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   8/2020מכרז מס' 
   - תכנון י תו ירן שמת הזמנה להציע הצעות ל

 8-ה ונספח בינוי למתחם ר י הכנת תכנית בניין ע     
 בית ג'ןועצה מקומית מ  

 

 

 מבוא (1

ג'ןמועצה מקומית   1.1 הצעות למתן שירותי תכנון  )להלן "המועצה"( מזמינה בזאת    בית 

 .לדונם יח"ד    6של  נומינלית  בצפיפות    דונם  370  -כ  להכנת תכנית מפורטת בשטח של

יש לציין שחלק   וות יועצים כפי שיפורט בהזמנה זו. ה כולל צ יח ספכל נעל  "ע  הכנת תב 

תכנון  יםמהיועצ חוזה  על  אותם   ההמועצ   םע  חתומים  תכלול  לא  המחיר  והצעת 

זאת  .יועצים למתכנן.    עם  מקצועית  מבחינה  כפופים  יהיו  יועצים  המועצה אותם 

לביצוע ה  תקשרת ו/א תוכנית עם מציע אחדבהסכם  שני    ראות בעל    ו, שהוא אדריכל 

עבת )לה  ,ריםכנון  ומנהלו  צוות התכנון  ראש  יהיה אחראי  ל ויהיה  ואשר  "המציע"(,  ן 

וי במידה  ובהמשך,  זו  להצעה  הקשור  בכל  המועצה  התכנון  י בפני  לשירותי  בחר, 

 במלואם.  

המועצה המקומית   הפרויקט נעשה על ידי    וליווי  המועצה מדגישה כי תהליך התכנון 1.2

שלבי הביצוע והתוכנית יעברו אישור   התכנון,  ותזו, צו   רתבמסג   .בליווי משרד השיכון

כללי   פי  על  השיכוןובקרה  צוות  -משרד  וכל  המציע  כן  מ  על  חייבים היועצים  טעמו 

והשיכוןלהיות   הבינוי  משרד  במאגר  ימוכרים  זאת,  עם  יחד  ההיגוי  וזי.  התוכנית,  ם 

נעש ובתוכנית  בתכנון  המקומית  והטיפול  המועצה  ידי  על  ג'ה  מנהל אמב  ןבית  צעות 

 . עצההפרויקט שייבחר ע"י המו

ממתח 1.3 ליותר  הצעותיהם  שיגישו  מתכננים  כי  בזאת  ביותר מובהר  יזכו  לא  אחד,  ם 

אחד. מצו  ממתחם  ובו  התחייבות  מכתב  המציע  ע"י  יצורף  אם  ומתחייב יאלא  ן 

ו , ומקבל על עצמ מכרז אחרלעמידה בכל תנאי המכרז הכולל לוחות זמנים ללא תלות ב

הזמנים  חשכל   מלוחות  התנאים  ריגה  של  או  לקנס  תוביל  במכרז   2500שמוגדרים 

 יום עיכוב. כל שקלים עבור 

 

 להגשת ההצעה  תנאי סף .2

ותק מקצועי  ,  כדין ו/או בעל תואר שני בתכנון ערים  יורשו  וםרש  ריכלאדו  המציע הינ 2.1

ן  של תכניות מפורטות עד שלב מת  בלהווה  עריכה  ,בהכנה  ,שנים לפחות  10מוכח של  

עדיפות   פרטי  ן לניסיותוקף,  בקרקעות  איח בתכנון  ובתכנית  וחות  ובמיוחד וד  לוקה 

 .  לא יהודיבמגזר ה

בהתסניהול    על  אישורים  יצרףהמציע   2.2 עסקא  אםפרים  ציבוריים לחוק  גופים  ות 

 .1976ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו )אכיפת ניהול חשבונו

 . או תאגיד רשום רשה כדיןק מוסעו הינוהמציע  2.3

 ידתו בתנאי ים להוכחת עמ רשנדה יע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים  המצעל   2.4

 .  משרדו יל בפרופבות ולר  סיונו המוכחימסמכים המעידים על נ בדגש על  המכרז



 צפון מערב  8-מתחם ה כנית ת      37/2020מכרז מס'   
 

 

3 

 

ר רואה חשבון  גם אישוגיד ובפרופיל תא  במידה והמציע הינו תאגיד, יש לצרף להצעה 2.5

בע  על  התאגיזכולי  המעיד  בשם  החתימה  ומד.  ת  תאגיבמידה  משרדים ספר  או  דים 

ת ההצעה צוות תכנון שיגיש אלקבוע ראש    יםדרש במשותף הצעה, נמעוניינים להגיש  

)שנכללים אי על כל שאר היועציםת יהיה אחרוו. ראש הצהז בשמו ומולו גם ייחתם החו

 והסדרי התשלום. בהצעתו(

 צהוערה שהממטב  ,לדעתו  ,אות הנדרשותתכבהצעתו את כל האסמלכלול  המציע    על 2.6

התמונה   את  ש  מהימנההתקבל  ביותר  המקצועייםלותויכוכישוריו  ל  והטובה  של   יו 

 . המציע וצוותו

יש   -של משרד הבינוי והשיכון  במאגר  רשומים טעמו להיות  כל היועצים מו  ציעעל המ 2.7

 ל כך, ללא אישור זה ההצעה תיפסל! עלצרף אישור 

 

 והבהרות סתירות .3

  היסם עטילה'  אינג'ועצה  למהנדס המ  הפנותיש ל  הנספחיזו ו  להזמנה  הנוגעותשאלות   3.1

בפק   jann.muni.il-handasa1@beit באמצעות המייל להעביר    .9802240-04ס  או  יש 

לתאריך   עד  אלה  תינתנה   2020/08/20שאלות  ותימסרנ  התשובות   כלל   הבמרוכז 

 המציעים.  

וג  ס ו , מכל מין  ם ותיקוניםיי ניס במסמכי ההזמנה שינועת, להכ  המועצה רשאית, בכל  3.2

מך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות לשלוח למציעים מסשהוא, ו/או  

זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה  סמכי ההזמנה, ואלו הכלולים במנוספות ל

ה  לשאלות  בתשובה  התובין  מנהל  דרישות  ע"פ  ובין  השיכון    ו/אוכנון  מציעים  משרד 

 בניה.  תכנון והה תו ועד  ו/או

 

 וביטוח ות ערב .4

מקצועי רלוונטי, בהיקף שלא יפחת מ אחריות  קיומו של ביטוח    עליש אישור  ע יגהמצי 4.1

 עו ציב  רוב עב ביטוחעל קיום ה  מבטחה ו של  אישור  שידר. ירה ולתקופה למקמיליון ₪  3

 .  וז  הדובע

בסך (  הגשהבות  רהצעה )עלקיום ה  ה )כתנאי לדיון בה( ערבות בנקאיתמציע יצרף להצע  4.2

 ע. י ונו של המצולל מע"מ מחשב כ  ₪ 00040,

לשם   כום החוזה מס  5%מועצה ערבות בסך  המציע למסור ל  שעם חתימת החוזה יידר 4.3

 בטחת ביצוע העבודה על פי תנאי החוזה.  ה

 

 מועד הגשת ההצעות  .5
  םהמכרזיבתיבת    0012:עד שעה      2020/09/06  א'ם  ת ההצעות הינו ביוהמועד האחרון להגש 5.1

)קומה    בית ג'ןהמועצה המקומית    ןבנישב  דבור' פדוה  עצה גבוממזכירת החדר  בת  נמצאאשר  

2). 

בת  ידנית לתי  בשני עותקים  הגישכי ההזמנה יש לאת המעטפה הסגורה הכוללת את כל מסמ 5.2

לגבי    וחותמת  אישור  קבלול  2020/37מס'    מכרז  :המעטפה  ייש לציין על גב  ,מורכא  ,כרזיםהמ

המציע או    ל המעטפה את פרטין עציילן  אי  .ממזכירת המועצהתאריך ושעת מסירת המעטפה  

 מעיד על זיהויו.סימן ה
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ך אחרת לא  ל דרו בכ עה בדואר אמשלוח ההצ  .הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל 5.3

 יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. 

