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  ועל ספחיההליך תאי 

  

 כללי  .1

 חברה היה) "החברה" או "עזרה ובצרון" כון בע"מ (להלן:יעזרה ובצרון חברה לש .1.1

 בעף פעילות תחומי במגוון העוסקת, יפו - אביב-תל עיריית עלותבב עירוית

 במבים טיפול, מבים חזיתות שיפוץ, ציבור מוסדות והקמת תכון לרבות, הביה

  .ועוד כסים יהול, אחזקה, התשתיות בתחום פרויקטים יהול, לשימור

תחדשות פרויקטים של ההחברה כמו כן במסגרת הבית להתחדשות עירוית מלווה  .1.2

"פיוי ביוי", פרויקטי עירוית הכוללים בייה במרקם עירוי קיים במסגרת 

הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או  –ה על סוגי 38וכית מתאר ביוי", ות-"עיבוי

), "38תוכית תמ"א " או "תוכית החיזוק(להלן: "ותוספת בייהחיזוק מבה קיים 

   בהתאם למדייות העירייה. הכל

יפו -בתים משותפים ברחבי העיר תל אביבב לבעלי זכויותך מתן שירותי ליווי לצור .1.3

לצורך מתן  מתכיםדרשת החברה להתקשר מעת לעת עם ") השירותים(להלן: "

על סוגיו בהתאם  38לבדיקות היתכות במסגרת תמ"א  אדריכלישירותי תכון 

 למדייות העירייה, והכל כמפורט להזמה זו.

שיעיקו שירותים מתכים ובצרון החליטה על הקמת מאגר  לשם כך, עזרה .1.4

  כמפורט להלן. 

 'הכספח ף יידרשו לחתום על ההסכם המצור במאגרשייבחרו להיכלל  מתכיםה .1.5

לעזרה ובצרון למתן שירותים כמפורט  בים לבין ")מסגרתהסכם (להלן: " לפייה

ותוספת יות החיזוק עבור תוככאשר מובהר כי השירותים יכללו שירותים  בהמשך

 הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים. -בייה 

הספציפי  מתכןהמובהר כי ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יוצג על ידי המציע  .1.6

אשר יעיק את השירותים, והוא יידרש לעמוד בתאי הסף, והמציע הזוכה לא יוכל 

רה ובצרון, הן לגבי עצם ההחלפה, והן להחליפו אלא באישור מראש ובכתב מאת עז

 המחליף. מתכןלגבי זהות ה

  הבאים : השירותיםלהעיק כוללים את כל  מתכיםהשירותים אותם יידרשו ה .1.7

 .סיור בביין וסקירת המבה .1.7.1

הריסת מבה קיים  38איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט תמ"א  .1.7.2

או ע"פ הוראות  ה ותוספת ביי והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים

 .התכית החלה במגרש, תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות

 –בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית .1.7.3

 .ותוספת בייה הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים

 .)חלופותב' (-המסלולים א' ו -2יתוח אפשרויות תכון המבה באחד מ .1.7.4

חיזוק במקרה של פרויקט ( רוקטיביתת החייה לקבלת חוו"ד קוסטכתיב .1.7.5

  .) ושמאימבה קיים

 .רוליג בעירייה במידת הצורך-פגישות פרה .1.7.6

  .השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע וקבלת התייחסותם .1.7.7
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עדכון חלופה בהתאם לבקשות אפשרות ל כוללכל אחד מהמסלולים  .1.7.8

  .הדיירים

("ועדת  קבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורךבחית הצעות ה .1.7.9

  .חיזוקים")

  .ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים .1.7.10

 .בשי המסלולים וכדומה) סקצ' אפתוכת ב(הדמיה  .1.7.11

 סקיצה לתכון דירה, ע"פ דרישה. .1.7.12

  .תוצרים כמפורט בהמשך .1.7.13

בהתאם לעמידה בתאי הסף הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר תיעשה  .1.8

כמפורט להלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עזרה וברכיבי האיכות 

 ובצרון, בהתבסס על התוים והמסמכים אשר יומצאו לעזרה ובצרון על ידי

  .המציעים

מתחייבת להיקף התקשרות מיימאלי, וייתכן כי לא איה החברה  מובהר כי .1.9

לא תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או ולמציעים גר זה, במסגרת מא עבודהתבוצע כל 

 דרישה כגד החברה הובעת מעובדה זו.

