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 ה ס כ ם
 

 )פרויקטור(ניהול ופיקוח  למתן שרותי 
 

 שנה                       בחודש               שנערך ונחתם ביום  
 

 בית ג'אןמועצה מקומית  הבין:      
 )להלן"המועצה"(                                                                                                     

 -מצד אחד-                                                                                                                
 

 לבין:    
 

 "(פרויקטור)להלן "ה
 -מצד שני-                                                                                                                  

 
ל :הואיל שירותיו של ה  קבלוהמועצה מעוניינת   הפרויקטור את  פיקוח ניהול, הלמטרות 

, 1מתחמים ה.  -   התכנון המפורטעל ביצוע  , המקצועי והשוטףוהתיאום ההנדסי

 "(, המקצועי והשוטףההנדסיוהתיאום   פיקוח ניהול,  )להלן "ה    3, ה.7, ה.5ה.

 

 

אזרחי  מצהירפרויקטור  וה  והואיל: מהנדס  הינו  כי  רשום ו,  אדריכל  ההכשרהאו    בעל 

, מקצועי הנדסיותיאום פיקוח  ניהול,  המקצועי הדרוש ל והניסיוןהדרושה, הידע  

 על ביצוע הפרויקט, והכל בתנאים שיפורטו להלן.ושוטף  

 

 

והוהואיל עצמאי והוא מסכים לקבל על עצמו את   משרדמצהיר, כי הינו בעל  פרויקטור: 

וכל ההתחייבות    , המקצועי והשוטףאום ההנדסייפיקוח והתניהול, הביצוע שרותי ה

 כם זה.  הכרוכות בהן, בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהס

 

מצהיר כי ידוע לו כי למועצה מונה חשב מלווה  וחתימתו מחייבת על פרויקטור  והוהואיל : 

 מסמך והתחייבות כספית ,ובהעדרה אין כל תוקף לכל התחייבות שכזו .

 

בין הצדדים כדלקמן  :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה 

 

 המבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.    .1

 

 הגדרות ומשמעותן

המשמעות  .2 זה  בהסכם  תהיה  שלהלן  הטבלה  של  ימין  בצד  המופעים  למונחים 

המיוחסת להם בצידה שמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים  

 משמעות אחרת.
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 (. 3, ה.7, ה.5, ה.1למתחמי התכנון )ה. ניהול, פיקוח ותיאום הנדסי, מקצועי ושוטף :הפרויקט 

 

 מי שנתמנה על ידי המועצה לבצע את התכנון של הפרויקט                    :  המתכנן

 

 שיערך על ידי המועצה.)המתחם(   הפרויקט    תכנון  /המכרז לביצוע                      :המכרז 

 

 תכנון מתחם /מקום ביצוע הפרויקט          : מתחם  /האתר

 

 כמפורט בהסכם זה. מנהל, המפקח והמתאם המקצועי, הנדסי ושוטף  ה               : הפרויקטור

 

תוכניות אשר יכין אותם או הוכנו ע"י המתכנן ויאושרו ע"י המועצה                 :  התוכניות

                                המקומית וצוות התכנון המלווה מטעם הרשות המקומית. 

 

לתכנון  ההסכם       :  טרפרויקההסכם ה ושוטף  הנדסי, מקצועי  ותיאום  לניהול, פיקוח 

  פרויקטור.  החתם בין המועצה לבין  ישיו  מתחמים ביישוב

 

 פרויקטורהצהרות והתחייבויות ה

 

הוא מהנדס/  פרויקטורה .3 כי  הניסיון,  אדריכל  מצהיר,  הידע,  בעל  רשום וכי הוא 

היכולת והמיומנות המקצועית לבצע ולעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי  

 יש לו את הכישורים הדרושים לכך.

, והמתחמים , עיין בחומר המכרזמיםמתחמצהיר ומאשר, כי ביקר בפרויקטור ה .4

ההסכם בכל מסמכי  בדק ובקיא  העבודה, והוא  ותקציב  המפורטים    התוכניות, 

 .מתכנןלביצוע הפרויקט שיחתם בין המועצה לבין ה

ידועים    פרוקיטורה .5 וכי  זה,  הסכם  ותנאי  מסמכי  את  בדק  כי  ומאשר,  מצהיר 

 שורם כל התנאים וההתחייבויות המפורטות בו.יוברורים לו לא

האישורים    מתחייב  פרויקטורה .6 הרישיונות, ההיתרים,  כל  ברשותו  כי  ומצהיר, 

ה שירותי  מתן  לשם  הנדרשים  הוההרשאות  ,  ההנדסי   והתיאום  פיקוחניהול, 

 על פי תנאי הסכם זה.  והשוטףהמקצועי 

הפרויקטפרויקטור  ה .7 של  מוצלח  לביצוע  כי יפעל  הוראות    תכנון  /מצהיר,  פי  על 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין ובהתאם להוראות וכללי הרשויות המוסמכות.