להאריך את המועד  ומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה ש  5.4

 ת.  וע צהההאחרון להגשת 

 ה כאופן קביעת המציע הזו .6

 שהיא.   כל הצעהו  ביותר א  הזולהלקבל את ההצעה  יבתו חמאין המועצה   6.1

שיקולי 6.2 לבחיר  במסגרת  המסמכים   תהמועצה  פי  על  ההצעות  תבחנה  הזוכה,  ההצעה 

   .לבדיקת המועצה ע"י המציע   שיוגשו

מסמ .7 המכאת  במשרדי  כי  לרכוש  ניתן  הרגיה  מחלקתרז  העבודה  בשעות  )ראה    תו ל הנדסה 

המקומי המועצה  תשלותמור(  תבאתר  עלת  שי  ₪  2000סך    ם  מע"מ  במחלקת  ו שכולל  למו 

  הצעה קבלהיש לצרף ל  .מקרה  אשר לא יוחזרו בשום  (2  ה)קומ  הגביה של המועצה המקומית

 .סמכי המכרזרכישת מ דה עלהמעי

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 עו"ד ראדי נג'ם

 בית ג'ן ועצה מקומיתראש מ
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 37/2020מכרז מס' 
   - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון

 8-ה למתחםונספח בינוי ר יע יןכנית בנתהכנת  
 מועצה מקומית בית ג'ן 

 מבוא .1  .1
ג'ןקומית  הממועצה  ה 1.1   "המועצה"  בית  מעוניינת  )להלן  לתכנון  בלבק(,  הצעות  ת 

 .בית ג'ןי המועצה המקומית בתחומ' לפי נספח א מפורט

זומטרת   1.2   ההזמנה  שלו ת  כנת:  בשטח  "התוכנית"(,  )להלן  מפורטת    370-כ  כנית 

)  6נומינלית של    יפותבצפ  דונם שטחי ציבור יחושבו    (יח"ד  1100-כיח"ד לדונם 

רלפי   של  צפיפות  לדונ  4.2יאלית  תכל  .םיח"ד  ההתוכנית  טבלאות  קצאה  ול 

   ית.נואיזון, וכן את כל הנספחים שיש להכין ולצרף למסמכי התוכ

   

מז 1.3   בזאתימ המועצה  תכנ  נה  שירותי  למתן  הצעות  כמ הגשת  בנספחון    ’ א  פורט 

הזמנה   שבמסמכי  לפירוט  בהתאם  והכל  התכנון"(,  "שירותי  )להלן  זו  להזמנה 

"ההזמנה"(  להציע )להלן  מבקשת  .הצעות  למ  המועצה  הצעה  שירותי  לקבל  תן 

 : מועצהזה בעבר עם הוחו  למעט יועצים שחתמ)  תכנון מלאים, כולל צוות יועצים

 ה זו.  בהזמנכפי שיפורט   (,ביוב, תחבורה וניקוז םימ

ו/או בעל    תוכנית עם מציע אחד, שהוא אדריכלר בהסכם לביצוע הצה תתקשהמוע

בתתוא שני  יהיהכנון  ר  אשר  צרא  ערים,  התכנון  ש  ואשר  ל)להוות  "המציע"(,  ן 

ובהמשך, זו  להצעה  הקשור  בכל  המועצה  בפני  אחראי  ויבחר,  מב  יהיה  ידה 

 נון במלואם. כ תלשירותי ה

 

ואת הזכות לצאת בהזמנה    ההזמנה טל את  כות לבת הזמה אצהמועצה שומרת לע 1.4  

לבצעו כולו    חתום על החוזה ו/או לאאו לא ל /חוזרת להציע הצעות בעניין שבנדון ו 

עד    מקצתו,  או החוזה  בחירת  אחרי  או  לפני  שלב  בכל  החוזה  את  לשנות  ו/או 

הס לחתימת  לשיקויתפוו  בהתאם  וזאת  כאש  ל,  והמוחלט,  הבלעדי  ר  דעתה 

ביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא  הרשות כל תתהיה כלפי  ם לא  למציעי

 בעניין זה.  

 

כי תהליך התכנוןהמועצה מ 1.5   ידי    ט נעשההפרויק  וליווי  דגישה  .  השיכוןמשרד  על 

  י ובקרה על פי כלל  אישור  יעברו  יתבמסגרת זו, צוות התכנון, שלבי הביצוע והתוכנ 

טיפול בתכנון ובתוכנית נעשה על  הו, ההיגוי  תוכנים התוזי. יחד עם זאת, יהתכנון

 קט שימונה ע"י המועצה. הל הפרוי באמצעות מנ  בית ג'ןידי המועצה המקומית 
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 מסמכי ההזמנה  .2

 ה:נ מממסמכי ההז ים חלק בלתי נפרדהנספחים הבאים, לרבות מסמך זה, מהוו 2.1 

 יט איתור המקוםרשת - 'נספח א  2.2 

 תשלום התוצרים ושלבי  ה,  ניםלוחות הזמ תכנון,  ותי הט שירירופ  - ' נספח ב 2.3 

 ע יהרת המצ טופס הצ  - 'נספח ג  2.4 

 ה הכספית הצעה  - ' נספח ד 2.5 

 וצעות להצגת המציע וצוות היועצים טבלאות מ  - 'נספח ה 2.6 

 הסכם תכנון   -ו' נספח   2.7 

 ת במכרז ות להשתתפוברנוסח ע -ז'  נספח 2.8 

 ת לביצוע  ערבו  נוסח  - 1-' ח זנספ 2.9 

 אישור קיום ביטוחים  -' חנספח   2.10 
 
 

 הצעה להגשת ה תנאי סף .3

הי 3.1  אדריכ המציע  ורישו נו  רשום  ידע    יל  בעל  ערים,  בתכנון  שני  תואר  בעל  ו/או  כדין 

נון  יים, בחוק התכ ר ובתהליכים סטטוט  ערים,  ןיות דומות, בתכנו נ כוכנון ת וניסיון בת

ל משרד הפנים )כגון  בנהלי עבודה מוו  ות שתוקנו לפיו ובתקנ  1965כ"ה  ה התשוהבני

ניסיון    ות ובעלשנים לפח  10של    קצועיותק מיע הינו בעל  המצ   ,וסףבנ  (.  נוהל מבא"ת

תכ ומוסדות  ממשלה  משרדי  מקומיות,  רשויות  מול     עריכה ,  בהכנה  -נוןבעבודה 

 . שלב מתן תוקף טות עדרוכניות מפובלה של ת והו

זר כנית איחוד וחלוקה ובמיוחד במגובתכנון בקרקעות פרטיות ובת  וןסיילנ  דיפותע

במגזר הלא יהודי    קדת העוסקת רק בתכנון מפורטיש לצרף טבלה ממו.  לא יהודיה

 וחלוקה. שכולל איחוד

עסקאות גופים ציבוריים  ק  לחו  ם אים בהתן על ניהול ספרים כדי אישור   יצרףהמציע   3.2 

   .1976ות מס(, התשל"ו חוב)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

 עוסק מורשה כדין.  דת ועת יצרףהמציע   3.3 

 נדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הלצרף את כל האישורים ו/או המסמכים    מציעעל ה 3.4 

  הסף.

אה חשבון המעיד על בעלי רו  רום איש להצעה גש לצרף  הינו תאגיד, יבמידה והמציע   3.5 

במידה ומספר תאגידים או משרדים מעוניינים להגיש  חתימה בשם התאגיד.  זכות ה

. ראש הצוות  שיגיש את ההצעה בשמותכנון  וות  אש צבוע ר, נדרש לקבמשותף  עהצה

 שאר היועצים והסדרי התשלום. י על כל יהיה אחרא 

 

המ - מו  ציעעל  היועצים  לכל  במאהיות  טעמו  משרד  רגרשומים  הבינוי    של 

היו  -והשיכון לכל  כך  על  אישור  לצרף  ההצעה    -עציםחובה  זה  אישור  ללא 

 תיפסל. 
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 סתירות והבהרות .4

דס המועצה אינג' היסם עטילה  הנ למ  שאלות הנוגעות להזמנה זו ונספחיה יש להפנות 4.1 

ביר העל  . יש 04-9802240או בפקס     handasa1@beit-jann.muni.il מיילבאמצעות ה

אלה  שאלו לתאריך ת  במהתשובות    2020/08/20  עד  ותימסרותינתנה  לכל  כז  רנה 

 המציעים.  

 גוס ים ותיקונים, מכל מין וכניס במסמכי ההזמנה שינויהמועצה רשאית, בכל עת, לה 4.2 

ל לשלוח  ו/או  או  שהוא,  דרישות  ו/או  נוסף  מידע  ו/או  הבהרות  מסמך  מציעים 

לאלו נוספות  לפי  ב  םהכלולי  הוראות  וזאת  ההזמנה,  הבלעדי, מסמכי  דעתה  שיקול 

בתשביוזמתה  ין  ב לשובין  המציעים,ובה  דרישות    אלות  ע"פ  השיכוןובין    ,משרד 

והבניה התכנון  ה  ועדות  ע"י  שימונה  הפרויקט  ומשרד    המקומית  הצעומומנהל 

 .  השיכון

 

 התמורה .5

 

א 5.1  למציע  המועצה  תשלם  התכנון,  שירותי  לביצוע  מפורטת ה   התמורה  תבתמורה 

 מורה"(.  להלן "התלעיל(. )ש 2.5ל פי נספח ד )סעיף  בהצעתו הכספית, ע

 ת התמורה המבוקשת על ידו.  על המציע למלא בנספח ד' להזמנה זו א 5.2 

ב 5.3  כל  כי    תא זמובהר  פי  על  תכנון  שירותי  לביצוע  הדרוש  כל  את  כוללת  התמורה 

היועצים, שכ"ט  לרבות  ההזמנה,  והתעה   מסמכי  שיידדפ קות  ככל  שירותיושרסות   ,  

יפין לעבודת המציע והצוות המקצועי ן או בעקשורה במישרי וכל הוצאה הקשליחים  

 לבין המציע.    שר ייחתם בין המועצהחוזה אל פי ה שלו, וכן ע

 5.4 
 5.5 

 . ההתמורה לא תכלול הוצאות עבור אגרות במידה ויהיו כאלה במהלך העבוד

ומאשר המציע   יד  תא בז  מסכים  כי  ו כי  לו  הוא  ע  השיכון  של  המשרד  המשרד  ממן 

כי שכר הטרחה נשוא הסכם    מאשר ומסכיםוהמציע    פורטמ התכנון ה  ןלעניי ה  חוזה ז

לאבני  אם בהת משרד הממןהמ  יום לאחר קבלת הכספים במועצה 14 עדישולם לו  זה 

 . מציע כל טענה או דרישה וזאתיה לאין ולא תה זה  ןובעניי הדרך

 

 וח וביט ערבות .6

 

אישור   6.1  יגיש  ביטוח    עלהמציע  של  מקצועית  רי אחקיומו  שלא ות  בהיקף  רלוונטי, 

  בעבור  ביטוחעל קיום ה  מבטחהאישור    שרייד  .למקרה ולתקופהמיליון ₪    3-יפחת מ

   דה זו.וב עביצוע 

המציע יצרף להצעה )כתנאי לדיון בה( ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות הגשה(  6.2 

המ  ₪  00004,בסך   של  מחשבונו  בלבד  ציע.כולל מע"מ  לצרף מקור  ללא מקור    -יש 

 ההצעה תיפסל.