 יהול המאגר אופן .2

אשר  המסגרת על הסכםיחתום  מתכיםהאשר מעויין להיכלל במאגר  מציעכל   .2.1

החתימה על החוזה היה תאי מקדמי לבחית  הצעתו  '.הכספח מצורף לפייה זו 

 אם להכלילו במאגר.  וההחלטה  המציעשל 

מומחיות המציעים (ע"פ פרופיל העברת עבודות לביצוע המתכים תהא בהתאם ל .2.2

לרבות מורכבות של כל מקרה, ותותאם להמשרד וההתרשמות מהראיוות) 

  .שביעות רצון כללית של עזרה ובצרון על סמך היסיון שיצטברבהתאם ל

העבודות תהא על פי  לאור האמור על המציעים להביא בחשבון כי חלוקת .2.3

ולמציעים לא תהא כל טעה ו/או  –קריטריוים אישיים, ולא בסדר סידורי או רץ 

  דרישה ו/טעה בקשר עם חלוקת העבודות בים.

  תקופת ההיכללות במאגר .3

חודשים, וזאת החל  12הה החברה במאגר  מתכןהתקופה במסגרתה ייכלל  .3.1

ה הזכות להאריך את תקופת ממועד ההודעה על הכללתו במאגר. לחברה שמור

 תהא. מובהר כי ההארכה ההתקשרות בארבע תקופות וספות, שה בכל פעם

אוטומטית למעט אם החליט המזמין על אי מימוש תקופת הארכה לגבי מציע 

על אי מימוש  יום מראש ובכתב. 30בת מסוים ובמקרה זה יקבל המציע התראה 

  תקופת האופציה איתו.

דיע לחברה על רצוו להיגרע מן המאגר, וזאת בהודעה יהא רשאי להו מתכן .3.2

לא יחדל ממתן  מתכןיום. על אף האמור מובהר כי  30מוקדמת בכתב בת 

, וזאת גם אם פקעה הזמת עבודה חתומה שמסרה לביצועוהשירותים לגבי 

תקופת היכללותו במאגר, או כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר. החברה לא 

 לגריעתו מן המאגר, אלא מטעמים סבירים בלבד.  כןמתתסרב לבקשת 

עזרה ובצרון תפרסם מעת לעת הודעה על הצטרפות למאגר, ומתכים יוכלו להגיש  .3.3

באופן בו יתווספו למאגר מעת לעת  מועמדותם במועד אשר יקב במודעה את

 מתכים חדשים.



 4-  
  

ה שהיא, מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סביר מתכןהחברה תהא רשאית לגרוע  .3.4

ובכלל זה בשל כל אחד הזדמות להביא את עמדתו בפיה,  מתכןלאחר שתה ל

 מן המקרים הבאים :

 מתכןלגבי אופן מתן השירותים על ידי  הקבלןהתקבלה תלוה מאת  .3.4.1

 והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

 מתכןההתקבלה תלוה מאת הגופים הממשלתיים/עירויים מולם עובד  .3.4.2

 תן השירותים על ידו והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.בדבר אופן מ

בדבר פעילותו של  מתכיםהתקבלה תלוה מאת לשכת המהדסים וה .3.4.3

 במסגרת מתן השירותים שוא מאגר זה. מתכןה

 .מתכיםהאיו עומד בדרישות הסף לצירופו למאגר  מתכןה .3.4.4

וס כסים להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כי מתכןהשל כיסתו  .3.4.5

על ידי בית משפט מהל  מתכןלו/או הסדר ושים ו/או במקרה בו מוה 

מפרק  זמי/קבוע או אמן זמי/קבוע או כוס כסים זמי/קבוע או

 ימים. 30לתקופה העולה על  מתכןהזמי/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של 

הפר את חובת האמות שלו כלפי מזמין העבודות  מתכןהבו במקרה  .3.4.6

 .(עזרה ובצרון ו/או קבלן ממאגר הקבלים)

אים עומדים  מתכןהובצרון וכחה כי כישוריו המקצועיים של עזרה  .3.4.7

 .מתכיםהלהיכלל במאגר לו בדרישות המאפשרות 

ולא תיקן עזרה ובצרון עמד בתאי סעיף מהותי להסכם עם לא  מתכןה .3.4.8

 מיו/או ימים מיום שקיבל התראה מעזרה ובצרון  14את ההפרה בתוך 

 מטעמה.

