיבוצ זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או חוז מהמזמין 

כנסה את תשלומי מס ההמטעמו    ועבור מבצעי השירותיםבור עצמו  תכנן ישלם עהמ 9.2
תשלו ו/או  מס  וכל  עקב  והביטוח  ממנו  שיגיע  עקב בם  או  ההתחייבויות   יצוע 

 וי חובה עפ"י דין.  יהא רשאי לנכות משכר הטרחה כל ניכ המזמיןההכנסות, ו 

 אים: הב לפרטים בכלל זההמתכנן יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ו 9.3 

וכל תשלום אחר או  מי, קרנות עובדים וכו'  תשלומי מס הכנסה וביטוח לאול . 9.3.1
ו/א שחל  עבודתםנוסף  תנאי  עובדיו.  בגין  המתכנן  על  יחול  העסקתם  ו   ,

 וביטחונם הסוציאלי.  

בגיןל 9.3.2 החובות  בגין    כל  מעבידים  על  החל  כלשהו  חוזה  ו/או  חוק  הוראות 
 עובדיהם. 

יה המ 9.4 מיה  תכנן  לכל  האמוריאחראי  העובדים  של  מחדל  או  אחריות  עשה  ובכל  ם 
על  חשהאחרת   מטיל  לעובדיומ וק  בקשר  מההוראות  עביד  לגרוע  מבלי  והכל   ,

 או בכל דין הדנות באחריות המתכנן.   הזהאחרות בחוזה 
 

 פת תקו  כל    במשך    בתוקף    המתכנן    יחזיק    לעיל,     האמור      מכלליות  רוע  לג   מבלי   9.5
ליסת  , פועל פי חוזה זה  שירותיםמתן השנים לאחר סיום    3  משךול  השירותיםוע  ביצ

מעבידיב אחריות  כנגד  ויידריטוח  במידה  שלישי.  צד  אחריות  וביטוח  ים  מציא  ש, 
 שלום דמי הביטוח. תקבלות על    מזמיןהמתכנן ל

 
 המסמכים  .10

להשתמש   10.1 רשאי  יהיה  לא  ולרבות המתכנן  ל  במסמכים  מכמבלי  האמור  גרוע  לליות 
ידויל  לע על  שיוכנו  השירותים  בתוכניות,  ביצוע  זולת    לכל  במהלך  שהיא  מטרה 

יהיה רשאי לפרס ממנו  לאיזה חלק  ו/או    לפרויקט צורה שהיא,   רביםם במולא  בכל 
מאת  אאלא   ובכתב  מראש  הסכמה  קיבל  ההסכמה.   מזמין הם  לתנאי  ובהתאם 

להשתמש    המזמין  רשאי  יהא  ובממצדו   בים, בחישו  ,תוכניותבלרבות  סמכים 
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והמסמכים   המתרים  האח התיאורים  ידי  על  השירותים  כנן  שהוכנו  ביצוע  במהלך 
חלק    לפרויקט לאיזה  א לו ממנו  ו/או  נלווה  צורך  דעתוחר,  כל  שיקול  ולרבות   לפי 

לכל מתכנן   שייבאחר  לאפשר  על  אשר  כל חר  ו/או  לתכנן את הפרויקט  ידי המזמין 
 . שנותםלרבות לש בהם ו חלק הימנו להשתמ

תחתן  נתכלמ 10.2 לעכב  זכות  תהיה  את    לא  ולרבידיו  אהמסמכים  ו/או  ת  ות  התוכניות 
מתכנן אחר שייבחר על  כל    ו/או למנוע את שימושם על ידי  למזמין תן  למנוע את מסיר

התוכניות בצורה  המסמכים ולרבות  מור על  לשייב  מתח. כמו כן, המתכנן  ידי המזמין
מעודכנ וממוי מסודרת,  החוזה  לאורנת  ת  תקופת  תקופת    5ולמשך  ך  מתום  שנים 

הא רשאי לדרוש י  המזמיןמראש ובכתב.  המזמין  ר  אישוולא להשמידם אלא בוזה  הח
 בכל עת שהיא.  םכניות ו/או כל חלק מההתו המסמכים ולרבותולקבל את 

 יםיוצרזכויות  .11

מולרבות  לעיל  7.3.1בסעיף  כהגדרתם  המסמכים    כל  כי  בזאת  מוסכם 11.1 לגרוע  לי  ב, 
, יוצרים  זכות רבותל, אשהו  וסוג   מין מכל  ויות הזכ וכן כל  האמור, התכניות, מכלליות 

הקני הזכויותזכויות  ולרבות  שהוא  סוג  מכל  הרוחני  הנוגע  המו  ין  בכל  סריות 
 מהם   חלק  בכל  או/ו  בתכניות  ולרבותכים  מסמובכל הנוגע ללשירותים של המתכנן  

ללא צורך    ידו  על  שיקבע  מי  או /ו   המזמין  של  רכושו  עת  בכל  יהיו  ,מהם  כתוצאה  או/ו
 ורצוף   שוטף  באופן  מזמיןל  ולשלוח   להכין  מתחייב  ןהמתכנ.  למתכנןנוסף  בתשלום  
 לאחר   בסמוך וזאת ידו   על יערכו  או/ ו יוצאו  או/ו  וכנוי אשר, המסמכיםמכל  העתקים

 לע  יידרשש  הסבר  כל    מזמיןל   ייתן  וכן,  כאמור  עריכתם  או/ ו  הוצאתם  או/ו  הכנתם
   .למסמכים ביחס ידו

גרוע לי ל ב מוולרבות,    במסמכים  שתמשהל   רשאי  יהא  ידו  על  בעשיק  מי  או/ו  המזמין   11.2
  העברתן   לצורך   ולרבות,  לנכון  ימצא ש  רה מט  לכל   עת   בכל  מכלליות האמור, בתכניות,

שך  המ  לצורךולרבות    , ככל שייבחר,המזמין  ידי  על  ייבחר  אשר  אחר  אדריכל /למתכנן 
 קבלת לצורך    ולרבותכל פרויקט אחר על המקרקעין  ביצוע הפרויקט ו/או  ן ו/או  תכנו

נית ו/או ביצוע שינויים בתב"ע ו/או בכל תוכ   ממנו  חלק  כל  או/ו   לפרויקט  בניה  ריתהי
נוספת ו/או  אחרת  עיר  להכניס  ,בניין  זאת   כלשהם   שינויים  לבצע  או/ו   ובכלל 

ולרבות   ידי המתכנן  שהוכנו    מהם  לקח  בכל  או/ו  בתוכניות במסמכים    יקט ובפרועל 
  . נוממ  חלק באיזה או/ו בכלל

ולרבות  לאחר  למסור  או /ו  למכור  או /ו   להעביר   רשאי   מין ז המ  יהיה  כן 11.3 ים 
 מהם  חלק  כל  או/ו   התוכניות  ולרבות  המסמכים  את  םאחרי   אדריכלים/למתכננים

  או/ו  לבצע  וא /ו  מהם  בחלקים  אוו/   בהם  להשתמש  שלא  לבחור  או/ו  לשנותם   או/ו
 של  הבלעדי   דעתו   שיקול  פי ל  והכל ,  מחדל  או /ו   מעשה   כל  לגביהם   או/ו  בהם  שות לע

 דסע  הז  ובכלל   כאמור  שינויים  בגין  כלשהו   לסעד  זכאי  יהיה  שהמתכנן  מבלי  המזמין 
הסכמת    סףנו   תשלום  כל  ללאהכל,    .ב"וכיו  מניעה  צו,  כספי בקבלת  צורך  כל  וללא 

דווח  למתכנן  יתן  ל, ללא כל צורך  ור לעיליות האממבלי לגרוע מכלללרבות    ,המתכנן
יות ו/או  ולרבות על התכנעל המסמכים    נןכהמתחובה לציין את שם  כל    וללא  כלשהו

ש אחרים  מסמכים  בסיס  י על  על  ב ו/ערכו  המסמכיםאו    במקרה   גם  וזאת  עזרת 
  השירותים  במתן  וימשיך  מכל סיבה שהיא  המתכנן  של  ירותיו ש   את  יפסיק   והמזמין
ידי    יצוע כל השירותים במלואם עלגם במקרה של השלמת ב ו  אחר  ןמתכנ  ותבאמצע
ידי אחרים באמצעות מתכנן ו/או  ך הפרויקט בין בעצמו ובין על  שוביצוע המ  המתכן