לשם   וזהמערך הח   %5המציע למסור למועצה ערבות בסך    ש רהחוזה יידעם חתימת   6.3 

 ודה על פי תנאי החוזה.  צוע העבבטחת ביה
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 ההצעה  שתאופן הג .7

 ציע יגיש הצעתו כשהיא כוללת: מה

 

 יה כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.  פחעל נס והזמנה ז  7.1 

 .  הצעה כספית על פי נספח ד' 7.2 

 ג'.  על פי נספח  הצהרת המציע 7.3 

של הצוות המקצועי שהוא  ו  ציעהמ  סיון המקצועי שלינה פירוט  ו  ת ורישיונו  תעודות  7.4 

  כנון, בהתאם לטבלאות הכלולות בהזמנה זו בנספחצוע התיבם  מציע לצרף אליו לש

 יווי המסמכים הנדרשים. ה' בל

 .  וחתום על ידי המציעלא בפרטים הנדרשים כשהוא מ תחוזה מסגר 7.5 

 וק. כח  אישורים על היות המציע עוסק מורשה, וכן אישור על ניהול ספרים 7.6 

כן אישור לגבי מורשי החתימה גדות ואתה  במידה והמציע הוא תאגיד, יצרף תעודת 7.7 

 .של התאגיד

אשר מאשרים את    קצועייםמ הם המקצועיים והמתכננים  מכתבי הסכמה של היועצי 7.8 

 פותם בצוות התכנון כמפורט בהצעה זו.  תתהשמתם לתנאי ההצעה ולהסכ

 ₪ כולל מע"מ. 40,000בסך  -ז'  פחבנסיע  ערבות הגשה בנוסח שמופ 7.9 

התחייבותם  דאוו ל  יש  ף,בנוס המאשר  מסמך  של  ידם(    קיומו  על   ל ש )וחתום 

המתכנן  היועצים   של  מפגשעצמו,    והמתכנןמטעמו  לכל  הרשות    להגיע  אשר 

קיים שית  בכל מקום אשר הרשות המקומית תבחרבקש שיתקיים עמם  המקומית ת

  בו המפגש.

 

 

 עות:מועד הגשת ההצ .8

 

בתיבת      0012:עד שעה    2020/09/06  ,'ה  םוביהמועד האחרון להגשת ההצעות הינו   8.1 

נ יזהמכר אשר  ב צמם  ג'ןת  המקומי  המועצה   ן ייבבנ ש  מועצה מזכירת החדר  את    בית 

 . (2)קומה 

ההזמ  8.2  מסמכי  כל  את  הכוללת  הסגורה  המעטפה  לתיבת להיש  נה  את  ידנית  גיש 

עותקים  המכרזים המ,  מורכא  ,נפרדים  בשני  גב  על  לציין  מכרזיש  מס'   עטפה 

אישור    2020/37 המעטפה  תמוחותולקבל  מסירת  ושעת  תאריך  מזכירת  ל  לגבי 

 ויו. זיה ציע או סימן המעיד עליין על המעטפה את פרטי המלצ אין  .המועצה

לא תתקבל 8.3  דלעיל  בדו  .הצעה שתוגש לאחר המועד  ההצעה  א משלוח  דראר  בכל  ך  ו 

 אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.  

 
 
 
 
 
 

8.4 
 

ל במבלי  המועפגוע  לעיל,  לדח   ה צאמור  הזכות  את  לעצמה  ושומרת  להאריך  או  /ות 

 האחרון להגשת ההצעות.   את המועד
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 מציע הזוכה ביעת האופן ק .9

 

 שהיא.   כל הצעהו  א ביותר  הזולהלקבל את ההצעה  יבתו חמאין המועצה   9.1 

המסמכים   תבחנה ההצעות על פיבמסגרת שיקולי המועצה לבחירת ההצעה הזוכה,   9.2 

   .המועצה  תדיקשיוגשו לב

 ים: ונים הבאין היתר הקריטריית ייבדקו ביכותא הבדיקה במסגרת ה 9.3 

ו ✓ בהיקף  כישורים  ניסיון  בעריכת תב"ע  ניסיון  לרבות  מגיש ההצעה  של  מוכחים 

 יפול בתב"ע בהליכי התכנון והבניה. דומה, וט 

 ן ובניה. גע לתכנוהיכרות עם המגזר הלא יהודי בכל הנו ✓

 . ות ומחוזיות וועדות מקומי  , רשויות מקומיותמ לצותמה ✓

רשמ  תוצהמל ✓ אשרמייגופים  פרטיים  או  והצוועבד   ם  המציע  עם  המקצועי  ו  ת 

 בעבר בפרויקטים דומים. 

המצ  ן לראיי  רשאית עצה  המו .6 ביאת  קרובות    זהותשהצעותיהם    קרהמעים  או 

   .קול דעתהמציעים אלו לפי שי ולמעוצה הזכות הבלעדית לבחור מציע מבין שני

בזאת .7 מתכנני  מובהר  ליוכי  הצעותיהם  שיגישו  יזכו  ממתח  רתם  לא  אחד,  ם 

 ביותר ממתחם אחד. 

 

 : להלן פירוט שיטת הניקוד לבחירת מציע זוכה 9.4 

 מס' נקודות שאנו  

 אלית מימקס

 הערות

 ------ 4 ההצעה  סכום

ניסיון מקצועי מוכח לאדריכל וראש  

 ת תב"עו ון בהכנתוות התכנצ

ת  ונהניקוד לפי מספר ש 2

תב"עות  , היקף ניסיון

 רשות  ו איזור בעהכין וש

ח בהכנת תב"עות  ניסיון מקצועי מוכ 

 במגזר הלא יהודי 

 כנ"ל  3

  בהכנתצוות היועצים  ח לן מוכניסיו

 עות " בים לתנספח 

 "ל כנ 1

  10 סה"כ 

   

 

  

ד או יותר, או עם כל  חאעם מציע  שא ומתן  ת לנהל מהמועצה תהיה רשאית בכל  ע 9.5 

בדבר מה לבוא  ו/או  כל  ציעים  עם  לגרוע  צמים  מבלי  לרבות,  הצעתו,  אודות  יע 

ו הבהרות לפרטים סרים ו/או/או השלמת פרטים ח   ורמכלליות האמור, הליך התמח

 ן הדרוש לצורך בחירת הזוכה.  ייענלגבי כל   ימים ו/אוקי
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של 9.6  המכרזים  בהצהמועצה    ועדת  שהוגתדון  ש  מליץות שו  עות  ההצעה  עתם דלמהי 

המכרז  .התקבלה ועדת  נו  םיבישיבת  המועצה   כחיםיהיו  של  המקצוע  אנשי  גם 

תם בכל הנוגע את המלצ  אשר יתנו  יועצים ככל שהמועצה תמצא לנכון,המקומית, ו 

 המציע וצוותו.   ת ולאיכ

ממה 9.7  לבקש  הזכות  לעצמה  שומרת  איש  ה ועצה  להחליף  או  מציע  אחר ביועץ  צוות 

מה לנדרש  ה מתאינ יא זה  או יועץ  ציע לגבי איש צוות  מה תמצא לנכון שהצעת  באם  

 7תוך להגיש שם יועץ אחר למועצה  ש המציע יידר. אחר י עיינינ משיקול רז זה או במכ

 ת הנבחר. לק מהצווישורו כחים לשם א ימ

ר גם  , או במידה והמועצה לא תאשמור לעילבמידה ולא יוגש שם של איש צוות כא 9.8 

ל   המועצה המקומית שומרת לעצמה את   ,ףועץ שהוצע כמחליאת הי  התקשר הזכות 

 למילוי התפקיד המסוים לגביו התבקש השינוי בצוות המקורי.  אחר ישירות עם יועץ 

שה .8 ההמציע  נותן  תבחר  לקבל  צעתו  מראש  הסכמתו  ידי    יועץאת  על  שנבחר 

 ה.  לשתף עמו פעולהמועצה ו

מו  במקרה .9 ישירה  התקשרות  המשל  עם    ועצהל  לעיל,    מוראכיועץ  המקומית 

 .  זה יועץט של כ"מש היחסי את החלק  הכנהמועצה ת

המצ 9.9  יועברו  שמות  וציוותו  השיכוןיע  הסולקבלת    למשרד  לפני  אישורם  השלמת  פי 

ההתקש ש  ת.רוהליך  חובה  כן,  התכנעל  צוות  והןוןכל  היועצים  הן  יהיו    ,  המתכנן 

 כון. רשומים במאגר משרד השי

 

 

 ותרזה והתקשחתימת חו (10

המ  מלצתלאחר קבלת ה 10.1  של  רכוועדת  בחזים  בדבר  ואישורה    ההצעה ת  ירהמועצה 

וסח  תועבר הודעה למציע בצירוף נ  -משרד  השיכוןקבלת אישור  ו   שות,ע"י ראש הר

 החוזה. 