בשקידה ראויה ובאופן רצוף, וכי יפעל    פרויקטורה .8 כי ימלא את תפקידו  מצהיר 

וברמה מקצועית נאותה, לשביעות רצונה של המועצה.   בנאמנות, במסירות, ביעילות

מהנדס   פרויקטורה ו/או  המועצה  ידי  על  לו  שניתנה  הוראה  כל  לבצע  מתחייב 

 המועצה, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

החומרים, כוח    פרויקטורה .9 הציוד המתקנים,  כל  חשבונו את  על  לספק  מתחייב 

, המקצועי ההנדסי  והתיאום  פיקוחניהול, הרותי ההאדם, וכל יתר הדרוש למתן שי

 על פי הסכם זה.  והשוטף
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ה .10 והתיאוםשירותי  הפיקוח  ושוטףההנדסי  ניהול,  מקצועי  ידי    ,  על  הניתנים 

יהיו עצמאים, בנפרד וללא קשר לפעולות המועצה ו/או עובדיה, בכפוף  פרויקטור  ה

 למפורט בהסכם זה.

 

 

 הצהרות והתחייבויות המועצה

כל מידע וידע    פרויקטורמתחייבת להעמיד לרשות ה מי מטעמה )מתכנן( /המועצה .11

לפרויקט והמתייחסים  אצלה  תרשימים,  מיםמתח  /הקיימים  מפות,  לרבות:   ,

וכיוצ"ב, אשר יש בהם כדי לסייע בביצוע  מסמכים וקבצי מדיה  , מיפויים,  אישורים

 פי הסכם זה. על  , מקצועי ושוטףההנדסיותיאום פיקוח  ניהול,  שירותי ה

 

ה והידע לרשות  המידע  בהעמדת  על פרויקטור  יובהר, כי אין  בכדי להטיל  לעיל,  כאמור 

 על פי הסכם זה.  פרויקטורהמועצה אחריות כלשהיא ו/או לגרוע מאחריות ה

 

 , המקצועי והשוטף:ההנדסיהתיאום פיקוח  ניהול, השירותי ה

 

יכלול    תכנון    /על ביצוע הפרויקט, מקצועי ושוטף  ההנדסיוהתיאום  פיקוח  ניהול, הה .12

 בין היתר, ועל פי דרישות המועצה, את השירותים הבאים:

 .יישום מדיניות הרשות המקומית הנוגעות לתכנון ובניה 12.1

 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוץ לה 12.2

הדורשות  עבודה בשעות לא שגרתיות )בוקר ועד הערב המאוחרות(ריבוי משימות  12.3

 .מענה בקדימות גבוהה

 ניהול, הובלה והנחיית צוותי התכנון כנציג הרשות ובתיאום מלא עם הרשות 12.4

 .ניהול ותכלול התכנון המפורט ביישוב בית ג'ן   12.5

 .ניהול ישיבות, פגישות עם צוותי התכנון, הוועדות והתושבים ביחד ולחוד 12.6

מש 12.7 ביצוע  אחר  ובקרה  ופרוטוקולים, מעקב  סיכומים  וסיכומים  הוצאת  ימות 

 ועמידה בלוחות הזמנים והיעדים שהוגדרו יחד עם הרשות המקומית.