 . מתכננים אחרים

 ייתכןש  לו  ידוע  כי  מאשר  המתכנן,  ועלי  להוסיף  כדי  אלא  ,לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 11.4
 אשר  הגורם   גם  כזה   במקרה   וכי   שלישי  רם לגו  עיןהמקרק  ו יועבר  או/ ו  יימכרו   עתיד וב

 תשלום  ללא  יזכא   מטעמו  מי  או/ו  מהם  חלק  זהיבא  או/ ו   במקרקעין  יותזכו  ירכוש
  או /ו  בתכניות  ולרבות  במסמכים  להשתמש,  פיןבעקי  ובין  ישירות  בין,  למתכנן  כלשהו

  חול שת  מבליו,  המוחלט  דעתו  שיקול  פי  על,  שינויים  בהם  לעשות  או/ו  מהם  לקח  בכל
 כל   אלל ,  לעיל  האמור  לליותמכ   לגרוע  מבלי  לרבות,  מתכנןה  כלפי  כלשהי  חובה  ועלי

 םסמכי המ  על  המתכנן  שם  את  לציין  חובה  כל  ללאו    שהוכל   דווח  למתכנן  ליתן  צורך
 בעזרת   או/ו  בסיס  על  כועריש  אחרים  מסמכים  על  או /ו  התכניות  על  ולרבות

   .כלשהי תמורה  למתכנן   לשלם חובה  או/ו  המסמכים

  תא  לעשות  רשאי  ל"הנ   ישיהשל   הגורם  יהיה ,  לעיל  האמור  מכלליות   לגרוע   מבלי 11.5
 ידו  על  יקבע  אשר  אחר  גורם  כל  או/ו  אחר  אדריכל/  מתכנן  כל  ידי  על  לעיל  האמור

 לתשלום   זכאי  יהיה  ולא  אופן  או/ו  צורה  בכל  לכך  להתנגד  זכאי  יהיה  לא  והמתכנן



 

34 

 

 צו   או/ו  ית כספ  תביעה  לרבות  שהי כל  ביעהת  כך   יןבג   לתבוע  זכאי   יהיה   ולא  כך   בגין
  לפני  הן  חול י  במסמכים המזמין זכויות לגבי  זה 11 בסעיף  לעיל  מורהא .כלשהו מניעה

 ם כול  זה  חוזה   פי  על  המתכנן   שירותי,  שהיא  הסיב   מכל,  יסתיימו   בו  המועד  אחרי  והן
 או /ו  לםכו  המזמין  י"ע  םשירותיה  מתן  הפסקת  לסיבת  קשר  כל  ומבלי  םחלק  או/ו

  או / ו  כלשהו  שימוש  עלמנו   כדי  כלשהם  הליכים  קיטתמנ  מנוע  יהיה  המתכנן.  חלקם
  שימוש   לצורך  מהם  חלק  כל  או/ ו  התכניות  של  ולרבות  המסמכים  של  כלשהי  תקהעה

 על   בהן  שימוש  או/ו   בחלקן  או  בשלמות  מכירתן  זה  ובכלל  במקרקעין  לשהוכ  שרבהק
  ו א/ו  חלקם  או  מקרקעיןה  לו  רושנמכ  מי  או/ו   םחלק  או  המסמכים   לו  שנמכרו  מי  ידי

 או /ו  המקרקעין  על  ויבוצע   ר שא  עסקה  או/ו   פרויקט  לכ   לביצוע   או/ו   בהם  זכויות 
 או /ו  הוצאות  או /ו   גיםתמלו  או/ו  תשלום  כל  דרישת   לצורך  או/ו  מהם  חלק   זהאי

  או   במסמכים  השימוש  בגין  שהוא  סוג  או/ו  מין  מכל  אחר  החזר  כל  או/ו  פיצויים
   .עדכונם  וא/ ו ויםשינ גיןב או/ו חלקם

ו/או  ר  המתכנן  רשא  החסוי  המידע  בכל  וששימ  יאפשר  ולא  ישתמש  לא  כנןהמת 11.6 כש 
  בכל  לעשותתמש  השל  רשאי  המתכנן  יהיה  לא  כן  כמו.  השירותים  מתןך  ירכוש במהל

בכל    המסמכיםבכל  ,  חריםא   באמצעות  או/ו  בעצמו,  שהוא  מועד  התוכניותולרבות 
לפרוי איזה  ו/א  קטהקשורים  שימוש  מהםחלק  ו  כל  פרוילרבו  אחר,  כל    אחר   קטת 

  לסרב   כאיז  יהיה  המזמין  אשר  אישור,  מיןזמהמ  ובכתב  מראש  אישור  לקבל  מבלי
 .הבלעדי דעתו קולשי יפ ועל  נימוקים ליתן  צורך מבלי לתתו

חלקם  כ  המתכנן  שירותי  סיום  עם 11.7 או  זה    עלולם  חוזה  לגבי    הפרויקט  לגביפי  ו/או 
  כל   את   מזמיןל  לאלתר  המתכנן  יעביר ,  שהוא  שלב  כלוב   שהיא   סיבה  למכ,  וחלק

של    םהמסמכי  של  האורגינלים  הסופיות  התכניות,  תהתוכניו,  השרטוטיםולרבות 
  ידו  על   שהוכנו   ל "הנ  והמסמכים  התכניות   של   תקיםוההע  המודלים,  והספציפיקציות

 חלק  כלאו  /ו  הפרויקט  להצגת  המתכנן  השתמש  בו  אשר  אחר  חומר  כל  בצירוף,  הםו
 .ועניין דבר לכל המזמין  של רכושו בכל עתויהיו   הינם  שכן מנוהי

 

 ת החוזה בהס .12

להס  המזמין 12.1 שליש להמחות,  ב,  רשאי  לצד  למסור  או  לשעבד  לכל בות  לרי  להעביר, 
שיש בביצועותיזם  ו/או  בפרויקט  זכ  לב  זה,  את  חוזה  לפי  וחובותיו  או  כ ויותיו  ולן 
למקצתן,   ו/או  תמורבתמורה  צ ה  לא  המתכנן,  ללא  בהסכמת  צד  ורך  שאותו  ובלבד 

על פי חוזה זה,    כלפי המתכנן  המזמיןויותיו של  בעל עצמו את כל התחיי  ייטולשלישי  
 .  לרבות התחייבויותיו הכספיות

יהיה רשאי להסב, להעביר, לשעבד אה 12.2 זכויותיו  מתכנן לא  ו למסור לצד שלישי את 
 אש ובכתב.   לכך מר המזמיןהסכמת ן, ללא או מקצתוחובותיו לפי חוזה זה, כולן  

 סודיות  .13

לשמ  13.1 מתחייב  להודי והמתכנן  ו/או  להעביר  ולא  בסוד  להביא  ר  ו/או  למסור  ו/או  ע 
לאפשר   ו/או  שתגיע  להבילידיעת  ידיעה  כל  אחר,  גוף  ו/או  אדם  כל  לידיעת  אליו א 

נון ו/או  שור בתכ חומר הקבקשר למזמין ו/או לפרויקט ו/או לשירותים, וכל נתון או  
 א הגבלת זמן. לים והן לאחר השלמתם לת קט, והכל הן בעת מתן השירוהקמת הפרוי

  להחתים   המתכנן  יבמתחי ,  לו   ובנוסף  דלעיל   13.1  ק"בס  האמור   מכלליות  לגרוע   מבלי 13.2
  או /ו   ידו  על  יועסק  או /ו  שמועסק  מי   וכל  יועציו  ,עובדיו  לרבות  העבודה  צוות  את

  האפשרות  לו  שיש  או   ותו באמצע  ממנו  חלק   איזה  או/ו   טהפרויק  עם  בקשר  נמצא
 הצהרת  על,  השירותים  לרבות  מנומ   חלק  איזה  או/ו  קטיבפרו   הנעשה  על  מידע  גלהשי

  ת לידיע  להביא  ולא   להודיע  לא ,  למסור  לא ,  להעביר  אל  ל "הנ  יתחייבו  לפיה,  סודיות
 המזמין   עם  בקשר  אליהם  שתגיע  או/ ו  שבידיעתם  ידיעה  כל  אחר  גוף  או/ו  אדם  כל

 במהלך   או/ו  לפני,  השירותים  או/ו  המערכת  או/ ו  ממנו   חלק  איזה  או/ו  הפרויקט  או/ו
 . ביצועם אחרי או/ו

הצורך 13.3 על  חלה  אינה  האמורה  הסודיות  לרשויות להע  חובת  ומסמכים  מידע  ביר 
ל או  ליועצים  ביצוע התכנון,  למען  והכל  ובביצועו  בפרויקט  הקשורים  אנשים 