ימי עסקים מיום קב14)   עשר  התוך ארבע  10.2  לעיל,    לת הודעה מאת המועצה כאמור( 

את  המצי  מציאי נספחי החע  על  על  הוא  שכו  וזה  בציר יחתום  המ דו,  כל  כים  מסוף 

 ככל שיהיו כאלה.   ,ליו להגיש לרשות, בעקבות קבלת הצעתושע
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 כללי  (11

המו 11.1  מנהליו  ידי  על  תיחתם  ו ההצעה  המציע  של  לחתום  סמכים  שרשאי  מי  ידי  על 

 ושחתימתו מחייבת את משרד המציע.   בשם המציע

 

הרשות לא תשיב    .םתת הצעבהגש  ורותהוצאות הקשהכל  ב  מםעצב   והמציעים יישא 11.2 

מהוצאותיהםימהמצ  למי כלשהם  סכומים  למען  בקש  עים  לרבות  ההזמנה,  עם  ר 

 .  החוזה ו/או לא ייבחר זוכה כלשהובמקרה בו לא ייחתם ו/או יבוצע   הסר ספק

 

הנ ( 12 אגף  לרכוש במשרדי  ניתן  בשעואת מסמכי המכרז  אתר    )ראה  ת העבודה הרגילותדסה 

למו במחלקת הגביה של המועצה  שושימע"מ  לל  כו  ₪  2000  סךתמורת  תשלום על     הרשות(

 . ום מקרהזרו בשלא יוחאשר  ו (2)קומה  המקומית

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 עו"ד ראדי נג'ם

 ת ג'ןראש מועצה מקומית בי 
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    'ספח אנ

 תשריט איתור המקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8ה.

   8מתחם ה.
 ד'  370-כטח מתחם: ש

 יח'  1100-יח"ד: כ
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 'נספח ב

 

 לוחות זמנים, תוצרים ושלבי תשלום דה,העבו הנדרשים, מרכיביהתכנון  ישירותפירוט 

 

 כללי  .1

מקומי של מועצה מקומית  הני  נון העירוהיא נדבך חשוב בתכ   לשכונההתוכנית המפורטת   1.1

-כ)  .יח"ד לדונם  6של  נומינלית  בצפיפות    דונם  370-של כ בשטח    בשכונתבר  . מדו בית ג'ן

 יח"ד לדונם.   4.2ת של  נלית ריאליונומיצפיפות    יפור יחושבו ליביח"ד(, שטחי הצ  1100

של   בתחום השיפוט  כלול  זה  המקומית  מתחם  ג'ןהמועצה  המתאר תכנית    בתחום,  בית 

 .  20099ג/

מתן היתרים  שתית סטטוטורית לשכונה שתאפשר הןלהכין ת  זה מטרת התכנון והתוכנית  1.2

 פת במשך הזמן.  נוס  יהנ בל  נים הקיימים והןלמב

הצפויקה 1.3 הלטופוגקשורים    םישיים  של  הקיימים  לה  קרקע,רפיה  המבנים  ביחס  עמדת 

תוקדש תשומת   ת. בנוסף,להעברת תשתיות זורמו  לדרכים הקיימות והמתוכננות וכמו כן

ל ב הליך  לב  וחלוקה  והן  חםמתאיחוד  ציבור,  לצורכי  שטחים  הפרשת  הן  לאפשר    בכדי 

 . שויידר דהמיהסדרת בעלויות ב

  ית, הועדה המחוזיתרחבמהדה  עו וה   ,רד השיכוןשמ  תוףשיב  ט קלפרוייגוי  ה ת  עדקבע וית 1.4

נוספים. לו  וגורמים  תוצג  בתוהתוכנית  שיקבעו  בשלבים  ההיגוי  העבועדת  דה  כנית 

וי תהווה אישור סיום שלב ומעבר לשלב  ההיגעדת  אישור ושתאושר עם התחלת העבודה.  

 הבא. 

 

 שלבי התכנון  .2

יהיו תכהי  שלב 2.1 לדר  נון  השישמ   ל ש  רטיםמפה  ישותבהתאם  וה רד  וכל  כון    נציג מועצה 

 אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.   בניה,וע"פ חוקי התכנון וה, מםמטע

   ון.ממנהל התכנ  םאו לקבל   מנהל התכנוןד מאתר ורייתן להאלה נ  מפרטים

   מועצה.קובץ מיפוי כללי ואורתופוטו יסופקו ע"י ה .10

 ודה:  לת העבון ותכוהתכנ  יקרי שלבירוט עלן פיאמור לעיל, לההמ ועמבלי לגר 2.2

 ש פרוגרמה:נתונים וגיבו  ים,  ניתוחקיב מצר סק .א

 קבלת הנחיות המזמין  -

 ביקורים בשטח ובסביבתו  -

גורמים אחרים בקשר למגבל  ות המוסמכותר ברשוירובי - בעיות אחרות  או  ות או 

 ונות שת יוהתייעצוו  ד הקרקעשינוי יעוהקשורות בשטח או ב

 הקיימות תיות בירור מצב התש -

 תכנון על ה עים  אילוצים המשפי  שלם קיומ רוריב -

 כנון מטרות, בעיות ואילוצים, קביעת מסגרת התהגדרה ראשונית של  -

 ביחס ליישוב למתחם   SWOTביצוע  -

פרוגרמ  - כמותית  גיבוש  יח"ד,    -ראשונהה  פת   שטחיםקיבולת  וחים  ציבוריים 

 וד( עו ותים נוספים ריע )מסחר, דרכים, שק קרה לשאר שימושי  יםטחש נדרשים,
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המ  :תוצרים כחוברת  את  נית  בצורהונים  נת ה  ללרכזת  הברורה,  פרוגרמה  ו  יםנתונ וח  הצגת 

ומלל  כמותית גרפי  חומר  באמצעות  יוצג  החומר  כל  ל  ראשונית.  וויוגש  יגוי  הה  עדתחברי 

שם הצגת העבודה  ת למצגן כמו כן המציע יכי. ל הפרויקטנהמ /עדת ההיגוית וכשבוע לפני ישיב

   היגוי בישיבה שתקבע. ה תועדוהנתונים ל

 

 בחירת חלופהפות וחלו - םתכנון מוקד .ב

 השוואתן בחלופות שונות, הערכתן ו  קדמותניות מוכות ת הכנ -

 ( וכד'  ם, תשתיות מים וביובכנני דרכיתיאום מוקדם עם היועצים השונים )מת -

ת  החלופות לוועד הצגתר חאלו אום עם המזמין, המועדפת בתי בחירת החלופה -

 ההיגוי 

ברי ועדת  ר לחתועבשחוברת מרוכזת  ב   ללת ובמ גו בצורה גרפיחלופות תכנון אשר יוצ  :םיתוצר

בודה  ם הצגת העהמציע יכין מצגת לש  ,ההיגוי שתקבע. כמו כן  עדתישיבת וכשבוע לפי    ההיגוי

 בע.  בישיבה שתקוהנתונים לוועדת ההיגוי  

ן הסופי לתוכנית  כנו תהשלמת  לצורך ה  שך תכנוןת תבחר להמחא  פהחלו  -  עדת היגויו בישיבת  

 רטת.  מפוה

 

 סופי תכנון  .ג

או    1:500חלופה הנבחרת, בקנ"מ מתאים )את ה  תורטהמפ  תות סופיוכנית  נתהכ -

עקרונ1:250 והעמדה  בינוי  תכנית  כולל  המב (  של  ונית  המשוערים  סנים  פחיהם 

של   ומדובר.  1:500בקנ"מ  מבונה  היות  תבשטח  היהב  יתכנ,  בדיקת ינוי  לשם    א 

ים  דת מבנ רות העמימים וכן לאפשרכים המוצעים למבנים הקידהי  התאמת מפלס

 גרשים המוצעים.  ם המבתחונוספים 

   םהיועצי םתיאום סופי ע -

כות וגורמים  יות המוסמ, עם הרשוכנית הסופית, המאושרת ע"י המזמיןתאום הת -

 ים על פי הצורך אחר

תכיםתוצר כולל  נית  :  תנה   כלמפורטת  תוספחים.  זו  ההיגצג  כנית  קבלת    י ולועדת  לשם 

למוסדות  אישורה הסופי לה לעיו  ראש הצוות   ון. התכנ גשתה  יש  ן יגיש  ועדה ההיגוי  יבת  לפני 

וכן יכין מצגת  עותקים(    2עותקים(, למשרד השיכון )  2המקומית )  סט מסמכים שלם למועצה

 .  םבכללותקולים שיוה  ךילההכולל את הת  ויועדת ההיגוכנית השלמה ללשם הצגת הת 
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 ות וטיפול באישורן עד למתן תוקףכניות לרשוי ות גשתהוהכנת  .ד

הת  - מסמכי  לאישורוהכנת  הדרוש  בק  הוהגשת ויות  רשה  כנית    יועציםהנספחי    ובליווינ"מ 

 ועדות התכנון השלמת כל תנאי הסף של כולל . תבא"והזנה במערכת מ

 צים כניות היועות  רשואיותיאום  ות, ברשויכנית טיפול באישור הת -

 הרשויות המוסמכות ית י פ הנחבתכנית ע" םיקונים ושינויית -

 פקדתה תיקונים כנדרש עד לה צוע וביכנית וליווי הת -

 כנדרש עד למתן תוקף  יקוניםיצוע תכנית ובוווי התיל -

 