ליווי צוות התכנון, מעקב ובקרה אחר התקדמות הצוותים בהליך התכנון בהתאם   12.8

 .ללו"ז המוגדר

בהם   12.9 עמידה  ווידוא  השונות  הוועדות  ובקשות  דרישות  סף,  תנאי  אחר  מעקב 

 .והשלמתן עד לאישורן

ועדות מקומיות ומחוזית   -ישות בין הרשות המקומיתתיאום ישיבות ופג 12.10

 .ו/או צוות התכנון וייצוג ככל שיידרש בוועדות אלה

המתכנן   12.11 שיתוף ציבור ביחד עם יועץ השיתוף ציבור מטעם  ניהול מפגשי 

ניהול מעקב שמי, סיכומי    -וחיבור בין התושבים לצוות התכונן והרשות המקומית

מול   סיכומים  אחר  ומעקב  התושבים  פגישות  וייצוג  התכנון  וצוות  המתכנן 

 .וצרכיהם אל מול צוותי התכנון  

מתן מענה, תשובות ועמדות מקצועיות לתושבים אשר משקפת את עמדת  12.12

 הרשות וצוותי התכנון ובהתאם להנחיית הרשות המקומית ונציגיה.  
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ייצוג, הופעה וליווי צוות התכנון בוועדות השונות ככל שיידרש ובהתאם   12.13

 לבקשת הרשות המקומית

יחד עם הפר-קיום סיכומים דו 12.14 ויקטור  שבועיים ברמת הרשות המקומית 

שוטפים   עדכונים  ביישוב, לצד  התכנון  התקדמות  עדכונים וחתך  קבלת  לשם 

 יומית.  -בתדירות יומית/דו

הפצת סיכום/ סטטוס חודשי בעניין התכנון ביישוב בהתאם למתחמים כל   12.15

 אחד לחוד וכולם יחדיו.  

 וידאו עמידה בתנאי החוזה שנחתם מול המתכננים. 12.16

המועצה, למתכנן ולכל מי שאלה יורו  דיווח שוטף בכתב למועצה, למהנדס   12.17

על  , הביצוע  רמת  לו  התקדמות  בעת   תכנון  /הביצוע,  המתעוררות  בעיות  ועל 

 , לרבות הצעותיו לפתרון הבעיות.  תכנון  /הביצוע

תאושר על ידי המועצה  יועציםאחראי לוודא כי כל העסקת   פרויקטורה 12.18

המתכנן ופועלים בצורה מסונכרנתבהסכם   לקבוע  בהתאם בינם לבין לבין    מול 

 עצמם ובינם לבין המתכנן והרשות.  

מעקב אחרי התקדמות הביצוע של חלקי הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים   12.19

. דיווח מידי למועצה  בכל מקרה של סטיות מלוח מתכנןעל ידי ה  והקפדה על קיומו

המועצה ו/או יהסיבות לסטי תוך הסבר  הזמנים, והמלצה לגבי הצעדים שעל  ה 

 במקרים אלו. לנקוטמתכנן  ה

לפקח פיקוח צמוד לרבות השתתפות בישיבות תאום קבועות )לפחות פעם  12.20

מתכנן  בוע מראש( לשם הבטחת ביצוע נכון של הפרויקט על ידי הק  ביום  בשבוע,

בחינת לוח הזמנים. הכנת סיכום בכתב של הישיבות  מ מקצועית והן הן מבחינה

 יורו לו.  למועצה, למתכנן ולכל מי שהם  והעברתו

העברת דוח חודשי למועצה אשר יפרט את מהלך ביצוע העבודה במהלך   12.21

,  תכנון על מצב המעקב פגישות ותיאומים שמי מתוארך,    שחלף ויכלול דוח  החודש

 המועצה.  אשר יידרש על ידיכל  בהתאם לו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 חשבונות, מסירה ותקופת הבדק    .13

 

ה  13.1 חשבונות  קליטת  של  תקין  למהלך  והיועציםאחריות  החלקיים  מתכנן   ,

 והעברתם לאישור המועצה.  בהתאם לחוזה מולם והסופיים, בדיקתם המפורטת

כל המסמכים הקשורים  תכנון  /לשמור במקום מסודר, עם תום הפרויקט 13.2 , את 

ידי המועצה   שיידרש לכך על  העתקים מכל לביצוע הפרויקט ולהעביר בכל עת 

הדיאגראמות חוות   החישובים,  המפרטים,  התוכניות  האישורים,  התרשומות, 

או ידיעות שיהיו לו בכל  הקשור לפרויקט ו/או להסכם זה ו/או  הדעת וכל מסמך

לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה. התחייבות זו הינה בתוקף לתקופה של 

 .    וןתכנ/( שנים, מיום סיום ביצוע הפרויקט7שבע )

 שונות .14

  ייעוץ , ניתח והשגת חוות דעת מקצועיות  למועצה בקשר לתביעות, במידה ויוגשו   14.1

 .מתכנן/יועצים או מי מטעמםעל ידי ה             

תכנון    /בקשר עם ביצוע הפרויקטמתכנן  השתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם ה  14.2