 השירותים.
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 ורוית .14

הימנעושום   הנחה,  אורכויתור,  מתן  או  במועד  מפעולה  מצד  ת  נצ  המזמין ה  או  יו/או  גיו  
ו אי מימוש  זה אשל הפרה או אי קיום תנאי כלשהוא מתנאי חוזה    שתיקת מי מהם, במקרה

יותר מזכויותיו של   יתור על זכות כלשהיא, ולא ישמשו  ו , לא יחשבו כו   המזמיןשל אחת או 
 בכתב.  למתכנן  מזמיןהלא אם כן אישר זאת  א  יןמזמהה מצד  מניעה לתביע

 

 פרות ופיצוייםה .15

זהמב 15.1 חוזה  הוראות  מיתר  לגרוע  לזכויות  לי  דיןהצדדים    ובנוסף  כל  פי  פי   על   ועל 
יותר מהתחייבויותיו על    אחת אואחד הצדדים  , הפר  אותיו האחרות של חוזה זההור

יהיה   זה,  חוזה  המפר  פי  לשלהצד  החייב  בעד  ום  למשנה ההפסדים  נזקים  ו  שגרם 
כאמור   מהפרה  המתבמקרוכתוצאה  הוא  המפר  הצד  בו  רשאי    המזמיןכנן  ה  יהיה 

  המתכנןלרבות משכר ו  נןלמתכסכום כאמור מכל תשלום שיהיה חייב לשלם  לקזז כל 
זאת לאחר שהודיע למתכנן בכתב מהו    ה, ככל שיגיעעל פי חוזה ז  למתכנן אשר יגיע  

 . ידו-טען עלסכום הנזק הנ

  ה להורות לו ם המוסמך על פי חוזה ז על ידי גורלו  הוראה שניתנה  לא מילא המתכנן   15.2
תראה בכתב  תן הרשאי, אך לא חייב, וזאת לאחר מ  המזמיןיהא    ,לבצע פעולה כלשהי

ן את ההפרה ו/או לא מילא המתכנן את יום מראש שבמהלכה לא תיקן המתכנ  14של  
ות אחרים את כל נן, בעצמו או באמצעון המתכ על חשב  ההוראה כאמור לעיל, לבצע 

 ותי המתכנן. או מקצת שיר 

כזה המתכנן    במקרה  ההוצ  מזמיןליחזיר  בקשר אאת  כאמור  שהוצאו  בפועל  ות 
המתכנן טיפול    15%ספת  בתו  לשירותי  ודמי  הוצאות  הוצאוהמזמיןלכיסוי  אלו .  ת 

ות  ם להורא בהתא  ין המזממינוכו מהתשלום הסמוך, להם יהא זכאי המתכנן לקבל  
מכל תשלום ך יקוזזו  מהתשלום הסמוסכומים לקיזוז הינם גבוהים  חוזה זה וככל שה

 וז במלואו.זנוסף עד לביצוע הקי

(, חוזה  הפרת   בשל  תרופות)  החוזים  חוק  הוראות  החולנת  זה  חוזה  הוראות   הפרת  על . 15.3

 . 1970-א"לתש

 פרסום  .16

המתכנ   המזמין  16.1 של  בשמו  להשתמש  כאדרירשאי  הן  של  ח /ו  פרויקט כל  איזה  לק  או 
שירותים  ממנו נתן  וי   . לגביו  פעולה  ישתף  שכפול  המתכנן  פרסום ו/או  אפשר 

לולרבות    ם המסמכי והכל  מהם  חלק  איזה  ו/או  תהתוכניות  ו/לא   תמורה   ו אשלום 
 . לעיל כקבוע  המתכנן לשכר  מעבר נוספים

ו באיזה חלק  ו/א  יקט או בפרוו/  המזמין המתכנן לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשם     16.2
לליות האמור לעיל לא ולרבות מבלי לגרוע מכ  בשירותים ו/או איזה חלק מהםו  ממנו

ו/או כל דבר אחר   ותיםלביצוע השיר    כאדריכל לפרסם את עצם בחירתו    ייהיה רשא
אלא אם ולאחר שקיבל לכך    ממנואו באיזה חלק  / ו  לפרויקטלשירותים ו/או  הקשור  

נע ממתן אישור לפי שיקול יהיה רשאי להימ  מיןהמזו  יןהמזממ ב  אישור מראש ובכת
צורך    הבלעדיתו  דע החלטתו.ומבלי  את  האמור    לנמק  יהיה    למרות  המתכנן  לעיל 

נן לביצוע השירותים בכפוף לכך שנוסח הפרסום המתכרשאי לפרסם את עצם בחירת  
 . הפרסום זמין שיהיה אף רשאי לדרוש שינויים בנוסח ר מראש ובכתב ע"י המ יאוש

 

 כללי  .71

  ממועד   החל  תקף  יהיה,  פיו  על  השירותים  וביצוע  זה  חוזה,  לעיל  אמורל  בכפוף . 17.1
 ממועד .  יוראותלהו  בהתאם  השירותים  ביצוע  לסיום  ועד  המזמין  ידי  על  חתימתו
 המתכנן   ידי   על  ניתנו   אשר  השירותים   ל כ  על  גם  הוראותיו   יחולו  זה  חוזה   חתימת
 .  נושנית  ככל, חתימתו םטר ויקטהפר  או/ו  לשירותים בקשר למזמין

 לבתי   ונהת נ  הבלעדית  השיפוט  וסמכות  שראלי  מדינת  דין  הינו  זה  החוז   על  החל  הדין . 17.2
 .בלבד בירושלים המוסמכים המשפט
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,  התחייבות  כל  ממצה   ואה,  הצדדים  בין  והותנה  שהוסכם  כל  את  משקף  זה  חוזה . 17.3
.  זה ה חוז של לכריתתו  וברע  משנהו ל צד  כל י " ע ניתנו  אשר אחר ומצג פרסום , הבטחה
 מסמכים   וכל  מצגים,  הצהרות,  הבטחות,  הצעות  בכל  םקשורי  יהיו   לא   הצדדים

,  זה  בחוזה  במפורש  כלליםנ  נם אי  אשר,  שהוחלפו  ככל,  הצדדים  בין  שהוחלפו  םיאחר
 .בטלים יהיו אלה וכל  חתימתו  ילפנ, נעשו אם, נעשו ואשר

  הצדדים   בין   היחסים  על   יחולו   לא  ישראלב  טקטים והארכי  ינרים 'האינג  אגודת  כללי  . 17.4
 למתכנן   תיםוהשיר   ביצעו  העברת,  החוזה  יטולב  של  מקרה  בכל  ולרבות  זה  לחוזה

  אגודת   כללי  בין  התאמה  אי  או  טייהס,  הסתיר,  הסכמה  אי,  מחלוקת  כל,  אחר
 החוזה   יקבע ,  זה  מחוזה  המשתמע  או/ ו  האמור  לבין   רכיטקטים והא  נרים 'האינג 
 . ממנו המשתמע  או חוזה ב  האמור  פי על נהוגל  ייביםמתח דיםוהצד

  לעיכוב   מניעה  צו  עולתב  מקרה  בשום  יוכל  לא  המתכנן  כי  במפורש  בזה  מוסכם . 17.5
  באיזה  או/ו  הפרויקט  עם  בקשר  ב"וכיו   הריסה  צו   או  הההקמ   או  הבניה  או   התכנון

 ד לסע  רק  לפרויקט   בקשר  אחר  דהוא   מאן   או   המזמין   את   לתבוע   ויוכל  ממנו   קחל
 באורח  לעכב  כדי  בה  שיהיה  כלשהיא  פעולה  לעשות  שלא  מתחייב  המתכנן  .כספי
 . הימנו חלק איזה ביצוע  או/ו תכנון  או/ ו ועוצבי או/ו  הפרויקט תכנון את  הואכלש

  שעות   72  תוך  לתעודתה  יעההג  כאילו  תחשב  למשנהו  אחד  מצד  שתשלח  הודעה  כל . 17.6

 .  ןהנמע   הצד של לחוזה  במבוא  תהכתוב  י לפ, רשום במכתב, בדואר משלוחה מיום

 

 החתוםלראיה באו הצדדים על ו

 

______________                  __________    ____________________ 

 המתכנן                                  המזמין
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  – תשריט המקרקעין  'אנספח 
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 ב חנספ