 תפקידים נוספים של המציע .3

 יועצים צוות ה ועית של ליווי והנחיה מקצ -

עבודה  י תוכנית הפלועדות היגוי  ל ו ורך הצגתך שלם לצסממל ציםהיוע משמתקבל  ר גיבוש חומ -

   מנהל התכנון בקרה של ועדות היגוי ו/או   2-ולכל הפחות ל שתקבע, 

 תוכנית ה לכדי מסמך אחד של ן צים וגיבושיועניות ה כואום ת ית -

שונים   - פורומים  בפני  תכנ ו   -הופעה  סטטעדות  המועצה  וטון  פורוהמקומיתוריות,  ים  מ , 

 ש ככל שיידרכולל היועצים  דרשויו דה ציבוריים במי

 חוות דעת להתנגדויות במידה ויוגשו במהלך תקופת ההפקדה  ןמת -

וטיפול - שונות   תיקונים  מוסד  בדרישות  התכנשל  אישור    ,ןו ות  קבלת  מוסמכים  כולל  גורמים 

סד  שת מוי דרי פ לאחר    ל גוףוכ   משרד לאיכות הסביבה, גופים ירוקיםהן משרד התחבורה,  וכג

 . כנוןהת
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 :המפורטת ולתשלוםכנית ותים לקידום הנמ זלוחות דרך ואבני  .4

נהל  צה ומועדס המ ית, מהנישיבת התנעה בהשתתפות צוות התכנון, ראש הרשות המקומ

 תכנון ממנו ימדדו לוחות זמנים. ת השב כמועד תחיל התכנון תח

  שלב
 פרויקטב

 אחוז % אבן הדרך
לתשלום  
בהתאם  

 ני הדרך אבל

אחוז  
 % 

תשלום 
 מצטבר

  משך זמן
 שלב ל

הערכת משך  
הזמן 

ודשים(  )בח
יום מצטבר מ

תחילת  
 הפרויקט

 2 2 20 20 איסוף וניתוח נתונים  א

 4 2 30 10 גיבוש והגשת תכנון מוקדם  ב

מסמכי  עריכה והגשת  ג
 למוסדות התכנון  כניתוהת

30 60 6 10 

פרסום הודעה על הפקדת   ד

 כנית והת

15 75 3 13 

ה על מתן  פרסום הודע ה

 ית נכווקף לת ת

15 90 3 16 

   100 10 הכנה ואישור תצ"ר  ו
 חודשים  16   100% סה"כ להשלמת שלבי העבודה

 

 תוצרים .5

התוצר       פירוט  חיש  הנדרשים  םימלייהמינים  להלן  צילומים לשם  העתקות,  עלויות  וב 

 ':  ווכ

ה - על  בלבד,  הצעה  הוא  שלהלן  הפירוט  כי  מוטיודגש  הנחות    האחריות  לתמציע  את  לבדוק 

 ים וצילומים יות המשוערות של מסמכהצעתו לכמו  תאים אתולה   היסוד

   ז הנתוניםעותקים של חוברות ריכו   20עד  ישיבת ועדת היגוילהגיש לפני כל יש  -

האחרונה )לצורך אישור התוכנית    יגויעדת ההום של תוכניות לעיון לפני ישיבת  ש סטייש להגי -

 יםסטים מלא 10עד  -(  המפורטת

 ועדה המחוזית ים לסט 2לועדה המקומית,  סטים 2 -  ועדותון בך דימסמכי התוכנית לצור -

עוד   - לפחות  בחשבון  לקחת  לצ  10יש  שוניםסטים  לגופים  העברה  ול   ורך    , אישור  לחוו"ד 

 לשיקול המציע.  

 סטים מלאים  12 -רים להפקדה  מסמכי התוכנית מתוקנים ומאוש -

 ים מלאים סט  12 -קף למתן תו  מסמכי התוכנית -

 פי להצגה על לוחות  ר גרחומ - כמו כן -

על  , ולהשתמש ככל האפשר במדיה אלקטרונית  בהדמיות,  מחשבב גות  ניתן כמובן להציג כמצ -

 חסוך בנייר מנת ל
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 נספח ג' 

 המציעהצהרת  ופסט

 ריך _______________ תא

 לכבוד 

 המועצה המקומית  

 בית ג'ן 

 א.ג.נ.,

 

שר __________ , א____ ___מס' ע.מ או ח.פ ___ __________טה _____ אנו החתומים מ

 ___ __ _____________________ טלפון: ________________________ כתובתנו היא

 רים בזה כדלקמן:מאשרים ומצהי

מסכימים לכל    ור בכל מסמכי ההזמנה, נספחיה וטופס זה, ואנו ב את האמ והבנו היט  קראנו

 האמור בהם.  

לנו   ופה רגונית,  אהיכולת ה יש  והניסיון לבצע את השירותות המקצועית לרב היננסית  ים  ידע 

 מסמכי ההזמנה, על כל נספחיהם.הנדרשים, כמפורט ב

נותנים ש  בין אותם    ענייניםגוד  גרום לניאשר עלול לירותים לכל גורם שהוא,  לא נתנו ואיננו 

 נה זו. אותו גורם ובין השירותים נשוא הזמשירותים שאנו נותנים ל

 . מך הרצ"בבמס אירגוני משרדי כמפורט ש לנו מבנהי

 .ת מורשות בלבדו עושים שימוש בתוכנואנו מצהירים כי אנ 

ור  חובה עב   גע לתשלומיהחוקים והתקנות בכל הנו אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל דרישות  

החוקי בדרישות  ידינו,  על  המועסקים  והתקנות  עובדים  וב  לענייןם  ספרים,  דרישות  ניהול 

 .  תנאי העסקת עובדים לענייןחוק  ה

 . ה כפי שפורטו במסמכי ההזמנהתבחנה לפי אמות המיד מצהירים כי ידוע לנו שההצעותאנו 

כל  אנו מתחי על    מיד לאחרל בביצועם  ולהתחי  השירותים במלואםיבים לבצע את  חתימתנו 

 .ההתקשרות כפי שנדרש ובתנאים הקבועים בחוזה חוזה ההתקשרות, או בכל יום אחר 

מצהי בזר אנו  אים  זו  הצעה  כי  לביטול ינה  את  בתו  ניתנת  עומדת  למשך  והיא  יום    90קפה 

 עד האחרון להגשת ההצעה. מהמו

 

 __ ______________תאריך _____
 

 ________ _________ חתימת המציע ______
 

 שם החותם __________________________ 
 

 ד החותם _____________________ תפקי
 
 _________________ יע _______ותמת המצח
 

ישידה  במ - בע"מ  חברה  הינו  רו"  והמציע  אישור  של  או    חלצרף  החתימה  מורשי  על  עו"ד 
 .  החברה ולצרף תעודת התאגדות חברה
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 'ד  נספח

 ית ההצעה הכספ

 

שיתמור ביצוע  אנו  ת  זו,  בהזמנה  כמפורט  הפרוייקט  תכנון  תמורה  רותי  לקבל  מבקשים 

 כדלקמן: 

הכ תעבור  ער בנ  כנית נת  _______   יםין  של  סך  מע"מ(  ____ מפורטת  כולל  ________)לא 

_______  במיליםו של  )להלן    ____________________________סך  מע"מ  כולל  לא 

 ה"(.  "התמור 

 

את כוללת  היו  התמורה  וכן  שכר  העצים,  וכל  שליחים  שירותי  וצילומים,  העתקות  רש  דנעבור 

 להשלמת העבודה.  

 

תשולם לפי  התמורה  הד  לנו  ו  רךאבני  זו  בהצעה  שנכלל  ובחוזה  בתנא כפי  כאן  שהוגדרו  ים 

 תקשרות.  הה

 

בשלב כלשהו,  יק את הפרוייקט  כי אם תחליט המועצה מכל סיבה שהיא, להפס  מובהר בזאת

השכר  המציע  יקבל השלב  את  בלבד  בגין  בוצעו  שכבר  התכנון  שירותי  של  יהים  זכאי  ולא  יה 

 נון שטרם בוצעו.  תכשירותי הלבים של בגין הש  לתשלום ו/או פיצוי

 

 ____ מציע ___________________מת החתי

 

 ____ מס' ע.מ או ח.פ _______________________________________כתובת, טלפון, 

 

 _ __________________שם החותם _______

 

 תפקיד החותם _____________________ 

 

 ת המציע ________________________ חותמ

 

ובמ - הינו המצי ידה  אי  ע  לצרף  יש  בע"מ  מורש   "חרו שור  חברה  על  עו"ד  של  או  החתימה  י 

 צרף תעודת התאגדות חברה  החברה ול
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 נספח ה'

 ציע וצוות היועציםהצגת המ טבלאות מוצעות ל

 

 מציע: ה. 1

  שם המשרד 

  מספר רישום ו/או ח.פ. ו/או מס' ע.מ

  כתובת

  טלפון, פקס 

  דואר אלקטרוני 

  ומנה זרך הזקשר לצו איש

 

 

 - ה, ניסיון קודםהשכלקורות חיים,  .2

ן  עמודים. כמו כן לצרף מסמכים המעידים על השכלה וניסיו   2ד  לצרף מסמך בהיקף של עיש   

 והמלצות במידה ויש.  