להזמת עבודה  עבודות בהתאם מתכןאו סירב לבצע ה מתכןהלא ביצע  .3.4.9

 שהועברה לו מאת עזרה ובצרון.

 לפייהאשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו  מתכןהמציע הזוכה החליף את ה .3.4.10

 ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון.

  ההחלטה הסופית בעיין זה תוה לחברה בלבד.  

ובכל מקרה אין בה כדי לגרוע מן העילות  ובהר כי אין מדובר ברשימה סגורהמ  

  .הקבועות בהסכם ספח ה'

  מתכןהתמורה ל .4

, בהתאם לאבי לתמורה מתכן, כולם או חלקם, יהא זכאי השירותיםמתן הבתמורה ל 

  :הדרך שלהלן

  סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול

חיזוק  – 38/1 א"תמ

  מבה קיים

 יתוחהגשת 

 לעיבוי אפשרויות

  המבה

יום מיום אישור מהל  60תוך 

על השלמת  38תחום תמ"א 

  הדו"ח המסכם

7,500₪  

חלופות  2-3 הגשת

תכויות לעיבוי 

  והדמיה וחיזוק

יום מיום העברת  60תוך 

ההחיות לבדיקות 

קוסטרוקטיביות וכלכליות 

7,500₪  
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  לעו"ב

הריסת  – 38/2 א"תמ

מבה קיים והקמתו 

  חדש מ

הכת סכמה תכוית 

 2( ותמהיל עתידי

  חלופות)

יום מיום אישור מהל  60תוך 

על השלמת  38תחום תמ"א 

  הסכמה התכוית

3,000₪  

  

הכת תמהיל (גרפי 

ומילולי) ובו מיקום 

דירות הדיירים 

 ודירות הקבלן

  והדמיה

יום מיום העברת  60תוך 

ההחיות לבדיקה כלכלית 

  לעו"ב

4,000₪  

  תכון דירהסקיצה ל
הכת סקיצה לכל 

  דירה קיימת. טיפוס

אישור מהל  יום מיום 60תוך 

  . ההסקיצ על 38תחום תמ"א 

1,000  ₪

  לטיפוס

 

יידרש האדריכל להכין חלופה וספת או שיוי וסף מעבר לקבוע בכל מסלול (יפורט במקרים בהם 

צפי שעות זרה ובצרון בע 38לאישור מהל תחום תמ"א  ), יעביר האדריכלבמפרט השירותים

  מע"מ לשעת עבודה.₪ +  250להכת החלופה/שיוי שיתומחר לפי 

הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון 

  צילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצים שוים.

 
 סף תאי .5

 תאיםכל הההצעות יעמוד ב במועד להגשתכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 

  : להלןשהמצטברים  

 תאגיד משפטי רשום כדין.או רשום כדין המציע היו יחיד  .5.1

שים לפחות  5בעלי יסיון של ציג המציע, הו  –תאגיד המציע, ובמקרה של  .5.2

  בתחום ההתחדשות העירוית, לאחר סיום הלימודים כחוק.

 תואר.מובהר כי סיום הלימודים ייחשב מועד הזכאות ל

 דין כל פי על היתר או/ו רישיון בעלציג המציע,  –תאגיד המציע, ובמקרה של  .5.3

 חוק פי על, והאדריכלים המהדסים בפקס כדין רשום והיו, כאדריכל לשמש

 .1961 ח"התשי, והאדריכלים המהדסים

שירותי תכון ביצוע ציג המציע, הו בעל יסיון ב –המציע, ובמקרה של תאגיד  .5.4

הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק ( ) פרויקטי תמ"א3שלושה (י אדריכל

) 1(אחד לפחות במהלך השתיים האחרוות, כאשר ) ותוספת בייה מבה קיים

) 1וכן לפחות אחד ( ותוספת בייה של חיזוק מבה קייםהיו פרויקט פרויקטים מה

 יפו.-בבוצע עבור מבה בתחום המויציפאלי של תל אביקטים מהפרוי

 הואהו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע  .5.5

 מהל ספרי חשבוות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

ביחסי המועסק על ידו  מתכןבאמצעות  5.2-5.4יוכל להציג עמידה בתאי סף המציע 

), ובמקרה זה לא יוכל או מועסק באמצעות חשבוית (ולא כקבלן משה מעביד-עובד

  אלא באישור מראש ובכתב מאת חברת עזרה ובצרון. מתכןההמציע להחליף את 

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .6



 6-  
  

 גם ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע 

 :את המסמכים הבאים

 פרופיל של המציע. .6.1

 ת מס ערך מוסף.תעודת עוסק מורשה מאת רשויו .6.2

ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות,  כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים .6.3