 המתכנן  ותישיר

 ותהגדר .1

 . חוזהרו ההגדרות כפי שהוגדרו בבנספח זה יישמ

 :המתכנן  משירותי חלק המהוות כלליות מתמשכות  ותדריש .2

  התכנון   שכתובלירושלים    בעיריית  ההחלטות  ומקבלי  המקצועי  דרגה  עם  מתמשך  רקש  קיום 2.1
 .התכניות של ומהיר רציף לקידום, והמחוזית המקומית

ה  ,יפהרצ  פעלהה 2.2 עם מנהל  היועוייקט,  פריחד  ושל  שיידרשו  יאושרו צים בתחומים השונים 
 .ןאישור ולקידום התכניות הכנת תלהשלמ המזמיןעל ידי אש ובכתב מר

עם  ישי  קיום 2.3 תכנון  ועם  בות  מטעמו  מי  ו/או  הנוגעות  היועצהמזמין  סוגיות,  לפתרון  ים 
 בוועדות.  והתאום לתחומי טיפולם של היועצים, במהלך הקידום

ישיבות  םקיו 2.4 של  לעד  המזמיןעם    שוטף  מטעמו  מי  ולמתןו/או  ולפתרון   כון  לשאלות  מענה 
 לאורך  השירותים ועד להשלמתם.  מתןכנן, במהלך  תהנוגעות לתחומי טיפולו של המ  סוגיות,

בדבר התקדמות הליכי התכנון,   המזמיןשל    שוטף  עדכוןשירותים יתבצע  כל תקופת מתן ה
  התכנון ו/או הרשויות השונות.על ידי גורמי  לודרישות נוספות שהוע כובים, עי

 וןהתכנ  ולשכת  ההעיריי"י  ע  הנדרשים   השונים  יםהגורמ  עם  תאום  פגישות  וקיום  םייזו 2.5
 .והמחוזית המקומית

 : שלביםבכל אחד מה  המטלות פרוט .3

מכלול  המתכנן  שירותי  הלןל  מפורטים 3.1 דהיינו,  יסו,  םשירותיה,  ידי    על  מזמין ל  קופאשר 
שלבים  ויחולק  םהשירותי    .תכנןהמ תתי  אך  למספר  ח  ובהרמ,  ותתי כי  מהשלבים  לק 

 .  מיןזהמ  לקביעת בהתאםבמקביל,  צעויבוהשלבים 

ואשר שלביו מפורטים להלן,   חוזהה, כקבוע בגוף  המתכנןבזאת כי בנוסף לשירותי    וסכםמ 3.2
חלק מהשירותי  המתכנןישלים   לבצע במסגרת    ם שהינואת אותו  גם באם   ירותיםהשחייב 

 השרותים את    לן, אך נדרשים על מנת להשליםלבים כדלהאו בש  חוזהאינם מפורטים בגוף ה
 וללא כל תוספות. המתכנןר ת שכוזאת במסגר ,באופן הטוב ביותר

התכנ 3.3 שלבי  המתכנן    ון  בכל  אתיציע  בחשבון  שלוקחות  שמירהבהמג  אפשרויות  של  על    לה 
 . הגן

 

 רעיוני  ותכנון  התכנית אפיון  - 1 לבש תת

 : יכלול  זה שלב

 ,התכנון  להתחלת  ל" מהנ  נחיותה  תוקבל  המוסמך  נציגו  או/ו  המזמין  עם  פרוגרמה  בירורי . 1
 למצב   והתייחסות  וןלתכנ  התאמתו  מבחינת  וסביבתו  אתרה  נתוני   תבדיק,  באתר  ביקורים

  מוסמכותה  הרשויות,  שיהיו  כלכ  ועציםהי  עם  ובירורים  התייעצות,  ותמוקדמ  חקירות,  הקיים
 זה  שלב   ועלביצ  הדרושים  אחרים  וגורמים   המחוזית  הועדה,  המקומית  הועדה,  העירייה  ולרבות

 .ןימהמז עם בתיאום והכל

 החוקיות  לבעיות  בקשר  או/ו  למתכנן  הנוגעים  שונים  גורמים  או/ו   כות המוסמ  יותברשו  בירורים . 2
 אישור  בקבלת  או/ו  יותאפשר  מקסימאליות  ייהבנ  ויותזכ  ובקבלת  בתכנון  כרוכותה  ותוהאחר
 מהם  הנתונים  כל  בלתק  תולרבו  החדשה  ע"התב  ואישור  המקרקעין  לתכנון  הרשויות  של  עקרוני

 גם   כמו,  ותיהם והנחי  לדרישותיהם  בהתאם   לרשויות  התכניות   והצגת  והכנת  לתכנון  םהנדרשי
ות בטחון ורשוי,  הבריאות  משרד,  אש  בי מכ,  מחוזיות  ועדות,  מיותמקו   ועדות,  עיריות,  רק  לא   אך

 נפורמציה אי  הדורש  אחר  גורם  כל  או  הנוספות  המוסמכות  הרשויותצוות אב לתחבורה,    ,הותעופ
 .אישור קבלת לצורך

 נתונים  לרבות,  מקרקעיןה  יןבג  המזמין  מטעם  יועצים  שיערכו  תבדיקול  שרבק  נתונים  ריכוז . 3
  .מיןלמז המקרקעין נתוני על יווחוד, ואקלימיים יאולוגייםג , םארכיאולוגיי

 . הראשוניות התוכניות והצגת עריכת לצורך ראשוניים חישובים הכנת . 4



 

39 

 

 עם   בתאום  כנוןהת  חלופות  של  להערכה  יטריוניםרק  הגדרת,  שונות  תכנוניות  תופוחל  הצעת . 5
 . המזמין ידי על המועדפת החלופה  חירתבב וייעוץ המזמין

 .  זהכלל בשלב  ות בדרךוע כל יתר הפעולות הדרושביצ . 6

 

 ככל שיידרש  - כוללת תכנית - 2 שלב תת

   :יכלול  זה שלב

שמכו  תכנית  הכנת . 1 בניה  חה  מיתאר מפורטת  היתר  להוציא  ,  המקרקעין   שטח  כל  רבועניתן 
, הכבישים  מערכת  תכנון,  לתכנית  נדרשיםה  םהנספחי  כל  ,תקנון,  לתכנית  מפרטים  רתהגד

 . הבניה  ותואפשרוי  קרקע  יייעוד,  הקרקע  שימושי  של  דרתמסו  סכמה  הכנת  ,והתנועה  חניהה
,  תקציבית  מבחינה  וצעהמ  התכנון  וניתוח  התכנוניים  השיקולים  ישולבו  התכנית  בהצגת
 את   המציגים)  ייםיכלאדר  בינוי ותחשיבי  גרפים ניתוחים(,  ירוקה  בניה)  קיימות  טיבהי  לרבות
 לקים הח   של  והשטחים  קשריםה ,  יקותהז  ויוצגו(  קומתיים  נטו  רוטוב  ויחסי  הבינוי  יעילות

 .קרקעיןבמ השונים

 .המזמין אישור לקבלת עד המזמין שיקבע פורום כל בפני והשיקולים המוצע התכנון הצגת . 2

 של  לעמידה  דרשהנ  בכל  לגביהן  והמלצה  חלופות  בחינת  וכן  והמידע  השירותים   כל  ןתמ . 3
 י "ע  שתיקבע  /בעהשנק  מהבר  רוקהי  בנייה  בתקני  העתידיים  נייההב  תהליכי  ושל  האב  תכנית

 .המזמין

 .ןהמזמי רצון לשביעות, זה בשלבביצוע כל יתר הפעולות הדרושות בדרך כלל  . 4

 

 ול הרשויותמ ראשוניתיאום  – 3 שלב תת

 : ל לו יכ זה שלב

 .מיתהמקו בוועדה לדיון  התכניות להבאת התאום ותדריש  וקבלת למתכנן תיק פתיחת . 1

 תכניות  לבקרת  למחלקה  תאומיםה  מסירת  .תכנןהמ  תיק  דרישות   י"עפ  התאומים  צועיב . 2
 . ת"המבא רישותד י" עפ העריכה הוראות לרבות, התכניות לעריכת הנחיות וקבלת

 וגוף   רשות  בכלו,  התכנון  רשויות  כולל  המוסמכות  רשויותב,  הנדרש  ככל,  ושוטף  ףורצ  טיפול . 3
  תכניותה  הכנת  לרבות)'  וכו  פה וצבאתעו  ,תחבורה,  אש  כיבוי,  עורף ה  פיקוד  לרבות  רלוונטיים
 ות הרשוי  הנחיות  כל  לקבלת  עד   הדרוש  כל  ועשיית(,  רלוונטיים  תקנים  פי  על  הדרושות