 

 - המציעניסיון קודם של   מרכזת שלטבלה  .3

 עידות על ניסיון בפרויקטים דומים:עבודות קודמות המ  

 /פרויקטהשם 

 תהתוכני
 וםמק

י קרקע יעודפרטים על התכנון: י

בינוי, מצב  עיקריים, היקפי 

 מועד סיום התכנון סטטוטורי,

 פרטי ממליץ 
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  :ים המוצעות היועצים המקצועיצו .4

 

ולצרף  יש למלא   יועץ את הטבלה הרצ"ב,  עד    -  לכל  )מקוצר,  וניסיון קודם  עמ' לכל    1קו"ח 

תעי המעידועץ(,  השכודות  על  המלצותלות  פי    ניתן.  ה,  על  נוספים/אחרים  יועצים  להוסיף 

 ת העבודה.מנהל התכנון לפני תחילמת יועצים זו תעבור אישור ב. רשיורך ודעת המציעהצ

 

 צועיתחום מק
 שם היועץ

 טלפון כתובת, 
 דםניסיון קו השכלה 

 ראש צוות 

 נספח בינוי  באחריותו

   

    מרכז פרויקט 

    ציבור  ה ושיתוףבריועץ ח

נספח   הסביביועץ נוף ו

 עצים בוגרים 

   

   אחריות רשות  כבישים ו המתכנן תנוע 

   אחריות רשות  מתכנן מים וביוב 

    ל ותקשורת מתכנן חשמ

   רשות אחריות  וניקוז  ידרולוגיה יועץ ה

    יועץ ביסוס קרקע 

    שמאי מקרקעין 

    דד קרקע מו

    אגרונום 

    ויידרש עץ נוסף במידה יו

 

 

אלא לאחר  זה לא יחייב את המועצה    שרד הפנים והסכם מטעם מב מלווה  חשצה פועל  במוע -

שף  צירו מורשיחתימתו  חתימת  בצד  המלווה  החשב  וחותמתהח  ל  המועצה  של   תימה 

 .המועצה
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 נספח ו'

 סכם תכנוןה

 
 _______ ביום__________ לחודש__________ בשנת__________ ב____שנערך ונחתם 

         

 בין 

 

     בית ג'ןת ומיה המקעצהמו

     בית ג'ן  751ד.ת.

     

 מצד אחד     : "המזמין"( )להלן   

      

 לבין 

 

 ____  _____      ע.מ.______/.ח.פ _.ז.______________ת  _____________,אדר'

 

 ____________________________ )כתובת(  רח' מ   מס' רישיון ____________ 

     "( ןמתכנ )להלן: "ה    

 מצד שני                                                                                                 

 

 

מקזמין  והמ הואיל  מועצה  הצ  ומיתהוא  לקבל  למתכנן  פנתה  תוכנית  אשר  להכנת  עה 

                     ;והמתכנן הציע למועצה הצעתו  מפורטת 

ביצוע  ים לצורך  מתאימ והכישורים ה  ןהניסיו ,  בעל הידע  אהוכי    ירמתכנן הצה וה ואילוה

 ;העבודה נשוא הצעתו ונשוא חוזה זה

 וכנית  נן ויפעל יחד עמו להכנת ת יתכ  ן צוות יועצים אשר והמתכנן הציע למזמי        והואיל

ואישר את הרכב צוות הי מפורטת למתחם, וה )להלמזמין קיבל  ן  ועצים המוצע, 

 ;("צוות היועצים"

מערכוהצדדים   לואיוה את  להגדיר  היחחפצים  המשפטיים ת  במסגרת    סים  ביניהם 

  ;הוראות הסכם זה

 

 

   

 : צדדים כדלקמןלפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין ה

 

 :אמבו .1

 מחייב כיתר תנאיו. מנו ומ וה חלק בלתי נפרד המבוא להסכם זה מהו  

 לפיהן.  הסכם זה  אימתננאי תת בלבד ואין לפרש  באות לצורך הנוחו כותרות הסעיפים
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 :ןמתכנההצהרות  .2

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  מתכנן ה 

או הסכם ו/או  /ין כל מניעה על פי כל דין וואאת כל תנאי הסכם זה  כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים  

 שרותו בהסכם זה.אחרת להתק

 כם זה.אמור בהסה  צועלבי םוהמומחיות הדרושי  המקצועי, הניסיון  כי הינו בעל הידע

נ ככי לא תלויה  עשו גדו  ו/או  ימנעו  ו/או קיימות התחייבויות אשר  נעשו פעולות  ולא  יות  ל תביעה משפטית שהיא 

פי הסכםא  למנוע ממנו למלא על  התחייבויותיו  ניגוד  חר  כל  לו  אין  וכי  כאמו   זה  ייעוץ  שירותי  ליתן  ר אינטרסים 

 בהסכם זה. 

 

 :ההתקשרות .3
 

יכיןתכ י  תכנן מה 3.1  ת   נן,  עויגיש  פי  כנית מפורטת  והבניה התשכ"ה  ל  בהצעתו  1965חוק התכנון  כפי שמפורט   ,

ל לוחות הזמנים, שלבי  הווה חלק בלתי נפרד ממנו, כולה ומהמצורפת להסכם ז  .                              מיום

 שלום והתנאים הכלולים בהצעה. הת

 מנו, כמתחייב מתפקידו. ובמלוא ז ת רו, במסינאמנותודתו בהמתכנן יבצע עב 3.2 

תם בלוחות הזמנים  לעמיד, ויהיה אחראי לעבודתם ושבאחריותו  ת היועציםהמתכנן יתקשר בהסכמים עם צוו 3.3 

ירות  שייודגש כי המזמין לא יעבוד    .  שהמועצה התקשרה עימם  היועציםעל  מקצועית    כולל אחריות  עושנקב

דה יהיו עם המתכנן בלבד,  עבוקשרי ה יודגש כי  .  הצוות  ראש   כחות נובאלא    וד ביחד או לחעצים  מול צוות היו

 בודה.  עעו או שייקבעו במהלך הה באיכות הדרושה ובזמנים שנקבוהוא האחראי לביצוע העבוד 

ה  3.4  כי  בזאת  ומובהר  לביצ  מתכנןמוסכם  עצמאי  פועל  כקבלן  זה  הסכם  הוראות  בינוע  יהיו  ולא  לבין  ואין  ו 

 מעביד. -ד חסי עובי כל המזמין 

כלשהו  בזאמתחייב    מתכנןה 3.5  ובמועד  בפורום  טענות  יעלה  ולא  יטען  לא  כי  במעמדו  ת  לפגוע  כדי  בהן  שיהא 

 מעביד בינו לבין המזמין.   -בהעדר יחסי עובד ו ן עצמאי כלפי המזמין כקבל

כי נתקיימו  י מטעמו  מ  וחו ו/אוכבאי  ידו או על ידי  את טענה כלשהי על  מצהיר ומסכים בזאת כי העל  מתכנןה 3.6 

לבין עובד  המ  בינו  יחסי  תו  -זמין  כחוסר  היתר,  בין  לב  מעביד, תחשב,  ו   מצדםם  כהטעיית המזמין  או  /ו/או 

 סכם זה.ה כהפרה יסודית של

  לום כלשהו בגין המזמין יחויב בתש  בגין כל נזק שיגרם למזמין, באם מתחייב בזאת לפצות את המזמין מתכנן ה 3.7 

 . מתכנןמזמין לבין ההיד בין עבמ -עובד י  יחס

  לא יהא רשאי ו/או   מתכנןחסי סוכנות ו/או שליחות וכי ה למזמין לא יתקיימו י  מתכנן מובהר בזאת כי בין ה 3.8 

שלישיים ללא  די לחייב את המזמין כלפי צדדים  מך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם כמוס

 ב.בכתאש וו של המזמין מראישור

 

 כנןמתהילות פע .4

י 4.1  מפורטת  ,  כיןהמתכנן  בתוכנית  ויטפל  המועצה  ,8ה.  למתחםיגיש  ג'ןהמקומית    שבתחום  מפרט  את    ,בית 

העבהי  שירות תכולת  וכל  תכנון,  העבודה  ודה  מ ה פרטי  של  במפרטים  התכנון  כלולים  השיכון  נהל  ומשרד 

התאמה, יקבע האמור    אירה ו/או  תירה של סקל מד מהסכם זה. בכווים חלק בלתי נפרובמסמכי ההצעה המה 

 ן כבסיס להסכם זה.  ה שהוגשה על ידי המתכנן והתקבלה על ידי המזמי הצעב

י  מתכנן ה 4.2  ו/או  לא  להסב  רשאי  להעלהא  ו/או  זה  הסכם  פי  על  חובותיו  ו/או  זכויותיו  ביצוע  המחות  את  ביר 

 כלשהו. ות ממנו לצד שליש ההתחייבויות הנובע
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אישי    למנהל המזמין וזאת באופןזה בתיאום עם ובכפוף  כם  צוע פעילותו על פי הסילפעול בב ב  מתחיי  נן מתכה 4.3 

 ובסיוע של עובדי המזמין. 