, 1976 -תשלום חובות מס, שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו 

 .תקפים למועד הגשת ההצעהכשהם 

והאדריכלים  רשום בפקס המהדסים  המציע או ציג המציעאישור על היותו של  .6.4

 .אדריכלכ

ותעודות המעידות  המוצע מטעם המציע מתכןהקורות חיים של  ,תעודות השכלה .6.5

 .) שים5( חמשלפי למעלה מ מתכןכסיים לימודיו והוסמך  כי

אי בהתאם להיקפים ולמועדים המפורטים בת מתכןהפירוט יסיוו הקודם של  .6.6

 לספח ב'.בהתאם  5.4סף 

 '.וסח ספח גת עם גופים ציבוריים בתצהיר עסקאו .6.7

 תעודות, המלצות ואישורים שוים של המתכן המוצע מטעם המציע. .6.8

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. הפייה על ספחיהכל מסמכי  .6.9

  הורדת מסמכי הפייהאופן  .7

 www.e-b.co.ilלהוריד את מסמכי הפייה מאתר האיטרט של החברה בכתובת 

  .24.7.2019והכל מיום 

 ל גבי מסמכים שיורדו מאתר האיטרט של החברה.ע את ההצעה יגיש המציע

  סתירות ו/או אי התאמות .8

או בין הוראה מהוראותיהם השוות,  הפייהבכל מקרה של סתירה בין מסמכי  .8.1

 . של החברה הבלעדיהחברה, לפי שיקול דעתה תגבר ההוראה המיטיבה עם 

המציע יוכל  תסתירות או אי בהירויו הפייהבמסמכי  ותככל שלדעת המציע, קיימ .8.2

 עד ליום rochelle@e-b.co.ilמייל שכתובתו : באמצעות  לחברהלפות, בכתב 

התאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה , תוך פרוט השאלות,12:00בשעה  5.8.2019

 .בפייה ספקות שימצא בקשר למובו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהואה

 של החברה.ט תפורסמה באתר האיטרתשובות ו/או הבהרות  .8.3

או אי בהירות, ו/סבירות אי יהיה מוע מלטעון טעות בדבר  ,מי שלא יפה כאמור .8.4

 .טעות וכיו"ב ,שגיאות, אי התאמות

 ההצעההגשת אופן  .9

וכל יתר המסמכים הדרשים החתומים,  הפייה, לרבות כל מסמכי המציעהצעת  .9.1

 ייהפה שםאשר תישא את  מעטפה סגורה המיועדת לכךתוח ב מאת המציע,

 09:00 משעה 25.8.2019יום ב  וזאת 38במחלקת תמ"א  תיבת המכרזים , בבלבד

מסרה יא תתקבלה הצעות שתשלחה בדואר או שתל. בלבד 14:00 שעהעד ל

  לאחר המועד האמור לעיל.

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .9.2

 אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.  הבין והחוזה המצורף על ספחיו, הפייה
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 .הפייהעל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעוים מילוי בכל מסמכי  .9.3

המשתתף יחתום באמצעות מורשי החתימה מטעמו על כל עמוד ועמוד ועל כל  .9.4

, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המעה לשאלות הפייהמסמך הכלול במסמכי 

דפים בהם צוין מקום כן במקום המיועד לכך. דף ו בשולי כל שיפורסמו, וזאת

החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה שהמשתתף היו 

תאגיד, בליווי חותמת המשתתף ועל פי זכויות החתימה במשתתף ע"י מורשי 

  החתימה של המשתתף, וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח.