 .המוסמכות

 ייווצר   אשר  צורך  או/ו  סתירה  או /ו  בעיה  לכל  יחסב  אדריכלי/תכנוני  תרוןפ  והכנת  המצאת . 4
 . השונות הרשויות או/ השונים ןהתכנו גורמי מול התכנון בהליכי

  עם  מיד   המתכנן  רותייש  ובמתן  התכנון  בהליכי  עיכוב  או  פיגור  או  גםפ  כל  על  מזמיןל  יווחד . 5
 . התגלותו

 . המזמין רצון לשביעות, כלל בשלב זה הפעולות הדרושות בדרךיתר  כל ביצוע . 6

 

 להפקדה  תכניהת אישור - 4 שלב תת

 : יכלול  זה שלב

פירוט    ונספחים  תקנון ,  תשריט  עריכת . 1 תוכנברמת  שמכשל  מפורטת  מיתאר  ניתן  ית  וחה 
בניה,להוצי  דיוןל  ןזימו  לקראת  לבדיקה  העברתם,  יןהמזמ  ידי  על  אישורם  ולאחר  א היתר 

 .המקומית בוועדה

 .ומיתהמק בוועדה התכניות גתצה . 2

 וועדה ל  להעברתן  התכניות  ומסירת  המקומית  ועדההו  דרישות  י" עפ  תיקונים  צועיב . 3
 .המחוזית

 . ה להפקד המלצה עד ומיתהמק עדהבוו ליווי . 4

 דרישות   בדיקת  לרבות,  המחוזית  התכנון  ולשכת  המחוז  מתכנן  עם  ראשוני  וםתא  צועיב . 5
 . סף לתנאי וחדותמי
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 הנדרש  וישינ  לכל  הסכמתו  וקבלת  המזמין  עדכון  .יתהמחוז  התכנון  לשכת  רותעה  קבלת . 6
 . בתכנית להיעשות

 . הסף דרישות להשלמת תהמחוזי נוןהתכ לשכת דרישות י"עפ מיםתאו צועיב . 7

 .הפקדה לקראת המחוזית וועדהב ים/דיון . 8

 . דהקלהפ התכניות  מסמכי והכנת תוזיהמח הוועדה החלטת י"עפ  יקוניםת צועיב . 9

 .  יעות רצון המזמיןלשב ,זההפעולות הדרושות בדרך כלל בשלב ביצוע כל יתר  . 10

 

 חדשההעיר ה בניין  תתכני של סופי ואישור הפקדה - 5  שלב תת

 : יכלול  זה שלב

 . להפקדה פרסום צועיוב רסוםפ נוסח קבלת . 1

 מענה   בהכנת  לטיפו  לרבות,  בהתנגדויות  וןדי  לקראת  ההפקדה  בתקופת  התכניות  אחר  מעקב . 2
 העוסקים   הדיונים  בכל  המזמין  וייצוג  השתתפות(,  התנגדויות  ותהיינה  במידה)  דויותלהתנג

 . נגדויותבהת

 . לאישורה לדיון ניותהתכ והבאת( דרשונ במידה) עדהו הו ותדריש י"עפ  וייםשינ בצוע . 3

 . וקףת  ןמת עד התכניות וליווי , תוקף למתן פרסום בצוע . 4

 . עד למתן תוקף לתכנית זהלל בשלב ות הדרושות בדרך כלביצוע כל יתר הפעו  . 5

 
   מוקדם תכנון  - 6 שלב תת

 : יכלול  זה שלב

  של העקרונית ההצור את המתארות יותתכנונ תחלופו  בכמה מוקדמות תכניות תהכנ . 1
,  קציביתת המבחינ אלטרנטיבה כל של וחסרונות יתרונות: השאר בין והכוללות הפרויקט
 או/ו וחזיתות חתכים, הקומות תכניות , איתור תוכניות,  ביצועיתו תחזוקתית תפעולית

 .המזמין  דרישת לפי הכל, פרספקטיבה

 פרוייקטה  של הכולל נוןלתכ להתאימו מנת על המוצע ןבתכנו הדרושים השינויים יצועב . 2
 .המזמין ולדרישות המורחב

ום טיפולם ומתן חומדן משוער של העבודות שבתת אהכנ  לצורךמסירת נתונים ליועצים  . 3
של הפרוייקט ועד לקבלת אישור סופי של  ליועצים לצורך התכנון המוקדםראשוניות  נחיותה

 המזמין.

 בהכנת הסיוע. פרויקטל ראשונית יביתתקצ הערכה בהכנת מיןולמז קטהפרוי למנהל סיוע . 4
  ותתחזי שטחיולרבות  בפרויקט יינובה שטחיפרטים לגבי   מתן: היתר בין יכלול בתקציב

 . פיתוח ושטחי

 ייד על שיקבעו התאום ישיבות בכל השתתפותו המתכנן של בתוכניות היועצים נתוני תאום . 5
 . המוסמך נציגו או/ו המזמין

 . נציגו  או/ו המזמין לאישור  מוקדמת  תוכנית גתוהצ המזמין ידי על הנבחר הפתרון עתקבי . 6

 .עם אדריכל הנוף רויקט הפ של הנוף פיתוחתאום  . 7

 . המזמין רצון לשביעות, זה בשלב כלל בדרך הדרושות לותהפעו  יתר כל יצועב . 8

 

  סופי תכנון  - 7 שלב תת

 : זה יכלול  שלב

  המזמין   עם  בישיבות  תתפותהש,  היועצים  כל  עם  בתאום  הפרויקט  לש  סופיתה  הצורה  תכנון . 1
 המזמין   ידי  על  שיקבע  אחר  רלבנטי  םגור  כל  או/ו  היועצים  כל  ועם  המוסמך  נציגו  או/ו

  של   בתכנון  עיכובים   ומניעת  תםדריש  לפי   ליועצים   שתידרש  האינפורמציה  כל  ירתמס  ולרבות
 . היועצים

: השאר  יןב  הכוללת  רויקטהפ  של  העקרונית  צורהה  את   ותהמתאר   סופיות  תכניות  הכנת . 2
 פיתוח   תכניותיאום  ת,  פרספקטיבה  או/ו  וחזיתות  חתכים,  הקומות  תכניות,  אתר  תוכניות
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ע   פתוחיםה  לשטחים התנועה,ולחניות  ומהנדס  הנוף  אדריכל   דרישת  ילפ  הכל  לחניות  ם 
 . היועצים  תוכניות עם ל"הנ התכניות ותאום המזמין

 האחרים   השירותים  נותני  או/ ו  יםהיועצ  י"ע   זמיןלמ  שתוגשנה  השונות  תהתוכניו  בדיקת . 3
  בתחום   זאת  לכו  לעת  מעת  המזמין  י"ע   לו  הנתנשתי  להנחיות  בהתאם  והכל  לפרויקט  בקשר
 . המתכנן של ותואחרי

 בקשר  האחרים  ותיםהשיר  נותני  או/ו   היועצים  לתכניות  מתכנןה  תכניות  בין  תאום  ביצוע . 4
 .לעת מעת  המזמין י"ע ול שתינתנה להנחיות םבהתא כלוה לפרויקט

 התקציבית  למסגרת   תן תאמה  לשם  בתכניות   שינויים  והכנסת  הכספי  האומדן  בעדכון  סיוע . 5
 .המזמין דיי על לעת מעת קבעישת כפי

,  התקנון,  ריםהתיאו,  המסמכים(,  נוף  אדריכלות  כולל  לא)  האדריכליות  התכניות  כל  הכנת . 6
  ככל ,  יועצים  ידי  על  ניםמוכ  להיות  וריםאמ  אשר  מקצועיים  חיםנספ  וללכ  לא)  התשריטים

 התכנון  רשויות  לרבות,  המוסמכות  ותשוי לר  להגשה  הדרושים  והחישובים(  צורך  בהם  שיהיה
 האישורים   לקבלת  יתאיש  לדאוג  המתכנן  על.  מראש  אישורם  לשם  למזמין  ומסירתם

 .  הספציפי הטיפול חוםבת הנדרשים המתאימים

  אישורו  וקבלת  למזמין  ובמפרטים  ותבתוכני  הכנסתם  לפני  חומרים   לבחירת  הצעות  תהגש . 7
 תחזוקתית,  תתפעולי,  תקציבית  מבחינה  ות טיבאלטרנ  מתן  תוך  תוגשנה  ההצעות.  ל"לנ

 . ועיתוביצ

 . המזמין רצון לשביעות, זהכלל בשלב ביצוע כל יתר הפעולות הדרושות בדרך  . 8

 