 
 תומנעות מתחרות וסודיהי .5
הינו    מתכנן ה 5.1  עוד  כל  כי  בזאת  בעב מתחייב  ז עוסק  הסכם  נשוא  מלעסוק,ודה  ימנע  ובין   ה,  במישרין    בין 

בין   ב בעצמבעקיפין,  ובין  תאגאמו  כשכיצעות  בין  אחר,  משפטי  עסק  יר  ד  או  יד  משלח  בכל  כעצמאי,  ובין 

ו  , אלא אם יקבל את הסכמתןמזמיעבודה ו/או הה  להיות במצב של ניגוד אינטרסים כלשהו עםאחרים ו/או  

 תב. המפורשת של המזמין מראש ובכ

  על  זה, לרבות מידע שיוכןפי הסכם  ל  המזמין ע  ו עםלידיו עקב קשריכי כל מידע שיגיע  מתחייב בזאת  המתכנן   5.2 

ק בקשר  מתכנן רל הו הבלעדי של המזמין והוא ניתן לידיעתו שהינו ויהיה סודי והינו ויהיה תמיד רכוש,  ידו

 שריו עם המזמין על פי הסכם זה. לק

בזאת    מתכנן ה לגלומתחייב  ו/או  כלשהו  שימוש  לעשות  האמור  לא  המידע  את  כלשה ת  שלישי  לללצד  א  ו 

 ובכתב. שזמין מראהמהסכמת 

עצהיר  מ  ןהמתכנ 5.3  מתקשר  שהמזמין  לו  ידוע  כי  בהסכבזאת  ונכונות  מו  התחייבויותיו  על  בהסתמך  זה  ם 

 טות בהסכם זה. ור הרותיו כפי שהן מפהצ

 

 מתכנן התמורה ל .6
 
 

ם  יליבמ , ומע"מ  לא כולל  _________₪ כנן סכום של _____ למתפו של הסכם זה ישלם המזמין  מהלך תוקב  6.1 

מע"מ,  ₪,  ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ______________________ ֹֹֹֹֹֹֹֹ_____ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ__ כולל  התקלפ  לא  לשלבים  ובהתהעבודה    דמותי  אם 

 הבאים:

 
 

לב  ש
 בתהליך 

 %  אבן הדרך
ום  לתשל

בהתאם  
 לאבני הדרך 

 % 
תשלום 
 מצטבר

זמן  משך 
 לשלב 

הערכת משך  
ם(  הזמן )בחודשי

מצטבר מיום 
 פרויקט לת התחי

 2 2 20 20 יתוח נתונים ף ונסואי א

 4 2 30 10 כנון מוקדם גיבוש והגשת ת ב

כנית  ועריכה והגשת מסמכי הת ג
 למוסדות התכנון 

30 60 6 10 

 13 3 75 15 כנית ועל הפקדת התהודעה  פרסום  ד

וקף  דעה על מתן תפרסום הו ה

 כנית ולת

15 90 3 16 

   100 10 "ר הכנה ואישור תצ ו
 חודשים  16   100% בודהי העלבלהשלמת ש ה"כ ס

 
 

  מהנדסע"י  החשבון    אישור ם  ימים מיו  60ישולמו ליועץ תוך  תשלומים"(, בצירוף מע"מ כחוק. התשלומים  ***** )להלן: "ה

 ערוכה כדין. התכנון, וכן כנגד חשבונית מס  מועצה ממנהל הכספים ב  אמור לעיל, ובכפוף לקבלתלפי השלב כהמועצה  

 .                 בתב"ר מס' .                       .מיום .                   אושר בישיבת המועצה מס' שבהסכם הודקציב לעבהת 6.2 
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ופית  המלאה והסינם התמורה לעיל ה 6.1על פי סעיף  ןמתכנ המגיעים למים התשלוזאת כי  ים מסכימים בהצדד 6.3 

ו זה  הסכם  הוראות  ביצוע  יה  מתכנןה בגין  תשלום  לכזכאי    יה לא  וכל  נול  הוצאותיו,  לכיסוי  לא  לרבות  סף 

כם זה  תיו על פי הסל הכנסושל מס או היטל ע ות היועצים, למכוני העתקות וצילומים, תשלומים  לצותשלום  

 בלבד.  מתכנןיחולו על הגין ניהול עסקיו, ו/או ב 

 . עכבון כלשהי זכות קיזוז או מתכנןאין ולא תהא לבזאת כי  וסכם ומוצהרמ

 

התכנון    ןלעניי ממן של חוזה זה  שרד המהמשרד השיכון הוא  שר בזאת כי ידוע לו כי  מאסכים ומ  המציע -

יום לאחר קבלת הכספים   14 עדם לו זה ישול שכר הטרחה נשוא הסכםוהמציע מאשר ומסכים כי   פורטמה

ולא תה זה    ןובעניי   .ני הדרךבהתאם לאב  מהמשרד הממןבמועצה   טענה ל  יהאין  כל    או ו דרישה  א  מציע 

 . ןשיכו ד המשרעיכוב בקבלת הכספים מה  בגין וזאתביעה לת  עילה

 

 וצאותה .7

 זה בארץ. סכם הקשורות עם ביצוע ה  ישא בכל הוצאותיוי  מתכנןמוסכם בזאת כי ה 

 

 תקופת ההסכם וסיומו  .8

 ם"(. ההסכת "תקופ :ןהל)ל .......................חודשים החל מיום  ........וקפו למשך בת  הסכם זה יעמוד 

מת  מתכנן ה תנאי  של  הפרה  כל  לתקן  תוך  מתחייב  זה  הסכם  ידי    7נאי  על  ההפרה  על  הודעה  מסירת  מיום  ימים 

 המזמין. 

 היקף ההסכם  .9

ידי ה  התכנוןן שירותי  מת   זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין   הסכם  ו   מתכנן על  הוא  למזמין 

 ים בין הצדדים, שקדמו להסכם זה. ה אחרהבנו  , מסמך אסדרה  ל ובא במקום כלמבט

 

 שינויים  .10

 להסכם זה. ם   תב ובחתימת כל הצדדיכל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכ 

 

 הודעות .11

זה    כל הודעה שתישלח בדואר  הן  כתובות הצדדים להסכם  לו.  נ"ל, ת הבופי אחת מן הכתורשום, לכקבוע במבוא 

ידי הנמען בתום  לו התכאיב  תחש על  ביד  ימים לאחר מס  3קבלה  בישראל ואם נמסרה  דואר  בעת    -ירתה למשרד 

 מסירתה. 

 

 דה בלוחות הזמניםאי עמי . 21

יגרו  6ביעדים שנקבעו בסעיף    י עמידה  א  של מהתמורה    ותפחושי   לשבוע  ₪   2500כספי שבועי    נסכאחריו    ר לעיל 

   זה  הסכם
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 ום במקום ובמועד הנקובים לעיל: על החת םדיבאו הצד ולראיה

 

 

 __________________  בית ג'ן ית  המועצה המקומ המזמין 

 עם המועצה: מט חתימות מורשי החתימה 

 

 ________;  חתימת_______ראש המועצה      ג'םנראדי 

 

 המתכנן

 _____; חתימת __________  גזבר      האדי סעדרו"ח  

 

 

   __________ ___חתימת   מלווה    שב ח חאיק בשארה 

 

 :שאישור היועמ"

  :  תום על הסכם זה כי אין מניעה משפטית לחהריני לאשר 

  

 

 
  

 
 עו"ד עאדל עלי, 

 יועמ"ש המועצה המקומית 
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 'ז נספח
 רבות להשתתפות במכרזסח ענו

 
 .. . ....... /..........תאריך: ........../..                             

 כבוד  ל

 המועצה המקומית  

 בית ג'ן 

 

 א.ג.נ,

 .                                                         :כתב ערבות מס'הנדון :                      

 

 .... .......... ............:פקס.........................'טל......................................הבנקוכתובת סניף  שם 

ב"עפ ח...קשת  י  אנו    :)להלןפ...........................................................................  "המבקש"( 

לסילוק בז  ערבים כלפיכם  לסך    ה  עד  סכום  ש"ח(  אלף    ארבעים)במילים:    ש"ח  00040,  שלכל 

הצמדה   הפרשי  עלייבתוספת  לצבגין  המחירים  מדד  מתפרש   כפי  רכן,ת  על הוא  ה   סם  לשכה  ידי 

  15-ב  דד לחודש ............................ שהתפרסםמרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בין המה

רז  במכ  ו , זאת בקשר עם השתתפותע במועד חילוט הערבותהמדד שיהיה ידו  ביןבחודש שאחריו ל

 8-התכנית   2020/37 פומבי מס'

 . ומסגרתב  רותוזה ההתקשחנאי ז ותת מילוי תנאי המכר ולהבטח

 

ימים מיום קבלת דרישתכם    10תוך    לסך הנ"ל   ם כל סכום או סכומים עדו מתחייבים לשלם לכאנ

בית  ליה, חתומה על יד המועצה המקומית  ימירבות באמצעות פקסל  ונה בכתב שתגיע אלינו,הראש

ופן  אשהו או ב ליך כתהלבלנמק את דרישתכם    מבלי להטיל עליכם לבסס אוו  וזאת ללא תנאי  ג'ן

ית או בכל דרך אחרת, ומבלי  רוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפט או לד  לשהו,כ

 ב כלשהו כלפיכם.למבקש בקשר לחיו ודהגנה כלשהי שיכולה לעמ לטעון כלפיכם טענת 

 

מספר דרישות,  בפעם אחת או ב  ,ו את תשלומו של הסכום הנ"לם לדרוש מאתנאתם תהיו רשאי

לבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  הנ"ל בסכום  לק מהתייחסת לחממהן  אחת  שכל  

 הכולל הנ"ל. 