 בתי המשפט ובוררים., לרבות הופעה  כיועץ או עד מומחה בפני  מתחם

 

 תקופת ההסכם: .15

הבדק של  15.1 לתום תקופת  זה יעד  הסכם  על  חתימה  ההסכם הינה מיום  תקופת 

ליתן    פרויקטור, למרות האמור, היה ויידרש ה הפרויקט )להלן "תקופת ההסכם"(

, תתארך תקופת ההסכם  תכנוןלעיל לאחר תום תקופת ה  שירותים למועצה כאמור

 השירותים האמורים.עד תום מתן   

, מקצועי ההנדסיניהול, פיקוח ותיאום  יודגש, כי לוח הזמנים ועיתוי מתן שירותי ה 15.2

   יהיו בהתאם וקשורים ישירות ללוח הזמנים שבהסכם.ושוטף  

 

בתקופה מיום  מתן צו התחלת עבודה .16  :הגשת חשבונות והתמורה 

ה 16.1 התחייבויותיו של  ביצוע   חו  פרויקטורתמורת  על  חתימה  סיום  מיום  זה ועד 

, כולל מע"מ                             פרויקטור  תקופת ההסכם, תשלם המועצה לידי ה

 .פרוקיטורכפי שיאושר על ידי המועצה, בחשבון הסופי שבין המועצה ל

 

על סכום השווה    בגין שכר טרחתו  יגיש לידי המועצה חשבונות ביניים פרוקיטורה .17

על    הלידי המועצה ואשר אושר הוגשה  שההצעה  מערך    כולל מע"מ                         -ל

 בהתאם לאבני הדרך אשר מצוינים בהמשך הסכם זה.  ידה לתשלום, וזאת   

 

חשבונות הביניים המאושרים בתוך   .18 הגשתם,   60המועצה תפרע את  יום ממועד 

 פים מהמשרד המממן.כפוף לקבלת כסובבכפוף וכנגד קבלת חשבונית מס כדין,  
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שהמועצה תאשר את החשבון הסופי שיוגש על ידי  עם תום תקופת ההסכם, ולאחר   .19

לפרויקטורה בהתאם  הצדדים  בין  סופית  התחשבנות  תערך  לעיל,  כפי  אמור   ,

 .פרויקטורשיאושר בחשבון הסופי שבין המועצה ל

בסעיף זה  המועצה תשלם את ההפרשים הנובעים מההתחשבנות הסופית כאמור  .20

 .וקבלת הכסף מהמשרד הממן  ימים ממועד אישור החשבון הסופי  60בתוך  

לא יהיה זכאי    פרויקטורמובהר, כי התמורה הנקובה לעיל הינה סופית ומוחלטת, וה .21

 לכל תשלום נוסף, מכל סיבה שהיא ומכל מקור שהוא פרט לאמור בסעיפים אלו.

 

כל .22 לעיל,  הנקובה  מהתמורה  לנכות  רשאית  ש  המועצה  חייב    הפרויקטורסכום 

בין על    ,פרויקטורה  לקזז כל סכום שחבבניכויו על פי דין ו/או נוהג, וכן היא רשאית  

 פי הסכם זה ובין על פי כל עסקה אחרת.

 

 , מקצועי ושוטף: ההנדסי  והתיאום  פיקוחניהול, הבדיקת ה

 

ו/או מי מטעמם יהיו רשאים בכל עת   הרשותי המועצה , מהנדס המועצה, המתכנן .23

נשוא הסכם  , מקצועי ושוטף  ההנדסי והתיאום  פיקוחניהול, הלבדוק את עבודות ה

דין וחשבון מפורט והסברים בקשר להוצאות לפועל של    פרויקטורזה, וכן לדרוש מה

 .  הפרויקט, והמפקח ימסור כל דין וחשבון וכל הסבר שיידרש ממנו

מובהר בזאת, כי לא יהא תוקף לכל שינוי או תוספות בתוכניות העבודה, במפרט   .24

 . מועצהמהנדס הובתקציב העבודה ללא אישור  

ל .25 הסר ספק  לחייב את   פרויקטורלמען  לאשר חשבונות או  ואסור לו  אין סמכות 

היתר לכך בכתב   חריגה מהתקציב ללא קבלת  ו/או  המועצה בכל הוצאה כספית 

המפקח ממורשי החתימה   של המועצה ,הפרת הוראה זו תחייב את  המוסמכים  

 .החתימה  השר ללא אישור מורשובגובה הסכום שא
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 עבודתו של הפרויקטור: הפסקת 