   בניה היתר  לקבלת עד תהרשויו  מול פולוטי בניה להיתר בקשהה עריכת - 8 שלב תת                  

 : שלב זה יכלול 

 הגשתם, הרישוי יקת תלפתיח המוסמכות הרשויות י"ע םהנדרשי ומסמכים תכניות הכנת . 1
 עד והכל אינטנסיבי וטיפול השירותים בתחום  המוסמכות הרשויות דרישות מילוי, לרשויות

 .  מכותהמוס הרשויות אישור לקבלת

, מקרה ובכל האפשר ככל מוקדם האישורים וצאתה לשם הנדרשות הפעולות כל עשיית . 2
 . הזמנים לוח פי ועל בכפוף

  ברשויות בהן הטיפול וקידום להקלות בבקשות לרבותו םלהיתרי בבקשות שוטף טיפול . 3
, שא כיבוי, העורף פיקוד רשויותב, המקומית בוועדה, התכנון רשויות רבותול מוסמכות

 .סופי אישור קבלת עד הכל, כמבוקש בתכנון שינויים והכנת', וכד, בריאות, ורההתחב

  המוסמכות הרשויות תישרד לפי אחרים ובמסמכים ניותבתכ ושינויים תיקונים הכנסת . 4
 וטיפול לרשויות המתוקנות התכניות הגשת, ובכתב מראש שתינתן  המזמין בהסכמת

 .באישורם נסיביאינט

 ויעיל מהיר באופן שיקדם המזמין ידי על מראש שרשיאו המתכנן של אישי מקצועי סיוע מתן . 5
 היתר קבלת וללוכ עד הרישוי תהליכי תקופת כל לךבמה ירושלים בעיריית הבניה היתרי את

 .הפרויקט לכל הבנייה

 לקבלת הדרוש כל לרבות הבנייה היתרי לנושא כלל בדרך הדרושות תהפעולו יתר כל ביצוע . 6
 .המזמין ןרצו לשביעות, ובשלמות הפרויקט הקמתל בנייה היתר

 

 ( 1:100 או  1:50 המתאים בקנ"מ) תכנון מפורט - 9 שלב תת

 : ה יכלול ב זשל

 מפורטות ומוסברות כדרוש לביצוע המבנים. עבודה אדריכליות  הכנת תוכניות . 1 

ופרטי  ה . 2 בנין אדריכלים  פרטי  כלכנת תוכניות  של  ומוסברות  ה  גמר, מפורטות  מבנה,  חלקי 
 תאים.המבנה, בקנ"מ מכדרוש לביצוע 

 תיאום, ביקורת ואישור תוכניות היועצים.  . 3

 חומרי ופרטי הגמר. רך המכרז בהגדרת וכרז לביצוע המבנה, סיוע לעלמ הכנת סט תוכניות  . 4

דעת   . 5 חוות  וימתן  וביצועטכנית  קבלנים  בין  במכרז  הקשור  בכל  עם   עוץ  בתיאום  המבנה 
 ר קבלנים. ובסישתתפות היועצים וה
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 עליון פיקוח  - 10 לבש תת

 : שלב זה יכלול 

על ביצוע ולתוכניות וליתר המסמכים,    תאםפיקוח עליון: פיקוח עליון על ביצוע המבנה בה . 1
 ופת הבדק.ין בתקבהם, בין לפני מסירת המבנה ובהתיקונים שהקבלן חייב 

 נה. ן של היועצים לגבי ביצוע המבשילוב הפיקוח העליו . 2

 שור של חומרים.ירה, בדיקה ואייעוץ והמלצה לגבי בח . 3

 ע המבנה.יצוהדרכה ומתן הסברים למפקח באתר בעניין התוכניות וב . 4

 התקדמות בביצוע המבנה.  לדווח למזמין ע . 5

 יועצים. ם עם ההמבנה ואישור גמר ביצוע בתאו קבלת . 6

 .ע המבנהבברורים עם הקבלן בזמן ביצו יעוץ למזמין בהשתתפות . 7

 

 כללי  . 4

 השונים  השלבים  פי  על  ולרבות  נספחיו  על,  חוזהה  פי  על  המתכנן   ויותהתחייב  מיתר  ועלגר  מבלי
שלב  שלב  ובכל  רותיםהשי  מתן  במסגרת  המתכנן  תחייבמ,  אלו  לתנאים   ובנוסף  לעיל  ורטכמפ  ותת 

 :כדלקמן

/    בתכנה  המופעל  מחשב  גבי  על   ממוחשב  באופן  התעשנ  ידו  על  שיבוצעו  התכניות  כל  כי 4.1
  התכניות .  היועצים  כלל  אחידה  תהיה  ואשר  מטעמו  מי  או/ין והמזמ  לו  יודיע  עליה  תוכנות

 פי   על  יויה  בציםהק  ומבנה  ההגשה  פורמט  כאשר  מגנטית  מדיה  גבי   על  םג  ןלמזמי  יוגשו
 התדפיס  תוכן  כי  ימתובחת  ויאשר  התכניות  של  תדפיס  המתכנן  גישי  בנוסף.  המזמין  הוראות

  להשתמש   חייב  המתכנן  יהיה  בהן   ותהתוכנ  כל   כי  את בז  מובהר.  המגנטית  ההמדי  כןלתו  זהה
  כדין  רכש  תכנןמ ה  אשר  חוקיות  תוכנות  היינהת,  זה  הסכם  פי   על  השירותים  ביצוע  רךלצו

 .  דין פי על הדרושים היתריםוה הרישיונות כל את המתכנן בידי יש גינםב ואשר

שי 4.2 המזמיככל  ידי  על  זאת  לעשות  וללא  ידרש  המתכנן,  ן  בשכר    תהתכניו  את  יגיששינוי 
 ידי  על  קבעשת  ממוחשבת  ניהול  מערכת  באמצעות  ציםהיוע  ולשאר  למנהל הפרויקט,  למזמין
 כל  בין  מידע  חילופי  מערך  המאפשרת,  המזמין  ידי  על  שתיקבע  אחרת  הטבשי  או,  המזמין

 דיווח  מתן,  עדכניים  תכנון  ומסמכי  תכניות  הפצת  תבאמצעו  הפרויקט  ניהול  וצוות  היועצים
  בקרה  תוך   מקוונת  ותהעתק  הזמנת ,  ומטלות  ישיבות  סיכומי,  בהם  השינויים  לע  מפורט

 .במתן השירותים רוהקש מידע של אחר סוג וכל הז ךמער על מתמדת

 עתל  מעת  לעיל  1-2  בסעיפים  המפורטות  נחיותה  לשנות  יהיה  רשאי  המזמין  ספק   סרה  למען 4.3
  .לנכון שימצא כפי

שלב  ות  שלב  כל 4.4 מטעמוה  בו  במועד  קר  כמושלם  יחשב  לעיל  המפורטיםת  מי  ו/או   מזמין 
  לקבל   המתכנן   על  כי   מובהר  כן  כמו.  רצונו  ותביע לש  הושלם  השלב  כי  בכתב   למתכנן  שריא

 .ותת שלב לבש כל ביצוע התחלת לפני המזמין אתמ  בכתב אישור

  ויותהתחייב  ביצוע  השלמת  כי  בזה  מוסכם,  החוזה  ובגוף  לעיל  מורהא  בכלליות  פגועל  מבלי 4.5
  ל כ  תהצג.  השלב  לאותו  ידו  על  הנדרש  כל  צועיב  משמעו,  השירותים  משלבי  שלב  לבכ  המתכנן

 ככל   נוספים  וגורמים  ציםהיוע  עם  הנדרש  כל  בירור,  יותווהעל  החלופות,  האפשרויות
  והרישיונות   האישורים  כל  בלתוק  המוסמכות  הרשויות  עם  הנדרש  כל  סיכום,  שיידרש

 והרשויות  היועצים,  המזמין  ישותולדר  לפרוגרמה  ,ע"לתב  התכנון  התאמת,  כנדרש
 להשלמת מטעמו    זמין ו/או מיהמ  של  בכתב  וראיש  וקבלת,  כדין  אישורים  קבלת,  מכותהמוס

  ואשר  שלב  לאותו  בקשר,  המזמין  רושיד  אותם  הנוספים  השירותים  ולכל,  ותת שלב  שלב  כל
 .לבש אותו שביסוד המטרה להשגת מי מטעמו או/ו המזמין לדעת םדרושי

 

 ו הצדדים על החתום: ולראיה בא

         _______              _________________        ____________________ 

 המתכנן                                   המזמין      
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 יכל אדר השכר  - 'גנספח 