 

   ל.תלויה ולא ניתנת לביטונה בלתי חוזרת ובלתי י ערבות זו ה

לא  אחרי מועד זה    ע אלינו ישתג   דרישה .  בכלל  ועד  2020/21/06  ליוםבתוקפה עד    ערבות זו תישאר 

 ידנו.   רכה עלהוא לא אם, א ומבוטלתטלה  זו בת וערבהמועד האמור  לאחר . תענה

   בה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהס

 

 

 ......... ..............................הבנק :......... מתחתי  ..../.................../......תאריך: 
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 1-ז' נספח

 נוסח ערבות לביצוע

 

 לכבוד 

 צה המקומית  המוע

 בית ג'ן 

 נ..גא.

 תערבו כתבנדון: ה

 

פי ן:  הל)ל  ..........................................ח.פ    .................................................בקשת    על 

בזה כלפיכם לס "( אנו  קבלן "ה כל סכויערבים  )במילים:  ....................... ל  ם עד לסכום שלוק   ₪

מהצמדת    בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  ₪(  ..............................................................

מס'   רזבמכעם השתתפותם    שרסכום הערבות"( וזאת בקהסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

אי ההליך ותנאי  להבטחת מילוי תנ  ...../......../..........מיום    8-מתחם התכנית מפורטת    2020/37

   .שרותההתקחוזה  

לכלשל  ייביםאנו מתח  הפרם  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל סכום  עם  ם  מיד  הצמדה  שי 

א שתגיע  בכתב  הראשונה  עלדרישתכם  להטיל  מבלי  איכם  לינו,  לנמק  או  דרישתכם לבסס  ת 

באופן  או  כלשהו  או    בתהליך  בתביעהכלשהו,  המשתתפים  מאת  תחילה  הסכום  את    לדרוש 

נה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים  ת הגטענ  לפיכםלי לטעון כומב  חרת,ית או בכל דרך אטמשפ

 כלשהו כלפיכם.בקשר לחיוב 

לדרוש מאתנו את   ר דרישות,  עם אחת או במספל בפ תשלומו של הסכום הנ"אתם תהיו רשאים 

ך הכולל  לא יעלה על הס  םהנ"ל בלבד, בתנאי דרישותיכחלק מהסכום  שכל אחת מהן מתייחסת ל 

 הנ"ל. 

 :ו זהבמכתבנ

מדמשמ  -מדד"  "ה המעו  לסטטיחיריד  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן  סטיקה  ם 

 ולמחקר הכללי. 

כדלקמ יחושבו  הצמדה  המהפרשי  מתוך  יתברר  אם  שן:  לאחרונה  דד  תשלום  פורסם  כל  לפני 

ערבו פי  על  )להלן:בפועל,  זו  המד   ת  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  החדש"(  חודש  "המדד  בגין  ד 

ב נקודות  ה  .........................יום  שפורסם  יהיו  הלן:  )ל  ............................ינו  היסודי"(  "המדד 

המצוין בדרישתכם הנ"ל    חדש בסכום הקרןדד הסכום שווה להכפלת המההצמדה  הקרן והפרשי  

 ד היסודי. מחולק במד

  ההצעה המאושרתמ  5%ומהווה    .   ניתנת לביטול.  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא 

 .וזהלח

וע ממועד סיום ביצ  חודשים    18לתום  עד  ההתקשרות  ופת  ל תקמשך כב ר בתוקפה  תישאזו    ערבות

 ועד בכלל.  העבודות 

 זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו   מועד זה לאחר 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  זו אינה ניתנת  רבותע

 

 ................. ...... ............................בנק: ימה וחותמת החת   ...../............../.................תאריך: 
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 'ח נספח

 טוחים קיום ביאישור 

 

                                                                                                    לכב'

מקומית  מוע ג'ן  ב  צה   )להלן: וגופיה    ית 

 ( "המבוטח השני"/"המזמין/ה"/"תהרשו"המועצה"/"

 

_____ מלאשם  )  ן: )להל  .                    .  ח.פ./מ.ז ___________________ ( 

 "( ()הראשי  הקבלן/המבוטח"הספק"/"

 

 ____ _________ __        'סניף/מח     ________ ____________       ברת הביטוחשם ח מאת:

 

 א./ג.נ., 

 

 )להלן: "האישור"( יםחביטועל קיום ור נספח אישון: הנד

 בינוי ספח נין עיר וננית בלהכנת תכ םסכמכהן: סימוכי

 ("טוחנשוא הבי"/"השרות")להלן: 

 ( שקליםדומה בשווה נקוב במטבע דולר ארה"ב או אפשר ב)

 

ערכנורינ ה כי  לאשר  ה  ו  לתקופת  הביטוח  לנשוא  מביטוחים  עד  ___  -ביטוח   ______

 __________, כדלהלן: 

 

   וח.וא הביט לנש משמשמורחב" בערך כינון לציוד ה ש"א ושביטוח רכ  .1

  

חבויותב .2 הבייטוחי  תקופת  בתחילת  שלגביהם  גבולות  ,  מסכומי  יפחתו  לא  השנתית  טוח 

,  יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח  לפי שער חליפין  קלירה ובמצטבר, בשווי השאחריות למק

 ₪, כנקובים להלן: או בסכום ב

 10)  ₪  10,000,000  ן:  י דיבור )צד ג' גוף ורכוש( על פצלפי הלביטוח אחריות חוקית כ 2.1

ש"חימ כל   (.ליון  בגין  המבוטחים  ישופו  בפ כן  להגנה  שיעשו  הסבירות  ני  ההוצאות 

מק בגין  לפיצוי  התביעה  ביטוח.  לשפות  רה  מורחב  מטביטוח  ומי  המזמין  עמו  את 

אחריו בגין  נוסף  בככמבוטח  מטעמו,  ומי  המבוטח  מחדלי  ו/או  למעשי  לסעיף   ףפות 

 אחריות צולבת.  

מיליון   ריםעש)   ₪  20,000,000     :  עסקים עובדים(ה שמומידבמעבידים )  תחבו וח  לביט 2.2

סק, או מחלה של כל מוע  גיעה גופניתשל המעסיק בגין מוות, פ  תו החוקיתובלח(.    ₪

לעניין קרוכן ישפה את   ות תאונת עבודה כי נושא בחובת מעביד  המזמין היה שנטען 

 י.   כלשה
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יטוח ישפה בשל רשלנות, (. הב  ₪ון  ליי מ  3)     ₪  3,000,000לביטוח אחריות מקצועית:   2.3

ל סכום שיחויב לשלמו על  ע הפעילות נשוא ההסכם לכאו הנובע מביצו  טעות או השמטה

היתר: א( כיסוי  בענה נגדו. הביטוח יורחב על מנת לכלול בין  ודין עקב דרישה או ת פי  

ך  ב( התארי  .ת הביטוחאו תום תקופ   אחר מועד ביטוללם  חדשי  6במשך תקופת גילוי ל  

או כל היערכות  תקשרות המקורית  יסוי יחול מהמוקדם בין מועד תחילת ההפרע לכלמ

לנ סייגימוקדמת  בטלים  ג(  הביטוח.  )במידה שקיימים(: שוא  בתום   ם  מסמכות  חריגה 

 מידע.  לב, אבדן מסמכים ואמצעי  

 

ו  ערכנביטוחים שהד, היקף  א הביטוח בלבין נשויכי לענ  םסכ: מוצהר ומו הרחבות ותנאים מיוחדים

ללו/יחולו  ילת מועד הביטוח, וכי נכ( התקף בתחPIל  טח לא יצומצמו מתנאי "ביט" )או "שפי"למבו

 כדלהלן:התנאים והסעיפים 

 

חב .1 הביוביטוחי  יחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  כפופים  אחד  ת  כל  עבור  נערך  כאילו  טוח 

  -ד מזיק בזדון  מעט נגל  -  וב/התביעהבזכות השיא הדדיות על  פרד. ויתרנו ללנב   מיחידי המבוטח

 בטחיכם.נגדכם ומי מטעמכם, ומ

יהא .2 כ  לא  צמצום  או  לביטול  שנמסור תוקף  לאחר  אלא  מראש    30התרעה  לכם    יסוי,  יום 

 דואר רשום. ב

פ .3 א(  מחמת:  תפגענה  לא  בהיתר/ברזכויותיכם  אחריגם  ב(  בלעדית;  כעילה  עסק    ת יושיון 

י פוליסה בתום לב; וכן לדמי  ום תנאי קי ד ו/או לא עיטוח במו הודעת מקרה במבוטח אחר ל:  

 לא יחולו עליכם. ת )במידה שיחולו(, ואלה להשתתפויות עצמיו ח ווביט

"ביטוח  הביטוחים .4 בחזקת  ממבטחיר  הינם  תביעה  או  השתתפות  זכות  ללא  כם  אשוני", 

  ל וותרים עואנו מ  1981  –ביטוח, תשמ"א  הזה  לחוק חו  59לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 ו ביטוח כפל. שיתוף א של כל טענה 

לעיל .5 האמורים  על    התנאים  להוסיף  אובאים  ובשום  בביטוחים  מהם.  האמור  לגרוע  לא  פן 

של  אי   במקרה  או  יח ב   התאמה-סתירה  שבפוליסות  התנאים  לבין  באישור  האמור  ייבו  ין 

 התנאים שלטובתכם. 

 

ע"פ   רששונו במפו כמה שלא ות המקוריות עדות של הפוליס י ייגובכפוף לתנאים ולהסת -

 ור באישור זה. האמ

 חתום:  ולראיה באנו על ה

     .                 תאריך .                        חתימה_________ : מו"ח מטעם חברת הביטוחשם חתם/

 

  חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 טוח ייועץ הב  חברת הביטוח ובקרתחר חתימת אר ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאישו* 

 
 