להודיע   .26 שהיא  סיבה  ומכל  עת  בכל  רשאית  המועצה  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 

דחיית ביצועו, או   30בכתב   פרוקיטורל ביטולו של הסכם זה, או  יום מראש, על 

ביצוע  לזמן קצוב, לגבי כל פרויקט לגביו הזמינה המועצה שרותי  ניהול,  הפסקת 

יפעל כפי שיידרש בהודעתה האמורה של   פרוקיטור, והפרויקטורמהותיאם קוח יפ

 המועצה.

מועצה לבטל את ההסכם בגין  לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה  25אין באמור בסעיף   .27

 הפרתו על פי הזכויות הנתונות לה על פי כל דין.

לתשלום תמורה כלשהי בגין    פרויקטורבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא יהיה זכאי ה .28

 או בקשר עם הפרויקט לאחר ביטול ההסכם.ו  כל  עבודה שבוצעה על יד

ההסכם א .29 יחשב כהפסקת  לא  עצמו,  כן  עיכוב כלשהו בביצוע הפרויקט  לא  אם 

ל הסכם זה לגבי   פרוקיטורהודיעה המועצה  באופן מפורש על דחיית או הפסקת 

 .אותו פרויקט

למען הסר ספק מודגש בזה כי התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט מעבר לצפוי  .30

או המוסכם על פי ההסכם הקבלני, לא יזכה את המפקח בתשלום פיצוי או שיפוי  

 ותיאום פיקוחניהול, ה בו כדי להצדיק הפסקת הכלשהו על פי הסכם זה, ולא יהי

בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה, בהתאם לנדרש על פי פרויקטור על ידי ה

 קצב ההתקדמות בפועל של הפרויקט.

 

וביטוחנ  זיקין 

מתחייב לשאת באחריות מלאה ולפצות את המועצה ו/או צד ג  בגין כל  פרויקטור  ה .31

אובדן, שנגרמו או העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, תוך  נזק ו/או פגיעה ו/או 

ביצוע שירותי ה אגב  לצד שלישי,  ניהול, הפיקוח והתיאוםכדי ו/או  למועצה או   ,

לרבות בשל מעשה ו/או מחדל שהם תוצאה מרשלנותו, ו/או חוסר מומחיותו של 

יותיו של ו/או העדר שקידה מצידו ו/או עקב אי מילוי חלק מהתחייבו פרוקיטורה

 על פי הסכם זה.  פרויקטורה

מתחייב לגרום לשחרורה של המועצה  מכל  פרויקטורמבלי לפגוע באמור לעיל ה .32

  פרויקטורדרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר ה

 אחראי להם על פי הסכם זה.

שהוא, מתחייב  בכל מקרה בו המועצה תידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כל .33

לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב    פרויקטורה

 בו וישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

לערוך  הפרויקטור  לעיל, מתחייב   32עד   30בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  .34

ן, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו, אשר  על חשבונו את הביטוחים המפורטים להל

 יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם:

 למקרה. ₪    20,000,000-ביטוח אחריות כלפי צד ג' בסך שלא יפחת מ 34.1

ניהול,  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים על ידו במתן שירותי ה 34.2

על פי ההסכם בפני כל נזק או תאונה העלולים להיגרם להם בסך    הפיקוח והתיאום

5,000,000   ₪. 
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מ 34.3 יפחת  שלא  בסך  מקצועית  אחריות  וסה"כ    ₪    5,000,000  -ביטוח  למקרה 

10,000,000   .₪ 

 

מתחייב בזה, לפני עשיית הביטוח, לקבל את הסכמת המועצה לבחירת    פרויקטורה .35

וכן לעריכת כל שינוי   הביטוח, סכומי הביטוח   פוליסות  החברה המבטחת, תנאי 

 בהם לפני תחילת מתן שירותי הפיקוח ו/או במהלכה, לפי דרישת המועצה.