 יהיה   המזמין  של  ונורצ  לשביעות  זה  חוזה  י"עפ  יוהתחייבויות  כל  ולמילוי  רותיםהשי  לביצוע  בתמורה . 1
 : כמפורט להלן "המתכנן  שכר" את  המזמיןמ לקבל זכאי יכלהאדר

  5-1)תת שלבים    החדשה  העיר  בניין  ת תוכני  של  סופי  שוריוא  הפקדה של    ה במועדהשלמ  ןבגי   1.1
 םשקלי    ____________________ )  ₪   ____________  של  סך   למתכנן   ישולם  ,(בנספח ב'

   .כדין מ"מע בתוספת (חדשים
 

  זה בחו  כמפורט  10-6  שלבים  תתימ  אחד  בכלהנוספים    השירותים  כל  של  במועד  השלמה  בגין . 1.2
סכום שיסוכם בין המזמין למתכנן שלא יעלה על הסכום    למתכנן  ישולם',  ב  בנספח  ולרבות

ו'    סימאליהמק בנספח  והנקוב  להלן   ₪  ____  של  סך מה  יחסי  חלק :  המפורט 
 ___  של  סךמה  יחסי  חלקו,  מגורים  יעודב  בנוי  ר"מ  כל  עבור(  חדשים  שקלים___________)

  .כדין מ"מע ספתובת ,שרות שטח בנוי ר"מ כל בורע( חדשים שקלים ____________) ₪
ידי   בפועל  שיבוצע  הרלבנטי  השלב  תת  של  לאחוז  יחסי  באופן  יבוצע  םותשלה  כי  מובהר על 

הש  השלבים  כל  מסךמתכנן  ה  ועד   המוקדם  התכנון  משלב  עצמו  הפרויקט  שללבים  ותתי 
   .הפרויקט והשלמת עליון פיקוח וכולל

  לצרכי  המוסמכות   לרשויות  וששיוג  ניות בתוכ  הקבוע  פי  על  בעייק  זה  לענייןחישוב השטחים  
 . היתרים קבלת

 
 ר נספח ו'.המחיבהצעת  המפורטות הדרך לאבני בהתאם יבוצעו התשלומים . 2

  
 הביניים  תשלומי

  כאמור   הדרך  מאבני  אחת  כל  סיוםב  שישולמו  ביניים  לומיתש  למתכנן  ולמו יש  המתכנן  שכר  חשבון  על . 3

 של   המלאה  ורצונ  לשביעות  בוצעו  שהשירותים  ןהמזמי  ישורלא  בכפוף  ישולמו  לוא  תשלומים,  לעיל

 .  הזמנים לוחותל בהתאם ביושל תתי על שלב בכל הכלולים שירותיםה ביצוע תוך המזמין

  חוזה ה  בגוף  כקבוע  המתכנן  שכר  חשבון  על   לבדב   ותמפרע  הינם  תכנןלמ  שישולמו  הביניים  תשלומי  כל . 4

 מובהר.  חוזה ה  לגוף  5  לסעיף  בכפוף  רבותלו   חוזהה  וףג  ולהוראות  לעיל  ורלאמ  בכפוף  ישולמו  והם

 . חוזהה גוף פי על המזמין יותמזכו לגרוע כבא יפורש לא זה בנספח האמור דבר  שום כי בזאת

  כל שסך  כך  המתכנן עם רטרואקטיבית תחשבנותה רך תע הדרך  אבנימ אחד  כל בסיום כי זאת ב מובהר . 5

 לסיום  עד  למתכנן  המגיע  היחסי  החלק  על   ויעל  לא  דרך  אבן  כל  לסיום  ד ע  ןלמתכנ  שישולמו  הסכומים

 . שלב תת אותו

 יצורף  שאליו,  זה  חוזה  לתנאי  בהתאם  חשבון  ןמזמיל  יגיש  המתכנן  כי  בכך  מותנה  לעיל  םהתשלו . 6

 חשבון .  המתכנן  שכר  יתרת  חשבון  על  תשלום  מבוקש  בגינם,  דרך  ןאב  לבכ  השירותים  של  מדויק  פירוט

,  המזמין  ידי   על  בכתב  חלקו  או  החשבון  אושר.  הגשתו  ממועד  םוי  15  בתוך   המזמין   ידי   על  קיבדי  זה

 או,  חשבון  ראוש  לא  .60+  שוטף  של  תשלום  בתנאי  יןהמזמ  ידי  על  שאושר  החשבוןמ  חלק  אותו  לםישו

  חול י,  ותוקן  החשבון  הוחזר.  ימים  7  בתוך  לתקנו  כדי  מתכנןל  המזמין  רויחזי,  המזמין  ידי  לע ,  חלקו

 .המתוקן החשבון את המזמין ישראש מיום, ורכאמ הימים מנין

ל  םומיוכל התשל  מתכנןנות שיוגשו על ידי ההאמור לעיל, כל החשבו  למרות . 7   ורכאמ  מתכנןשישולמו 

משכר    80%, לא יעלו על  לעיל  1בסעיף    רטיםהמפו  םשלביהד מאח  בכל  מתכנןן שכר העל חשבולעיל  

ה לא יהיו גבוהים מהחלק היחסי של רמקובכל  לב  תת ש  או ותו שלב  ן אבגי  מתכנןל  יעאשר יג  מתכנןה

יוגש חשבון על ידי   ינודש בגהחו  םעד לתוידי המתכנן    עלבוצעו בפועל  ש   השירותיםבגין    מתכנןשכר ה

של  ו, עם אישורמתכנןבגין אותו שלב, תשולם ל תכנןמגיע לתאשר  נןמתכמשכר ה 20%יתרת  .מתכנןה

 ב. של אותו להשלמתהמזמין 

 כללי 
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  לרבות,  אישה  סיבה   מכל  ישתנה  לא  והוא,  ומוחלט  סופי  הינו  המתכנן  שכר,  החוזה  להוראות  וףבכפ . 8

  היקף  התרחבות,  תיםהשירו  ןמת  תקופת  הימשכות  בשל  לעיל  רהאמו   בכלליות  לפגוע  ומבלי

  היקף   ותולרב   המדינה  רשויות  או/ו  התכנון  גורמי  בפני  שהוא  סוג  מכל  הליכים  של  קיומם,  שירותיםה

 . כך מתוקף הנדרש וכל ניותכלת נגדויותבהת הטיפול

  כל   ביצוע  מורתת  לטומוח  סופי  מלא  תשלום  מהווה  המתכנן  שכר  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען . 9

  כמפורט   המתכנן   שכר   מלבד  כי  ועלי  ומוסכם  למתכנן  הובהר.  נספחיו  על  זה  חוזה  יפ  על  םשירותיה

 המתכנן   כלפי,  חוזית  או/ו  פיתסכ  מחויבות  לרבות,  התחייבות  או/ו  מחויבות  כל  תהיה  לא  מזמיןל  לעיל

  ביצוע   לגבי  המתכנן  לפיכ  שהוא  סוג  מכל  מחויבות  כל  אין  מיןלמז,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי

ההאופציו  שירותיםה  הפרויקט ,  במקרקעין  הקשור  בכל  ,רשוייד  אם,  יידרשו  אשר  נוספיםנאליים 

  על   בניהל  הקשור  כלב  ןנהמתכ  את  להעסיק  תחייבותה  וא/ו  מחויבות  בו  אין  ולרבות  והקמתו

 חוזה ב טיםמפורה השירותים את ורק אך יםכולל מזמיןל המתכנן רותייוש, בזה יוצאה וכל המקרקעין

   .נספחיו על זה

  המתכנן   ישלם,  מועד  לאותו   נכון  זה  חוזה  פי  על  ול  יעלמג  מעבר  קיבל  שהמתכנן,  עת  בכל  ברר ית  אם . 10

 . לו שולם אשר  דףוהע הסכום תא המזמין  מדרישת וםי 15 בתוך למזמין

,  לעיל  טמפורכ  המתכנן  שכר  של  הסופי  החישוב  ריכתוע  הסופיים  החשבונות  אישור  בעת  יתברר  אם . 11

 עריכת   מיום  יום  15  וךת  נןמתכל  המזמין  לםיש,  זה  חוזה  פי  על  ול  המגיע מ  פחות  קיבל  שהמתכנן

 .ול עהמגי הסכום את המתכנן שכר של הסופי החישוב

 תום: ח צדדים על הולראיה באו ה
 

__                  _________________      ___________ _________ 
 המתכנן                                  המזמין
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 הביטוח עריכת ראישו - 'ד נספח