  ברהלהכללת מציע במאגר החאמות מידה  .10

אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר על  מתכיםהחברה תכלול במאגר המתכים  .10.1

  באים:ים השקלול  הקריטריופי 

 

במידה  שאים מהותייםפגמים למחול על את הזכות  הלעצמ תרשומ רההחב .10.2

או לבקש מן המציע לתקם בין בדרך הבהרה , לחברהשויתור כזה לא יגרום זק 

 .דחות כל הצעה או את ההצעות כולןלשלמה ובין בדרך אחרת לפי העיין או וה

צעה שאיה שלמה, או כל ה , לדחותתייב, אך לא חתהא רשאיהחברה תמובהר כי  .10.3

או למחול על הפגם, או לבקש , הפייהברורה, או שאיה ערוכה עפ"י מסמכי 

  .הבלעדי כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתהתיקוו 

רשאית ועדת  ,הסתייגות שיש בה, או ייהפה לתאישאיה תואמת  הצעה .10.4

שיוי או  של רהמקכך גם בכל המכרזים, אך לא חייבת, לפסלה בשל כך בלבד. 

לפסול את ההצעה או להתעלם מן השיוי או  חברהה תרשאי הפייהתוספת לתאי 

הבלעדי.  הרות והשלמות, הכל לפי שיקול דעתההתוספת, או לפות לקבלת הב

להתעלם מן השיוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו  ה החברההחליט

 .לא כתבו השיוי או ההסתייגות

 - אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע , איתרש החברה .10.5

כל הוכחה שתראה לכון, בדבר יסיוו, מומחיותו, מיומותו  –לאחר הגשת הצעה 

  .הפייהוכישוריו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות שוא 

  משקלו  קריטריוןה

התרשמות מראיון אישי עם המציע ועם המתכן המוצע מטעמו, לרבות 

  התייחסות ל:

הריסת  יסיוו הקודם של המציע בביצוע השירותים עבור פרויקטי •

 ותוספת בייה מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים

פאלי יסיוו הקודם של המציע בביצוע השירותים בשטחה המויצי •

 יפו.-של תל אביב

 מספר הפרויקטים באמתחתו של המציע. •

 שות הותק הקיימות למציע בתחום. •

90%  

  10%  תעודות המעידות על ביצוע קורסים ו/או השתלמויות וספות רלווטיות

  100%  סה"כ
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 איה חייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה החברה .10.6

 ה לחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.שתרא

כל בקשה תיבחן לגופה בהתבסס על הקריטריוים שפורטו לעיל ויוחלט מובהר כי  .10.7

. לצוות המקצועי שיקול דעת מוחלט ובלעדי, האם מתכיםאם לצרפה למאגר ה

, והמבקש מוותר בזאת על כל טעה באשר מתכיםלהוסיף מבקש למאגר ה

 ור.י כאמלהחלטות הצוות המקצוע

 הפייהשיויים במסמכי  .11

, ת, קודם למועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגרבכל ע תרשאי החברה .11.1

או במעה  , בכל אופן שהוא, ביוזמתההפייהכי להכיס שיויים ותיקוים במסמ

לשאלות המשתתפים. השיויים והתיקוים, כאמור, יהוו חלק בלתי פרד מתאי 

באחריות המציעים להתעדכן . יטרט של החברהתר האוהם יפורסמו בא הפייה

 כל העת באתר האיטרט של החברה.

, שיוי או תיקון כאמור מחייבים מתן חברההבלעדי של ה היה ועל פי שיקול דעתה .11.2

זמן היערכות וסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת 

    . החברה

ת כל או חלק מהמועדים הקבועים ריך א, מטעמים שיירשמו, להאתרשאי החברה .11.3

 תפורסם באתר האיטרט של החברה.. הודעה כאמור בפייה זו

 הוראות וספות .12

הבלעדי, לפות למציע  ת, לפי שיקול דעתה, אך לא חייבתהא רשאיהחברה ת .12.1

בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר 

כדרש  ןין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיובעי למציע לעשות כן, לרבות

ולה אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותח ןובלבד שכל רישיו ו,ז פייהלפי תאי 

למחול על קיום דרישה או  תיהא רשאיהחברה תלמועד האחרון להגשת הצעות. 

אשר אים מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון  הפייהתאי מתאי 

 לפי שיקול דעת הועדה. לוויון והכוהש

, לרבות מכל סיבה שהיא הפייהאת הזכות לבטל את  העצמל תשומר החברה .12.2

 החברהחליט תאם  המלא והסופי. הבהתאם לשיקול דעתסיבות תקציביות, 

או דרישה כל תביעה ו/ ךבהלילא תהיה למשתתפים  ,הפייההליך כאמור לבטל את 

 .ו/או טעה מכל סוג שהוא

, יחולו על המציע ולא לפייהות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה הוצאכל ה .12.3

  יוחזרו לו בשום מקרה.