 

 העדר יחסי עבודה

 

וכי ע פרויקטורה .36 ימצאו תחת  פרויקטורובדי המצהיר, כי הינו בעל עסק עצמאי, 

שא  י בלבד י פרויקטור  ה  בלבד.  פרוקיטורפיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של ה

על פי  והתיאום פיקוחניהול, הבכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ה

לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות  ההסכם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו, 

 ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין.

 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דיני העבודה  ולמלא אחר האמור בכל  פרויקטור  ה .37

 החוקים ותקנות  הבטחות בעבודה והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

 

ההצדדים   .38 כי  ומאשרים,  בהסכם    פרויקטורמצהירים  התחייבויותיו  את  מבצע 

כקבלן עצמאי, וכי אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי פרויקטור עובד ומעביד ו/או סוכנות בין המועצה  לבין ה

וכ בשליחותו,  ו/או  עבורו  הפועלים  ו/או  ידו  על  אינם  מהמועסקים  אלה  כל  י 

 משתלבים במסגרת המועצה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך.

 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את  פרויקטורהיה ולמרות האמור לעיל, יתבע ה .39

בין עבודה  יחסי  של  קיומם  יקבע  חלוט  דין  ופסק  הצדדים, מתחייב    המועצה, 

לשפות ולפצות את המועצה בגין כל סכום בו תחויב המועצה לשלם על   פרויקטורה

 פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור(.
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 ההסכםהסבת  

 

אינו רשאי להסב לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, כולן או   פרויקטורה .40

 מקצתן, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המועצה בכתב ומראש.

הסכמתה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת  .41 נתנה המועצה את 

באחריות    שאיי  פרויקטורמאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והפרויקטור  את ה

ההנדסי,  והתיאום  פיקוח ניהול, המלאה לכל מעשה או מחדל של נותני שירותי ה

 באי כוחם ועובדיהם.המקצועי והשוטף ו

למרות האמור לעיל, זכאית המועצה להתקשר עם גורמים נוספים, לרבות מהנדסים   .42

ו/או אדריכלים מורשים, וכן להשתמש בשירותי מפקחים אחרים, לביצוע  שירותי  

אחרים,  פיק בפרויקטים  או  בפרויקט  העבודות  ביצוע  על  צמוד  ומעקב  וח 

מצהיר, כי אין ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המועצה ו/או פרויקטור  וה

הגורמים הנוספים בגין התקשרות כאמור, והוא מתחייב לשתף פעולה ככל הנדרש  

 עם גורמים אלו.

 

 זכויות

 

הניתנים על ידו למועצה  והתיאום  פיקוחניהול, המתחייב, כי שירותי ה  פרויקטורה .43

והמידע   המסמכים  ויתר  התוכניות, החישובים, הנתונים  כל  וכן  זה,  הסכם  לפי 

לצורך ובמהלך מתן   ו/או מטעמו  ימסרו לה על ידו   השירותים להם  שיוכנו ו/או 

לבדה ויהוו קניינהנדרש  שייכים למועצה  הסכם זה, יהיו  דבר    לפי  הבלעדי לכל 

 ועניין.

מתחייב למסור למועצה לפי דרישתה את כל התוכניות, הנתונים ושאר    פרויקטורה .44

עת, בכל תקופת האותה בהמסמכים והמידע כאמור שיהיו ברשותו ו/או בשליטתו 

 ההסכם ובכל עת אחריה.

למען הסר ספק מצהירים הצדדים ומאשרים, כי בכל  שלב גם לפני  תום תקופת  .45

, רשאית המועצה לבצע בעצמה ו/או למסור לידי אחרים את המשך מתן ההסכם

ו/או   פרוקיטורשניתנו לו עד לאותה עת על ידי ה והתיאום  פיקוחניהול, השירותי ה

אותם אלה שהיו אמורים להינתן על ידו, ולשם כך רשאית המועצה  להשתמש בכל  

ו/או   פרויקטורידי ההתוכניות, החישובים, הנתונים, המסמכים והמידע שהוכן על 

לא יהיה    פרויקטוראלה שנמסרו לה על ידו וזאת ללא כל תנאי וללא כל הגבלה, וה

זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהוא בעד נזק, פגיעה במוניטין ו/או הפסד העלולים  

 להיגרם לו כתוצאה מסיומה של ההתקשרות.
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 ניגוד עניינים וסודיות

ת  פרויקטורה .46 מידע,  בסוד כל  לשמור  וכיו"ב, שהגיעו  ומתחייב  כניות, שרטוטים 

לידיו ולא להעביר לאחר את המידע ו/או החומר המצוי בידו, ללא אישור המועצה 

 בכתב.