 האישור: הנפקת אריך ת  ר קיום ביטוחיםאישו

אי הפוליסה למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנ , בהתאםתוקףב  פוליסת ביטוח נה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש
יטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  הב קבועים בפוליסתור זה לבין התנאים ה ים באיששל סתירה בין התנאים שמפורט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ור. ב עם מבקש האישיטיתנאי באישור זה מ
 מבקש האישור  מעמד העסקה  אופי מבוטחה ישוראמבקש ה

ת בירושלים  האוניברסיטה העברי
ו/או   ו/או חברת נכסי האוניברסיטה 

בנות חברות   ו/או  ן גופי סמך )המזמי
 ל(  ועובדים של הנ"

 
 

 

 ם שירותי☒

 אחר: שירותים בתחום:       ☒
     

הנדסה / פיקוח/ תכנון/יעוץ 
 / 

 פרויקט/מדידהול ניה    
יתאר  מוכנית הכנת ת

מפורטת והיתר בניה   
לבנין מגורים ברחוב 

 ים ירושל 17ביאליק 

 
 

 מספר תאגיד:
500701610 

 ספר  מ

 מען
מפוס ייטק, קכפר הה 2.9ביתן 

 ם אדמונד י' ספרא, ירושלי

 מען
 

 ייםכיסו
 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

  פרמס
 יסה הפול

וסח נ
ומהדורת  
 הפוליסה 

ך  יתאר
 תחילה 

גבול האחריות   תאריך סיום 
 פה למקרה ולתקו

ויים נוספים בתוקף וביטול כיס
 חריגים  

 מטבע  סכום  ד' ציין קוד כיסוי בהתאם לנספח יש ל

ד אחריות כלפי צ
 שלישי 

 אחריות צולבת   302 ₪  5,000,000    
 הרחב שיפוי  304
 ה  י משנלנ קבלנים וקב 307
 בקש מויתור על תחלוף לטובת  309
 האישור         
 תביעות המל"ל  315
 ור מבוטח נוסףקש האישמב 318
 ראשוניות  328
בקש האישור יחשב כצד  רכוש מ 329

 ג 
יות אחר
 ידיםמעב

 חלוף מבקש האישור ויתור על ת 309 ₪       20,000,000    
מבוטח נוסף היה ויחשב   319

 כמעבידם 
 וניותאשר  328

יות אחר
 מקצועית

         
 
 
 
 

 ת. רטרו:  
 

 _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000  ₪ 
 
 

 ובדן מסמכים א 301
 הרחבת שיפוי  304
 ר על תחלוף לטובת מבקש ויתו  309

 ור  האיש       
 יםמרמה ואי יושר  עובד 325
 שיהוי עקב מקרה ביטוח עיכוב / 327
 ראשוניות  328
 . יםחודש   6תקופת גילוי  332

 (*: ג'פח את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנסלציין   המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש םשירותים )בכפוף, לשירותי רוט הפי
 ם יועצים/מתכנני 038
 הנדס, אדריכל, הנדסאי מ 040
 נון ובקרה )בניה(רותי פיקוח, תכשי 085
 שירותי פיקוח תכנון ובקרה )כללי(  086

 יסה * הפול שינויל/ביטו
 השינוי בדבר ורהאיש למבקש הודעה משלוח לאחר  יום  60 אאל תוקףל ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול  או אישורה מבקש לרעת שינוי

 .הביטול או
 אישורחתימת ה
 המבטח:
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/    המתכננים  מיועצים, מתכננים, מפקחים, שמאים וכיוב'  מקצועיתאחריות    ביטוח  טבלת דרישות 
 רשו להביא: ידעצים יו

 
 ₪.  1,000,000פי הציבור בגבול אחריות בסך ליטוח אחריות כב .1

יון ₪ מל  20,000,000  ה"כ  לתובע וס  ח  ₪, ש"   20,000,000מעבידים בגבול אחריות בסך    ביטוח חבות .2
 ח שנתית.למקרה ולכל תקופת ביטו

 מקצועית בגבול אחריות כמפורט בטבלה:  אחריות ביטוח .3

הפרויק ת דוהעבו סוג ץסוג היוע מס' נשהיקף  )העבודה(  א וט 
 התכנון / הייעוץ

 דרישת הביטוח 

מנה  מתכנן, 1 ל  מפקח, 
  פרויקט

פיקוח,   תכנון, 
 ניהול פרויקט 

1 – 2,000,000    ₪ 1,000,000   ₪ 

2,000,001 – 5,000,000   ₪ 2,000,000   ₪ 

5,000,001 – 10,000,000   ₪ 4,000,000   ₪ 

10,000,001  –  20,000,000  
 ₪ 

6,000,000   ₪ 

 ₪   10,000,000 ₪ ומעלה  20,000,001

 ₪   4,000,000    ₪ 2,000,000 – 1  יועץ קרקע 2

 ₪   8,000,000 ומעלה   – 2,000,001

ארגוני,  כלכלי ץיוע 3  ,
תכנון  נגישות,  

,  ונוף    בתי סבי
לוג,  זאו

עצים   אגרונום, 
 וכיוב' 

 ₪   1,000,000 כל היקף 

, יהטרוקצקונס  תכנון 4
 גיאומטריה  

פיקוח,   תכנון, 
בדיקת  

 פרויקטים 

1 – 2,000,000    ₪ 2,000,000   ₪ 

2,000,001 – 5,000,000   ₪ 4,000,000   ₪ 

5,000,001 – 10,000,000   ₪ 6,000,000   ₪ 

10,000,001  –  20,000,000  
 ₪ 

8,000,000   ₪ 

 ₪  10,000,000 ₪ ומעלה  20,000,001

 ₪  2,000,000 ₪    2,000,000 – 1 דה מדי דמוד 5

 ₪  4,000,000 ומעלה    – 2,000,001

 יחות ץ/ממונה בטיוע 6

 

 1 – 2,000,000 ₪    

 

 ומעלה   – 2,000,0001

2,000,000   ₪ 

 

4,000,000   ₪ 
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 'הנספח 

 לוח זמנים 

   :המתכנן  וסכמת על הצדדים לביצוע של כל אחד מהשלבים על ידימסגרת הזמן המ  להלן .1
 

  הקבוע  פי)על    השירותים  משלבי  שלב  כל  מתללהש  הצדדים  ידי  על  בענק  אשר  ןהזמ  ךשמ

 :כדלקמן הינו( חיונספ על  בחוזה

 

   חתימת ההסכםים ממועד חודש 3 -  1שלב  תת

 חודשים ממועד חתימת ההסכם.  6  - 2 בשל תת

 . ההסכם  חתימת ממועד חודשים 9  - 3שלב  תת

 ימת ההסכם.תחודשים ממועד ח 18 עד -( ורטתמפ יתנלתוכ  תוקףתן )מ 5-ו  4תת שלב  סיום

 חודשים ממועד חתימת ההסכם. 36עד   – יהמה של קבלת היתר בנ עד לר 6-10סיום שלבים 

 

המסמכים   כל  את  יספק  ה  הנדרשיםהמתכנן  הזמנים  בלוח  הרשויות  כמיעבור  ויפעל  טב  נדרש 

כנית תלוי גם בגורמים אשר  ור התושעם זאת, ידוע לצדדים כי קידום ואי  .לקידום התוכנית  יכולתו

 בשליטת המתכנן.  םאינ

 

 

            

           

           

      

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

________________________                         _____________ _______ 

 המתכנן                                  המזמין
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 םלתשלו  אבני דרך –נספח ו' 

 

 תב"ע

 15%                                        למזמין חלופות הצגת

 10%                              ועדפת        חלופה מ בחירת

 15%                             נבחרת חלופה עיבוד במהלך

 10%                         ונספחים תקנון, תשריט הכנת

 10%קומית                      המ לועדההגשה   השלמת

 10%      יתהתוכנ הפקדת על מקומית ועדה תלצהמ

 10%      התוכנית הפקדת על מחוזית  דהוע המלצת

 10%                                             בהתנגדויות יפולט

 10%                                                           תוקף מתן

 

 ון מפורט תכנ

 20%   זמין על תוכניות מוקדמות  בעת אישור וחתימת המ

 15%       בעת הגשת התוכניות לאישור הרשויות               

 10%                עם קבלת היתר בניה                                            

 20%               תכניותעבודה מפורטות לביצוע       בעת עריכת 

 20%  וצאת חומר למכרז  מות והבעת הוצאת פרטים, רשי

 15%     ח עליוןעבור פיקו

 

 

 

 

__                  _________________      ___________ _________ 
 המתכנן                   המזמין

 