יסיון  שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה להאת הזכות  ת לעצמהשומר החברה .12.4

 הבלעדי. דעתהקשור עימו, וזאת על פי שיקול שלילי עימו או עם גורם ה

שהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כל .12.5

 ה אחת. מהצע

 התחייבות המציע  .13

המציע מצהיר ומתחייב כי אין מיעה חוקית כלשהי להתקשרותו בהגשת הצעתו  .13.1

, וכי חברת עזרה ובצרוןהמוצעים על ידו עם  מתכיםמהו/או להתקשרות כל אחד 

 הוא יחזיק באישורים הדרשים על פי דין. בכל העת
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ובהתאם לאמור  זו, בפייהאם לדרש, בהתאם למפורט ב לפעול בהתהמציע מתחיי .13.2

 .לפייהבהסכם המצ"ב 

 המציע מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לשיעורי התמורה המוגדרים בהסכם .13.3

 .ובפייה

ישומו במאגר, באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר שיוי פרטים רלווטיים לר .13.4

המוצעים על ידו, בתאי  מתכיםהת ובכלל זה בכל שיוי בעמידתו ו/או בעמיד

  הסף, אף אם מדובר בשיוי זמי.  

את זכויותיו או ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד איו רשאי להמחות  המציע .13.5

  , כולן או חלקן. וז פייהאת חובותיו לפי תאי 

ת ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין רשאי להעביר א המציע איו .13.6

  חברה.בכתב מהמראש ו, ללא הסכמה לאחר

באחריות המציע  להתעדכן בכול הפרסומים, החקיקה ובכל חומר/מידע מקצועי  .13.7

  בפרט.  38הרלבטיים לביצוע השירותים שוא הסכם זה בכלל, והקשורים לתמ"א 

 איסור יגוד עייים:  .14

ידרשו  שיבחר לביצוע עבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, יעמצמובהר בזאת כי 

לא לטפל במישרין או בעקיפין להתחייב כתאי סף לקבלת העבודה שלא לעסוק ו

  בכל עיין היוצר או עלול ליצור יגוד עייים עם ביצוע העבודה לה יבחרו.

 
 ועל ההצעה הפייהמסמכי בעלות על  .15

 יההפים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי זכויות הבעלות, זכויות היוצרי

שייכות לעזרה ובצרון. המציעים אים רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך 

 הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם עזרה ובצרון.
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  השירותים הדרשים מהמתכים מפרט

 תיאור כללי של השירותים:  .א

  המבה.סיור בביין וסקירת   .1

סת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט הרי  .2
  או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש, תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות. מבה קיים

הריסת מבה  –בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית  .3
  חיזוק מבה קיים ותוספת בייה. קיים והקמתו מחדש או

  ב' (פרוגרמה).-המסלולים א' ו 2-כון המבה באחד מיתוח אפשרויות ת  .4

  ) ושמאי.38/1כתיבת החייה לקבלת חוו"ד קוסט' (במקרה של פרויקט תמ"א   .5

  רוליג בעירייה במידת הצורך.-פגישות פרה  .6

  קבלת התייחסותם.השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע ו  .7

  דכון חלופה בהתאם לבקשות הדיירים. כל אחד מהמסלולים כולל אפשרות לע  .8

  בחית הצעות הקבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך ("ועדת חיזוקים").  .9

  ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים. .10

  מבטים). 3ומה) בשי המסלולים (הדמיה (בתוכת סקצ' אפ וכד .11

  ה, ע"פ דרישה.סקיצה לתכון דיר .12

 תוצרים כמפורט בהמשך. .13

  שלביות העבודה:  .ב

  בדיקת מסלול מיטבי: -שלב א 

 .סיור בביין וסקירת המבה .1

הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט  .2

 .תתכית החלה במגרש, תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביואו ע"פ הוראות ה קיים

הריסת מבה קיים  –בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית .3

 .והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה

שליחת הבדיקה וההמלצה הראשוית למסלול המיטבי למהל הפרויקט וקבלת אישורו על  .4

 הבחר.המסלול 

  

 המשך עבודה על פי המסלול הבחר: -שלב ב 

  לא כולל מע"מ₪  00015, –עלות שכ"ט ותוספת בייה חיזוק מבה קיים  – 38/1תמ"א ול מסל

שרטוט קוטור המבה הקיים מתוך היתרים (ההיתרים יאותרו מארכיון העירייה) ומסמכי  .1

יסופקו ע"י עו"ב במידת  –מבה משותף (כגון רישום בית משותף ותשריט בית משותף 

 .הצורך)