ולשמור אמונים פרוקיטור  ה .47 אינטרסים  ניגוד  של  במצב  להימצא  שלא  מתחייב 

 למועצה במשך כל תקופת ההסכם.

ההסכם יהיה   .48 בעקיפין   פרויקטורהבכל מהלך תקופת  מנוע מלבצע במישרין ו/או 

עבודות ו/או ליתן לצד שלישי שירותים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים  

שהוא מתחייב ליתן לה לפי והתיאום  פיקוח  ניהול, העם המועצה ו/או עם שירותי ה

 הסכם זה.

ה  פרויקטורה .49 שירותי  המצהיר, כי  על  והתיאום  פיקוחניהול,  יהיו    הניתנים  ידו 

 עצמאיים, בנפרד וללא קשר לפעולות הקבלן ו/או עובדיו.

 

 נספחים להסכם

 

לצרף להסכם החתום כנספח את המסמכים  פרויקטורעם חתימת ההסכם, על ה  .50

 הבאים:

      אישור פקיד השומה על קביעת שיעורי הניכוי במקור מכספים המעוברים לו   50.1

 חשבונות מאושרים, בהעדר אישור זה ינוכה מס במקור בהתאם לחוק.  לפי         

 אישור רו"ח על ניהול ספרים. 50.2

 אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דוחות כחוק לפי חוק מס ערך מוסף   50.3

 .1975 –תשל"ו          

 

 תנאים מיוחדים

 כדלקמן:  שיכוןשיעור השירותים החלקיים יהיו על פי תעריפי משרד ה .51

חתימת חוזה והכנת תכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ושיטת עבודה, הצגתה   .1

   10%ואישורה ברשות המקומית והתקשרות עם המתכננים וצוותם:  

 25%ליווי שלבי התכנון במתחמים ועד לשלב ג' באבני הדרך של משרד השיכון:   .2

 45%  ליווי שלבי התכנון במתחמים ועד לשלב ה' באבני הדרך של משרד השיכון: .3

 20%ליווי שלבי התכנון במתחמים ועד לשלב ז' באבני הדרך של משרד השיכון:   .4

 

 נציגי הצדדים

 "(פרויקטורכל צד ימנה בכתב נציג מטעמו )להלן "נציג המועצה" ו"נציג ה .52

כל צד רשאי מעת לעת, בהודעה בכתב לצד האחר, להחליף את הנציג אשר נתמנה  .53

עצה רשאית לדרוש בכל עת ומכל סיבה שהיא  על ידו כאמור, בנציג אחר, ואולם המו

 על פי שיקול דעתו.  פרויקטוראת  החלפתו המיידית של נציג ה

 .                                                                              מתמנה פרויקטור  . כנציג ה49.1

 .מהנדס המועצה. כנציג המועצה מתמנה  49.2
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כל הפעולות  הקשורות לביצועו של הסכם זה  הנציגים הנ"ל   .54 ביניהם את  יתאמו 

 וישמרו על שיתוף פעולה הדוק במשך קיומו של ההסכם.

 

 סמכות שיפוט

והבלעדית לדון בכל סכסוך אשר יתעורר בקשר עם הסכם זה,   הייחודיתהסמכות  .55

לבית משפט השלום בחיפה, או בית המשפט אך ורק ובאופן בלעדי תהא מסורה 

 ן.יהמחוזי בחיפה לפי העני

 

 כתובות הצדדים

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן: .56

 

 ג'אןבית  כפר  ,  מועצה מקומית בית ג'אןהמועצה:              

 

 ___________________________:  פרויקטורה             

 

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו, תחשב  כזאת שנתקבלה לידי הצד הנשגר   .57

רשום בבית הדואר, ואם 3בתוך שלושה ) הימסרה למשלוח  מרגע  עסקים,  ימי   )

 נמסרה ביד, מרגע מסירתה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_____________                                                                           ______________ 

 פרויקטורהמועצה                                                                                              ה       

 

 

                                                

 אישור

 

הריני לאשר כי הסכם זה נערך ונבדק על ידי היועץ המשפטי של המועצה  לרבות עמידתו 

 בתקנות חובת המכרזים.

 

 

 

____________ 

 עאדל עלי ,עו"ד

 יועמ"ש  המועצה