כתיבת דו"ח מסכם הכולל תוים לגבי חלופת העיבוי יות לעיבוי המבה ולימוד ויתוח אפשרו .2

המוצעת הכוללת פתרון והיקף העיבוי, תוספת/ גריעת שטחים, קומות, צפיפות, חוסר 

במידת הצורך  פגישות בעירייה 3התאמות בין ההיתר למצב הקיים, וכו' (שלב זה יכלול עד 
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ת מימוש העיבוי). העברת הדו"ח למת  38הל תחום תמ"א לבחיוקבלת אישורו להכ

 ייל).   החלופות (דרך המ

חלופות) ככל שמאפשרת המדייות העירוית  3עד  2תכון חלופות תכויות לעיבוי וחיזוק ( .3

ת במידת ומאפייי המגרש (עו"ב תספק מדידת מצב קיים לקומת הקרקע וקומה טיפוסי

 הצורך).

תכית  היתן בהתאם לקווי ההקלה לממ"דים אוהחלופה האדריכלית תהיה מאוזת ככל   .4

 ההרחבות בתב"ע. 

  ): 1'דהחלופה תכלול (ספח  .5

 סכמה לפתרון החייה כולל כיסה ויציאה מהמגרש .5.1

ממ"דים/ הרחבות/  יח"ד  -תכית קומת קרקע קיימת הכוללת סימון תוספת שטחים  .5.2

 ציאה לחצר/ חדרים טכיים משותפים/ מעלית וכו'.חדשות/ י

ממ"דים/ הרחבות/   -ת קיימות הכוללות סימון תוספת השטחים לעיבוי קומו תכית .5.3

 מרפסות / מעלית וכו'.

 סכמה לקומות וספות וחלוקת הדירות .5.4

 סכמת חתך עקרוי .5.5

 עדכוים לחלופות. 2המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת  .6

 דרש האדריכל:על החלופה הבחרת, יי 38קבלת אישור מהל תחום תמ"א  לאחר .7

הגשת בקשה לתיק מידע (עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט + מפה טופוגרפית   .7.1

 + מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות).

 )3'ד ספח( 38/1 א"תמ פרויקט עבורהכת החיות לבדיקה כלכלית  .7.2

 )5'ד(ספח  38/1 א"תמ פרויקט עבורטרוקטיבית הכת החיות לבדיקה קוס .7.3

7.4. מבטים). 3ה (מיהד תהכ 

 

  לא כולל מע"מ₪  000,7 –עלות שכ"ט  הריסת מבה קיים והקמתו מחדש – 38/2מסלול תמ"א 

 קבלת מדידות מצב קיים ממודד מוסמך ע"י עו"ב. .1

איסוף מידע לגבי אפשרות מימוש הפרויקט במסלול הריסה ובייה. (שלב זה  –בדיקת זכויות  .2

  כויות תכלול : פגישות בעירייה). בדיקת הז 3יכלול עד 

 יתוח תב"עות חלות .2.1

 באזור 38/2וח המדייות העירוית לתמ"א ית .2.2

 סימון קווי מגרש וביין .2.3

 מספר קומות  .2.4

 צפיפות עתידית  .2.5

 סך זכויות עתידי .2.6

הכת סכמה תכוית למבה העתידי הכולל קוטור קומתי, גרעין, קוטור הדירות עם ציון  .3

שורו וקבלת אי 38תחום תמ"א  התכוית למהל. העברת הסכמה חלופות) 2( הפיות ושטח

  .דרך המייל -להכת החלופות (תכית כתמים לקומת הקרקע ולקומות הדיירים) 

 ).2'דהכת תמהיל (גרפי ומילולי) ובו מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן (ספח  .4

 לחלופות. 1המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת עדכון  .5
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 :ידרש האדריכלי 38ל על ידי מהל תחום תמ"א ור התמהילאחר איש .6

הגשת בקשה לתיק מידע (עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט + מפה טופוגרפית   .6.1

 + מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות).

 ).4'ד(ספח  38/2ית עבור פרויקט תמ"א חיות לבדיקה כלכלה הכת .6.2

  .מבטים) 3( הדמיה הכת .6.3

  התמורה  .ג

 הבאות לאבי בהתאם הבאים לסכומים האדריכל זכאי יהא, התחייבויותה למילוי בתמורה
  :מע"מ)(הסכומים לא כוללים 

  סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול

 עיבוי – 38/1 א"תמ

  וחיזוק

 יתוחהגשת 

 לעיבוי אפשרויות

  המבה

יום מיום אישור מהל  60תוך 

על השלמת  38תחום תמ"א 

  הדו"ח המסכם

7,500 ₪  

חלופות  2-3הגשת 

תכויות לעיבוי 

  והדמיה וחיזוק

יום מיום העברת  60תוך 

ההחיות לבדיקות 

טרוקטיביות וכלכליות קוס

  לעו"ב

7,500 ₪  

  

 הריסה – 38/2 א"תמ

  ובייה

הכת סכמה תכוית 

 2( ותמהיל עתידי

  חלופות)

יום מיום אישור מהל  60תוך 

על השלמת  38תחום תמ"א 

  הסכמה התכוית

3,000 ₪  

  

הכת תמהיל (גרפי 

ומילולי) ובו מיקום 

דירות הדיירים 

 ודירות הקבלן

  והדמיה

ום מיום העברת י 60תוך 

ההחיות לבדיקה כלכלית 

  לעו"ב

4,000 ₪  

  סקיצה לתכון דירה
הכת סקיצה לכל 

  טיפוס דירה קיימת.

אישור מהל  יום מיום 60תוך 

  הסקיצה.  על 38תחום תמ"א 

1,000  ₪

 סלטיפו

בכל  לתחולה הקבועהבמקרים בהם יידרש האדריכל להכין חלופה וספת או שיוי וסף מעבר 

צפי שעות להכת בעזרה ובצרון  38לאישור מהל תחום תמ"א  יעביר האדריכל מסלול,

  מע"מ לשעת עבודה.₪ +  250החלופה/שיוי שיתומחר לפי 

לוות כגון הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אי ם כוללים הוצאות
 , היטלים, שכר יועצים שוים.צילומים, העתקות, אגרות

  וספים: הערות ותאים  .ד

 התוצר התכוי היו בבעלות בלעדית של עו"ב ואין המתכן רשאי להעבירו לגורם אחר. .1

 .המתכן מתחייב להעביר את התוצר התכוי במלואו לעו"ב .2

שרות היישום לפרויקט ידע מהעירייה ומגורמיה לגבי אפעו"ב יסייעו ככל היתן בקבלת מ .3

 ולחלופות התכון.
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שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון  הסכומים המפורטים מהווים .4

עליהם יקבל האדריכל החזר כגד  – צילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצים שוים

 חשבוית.

 וי ועיצוב/ תכון מפורטלים טיפול בתב"ע/ תכית ביהסכומים המפורטים אים כול .5

 .לים תלת ממדיים למעט כאמור לעילהסכומים המפורטים אים כוללים הדמיות ומוד .6

 .לאדריכל תהיה אפשרות לתכן את הפרויקט במלואו מול הקבלן שיבחר ע"י הדיירים .7

  .אין התחייבות לתכון המבה מעבר לאמור בשירותים המפורטים לעיל .8
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ייה א'פח סלפ  

  

  תאריך:_______________

  לכבוד

  ")וןעזרה ובצרעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן: "

  

  38קטי תמ"א ילפרוי מתכיםהטופס בקשה להצטרפות למאגר 
לבדיקות היתכות אדריכליות ובצרון לשירותי  של עזרה מתכיםההי מבקש להיכלל במאגר 

  .38קטי תמ"א יעבור פרוי

  

  מתכןה פרטי

    שם/שם תאגיד/שותפות

    ח.פ. / ת.ז.

  ביין                                 רחוב                                 כתובת מלאה

  עיר   

  מיקוד

  תא דואר

  

  

    טלפון

    פקס

    דואר אלקטרוי

  

  :  שוא הפייה וייתן את השירותיםמעביד -ביחסי עובדאשר מועסק על ידי המציע  מתכןהשם 

  

_____________  

  

  הי מאשר את כוות הפרטים לעיל.

_________________________________________________  

  חותמת  חתימה    שם מורשה החתימה    תאריך
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  לפייה ב'ספח 

  

  תאריך:_______________

  לכבוד

  ")עזרה ובצרוןעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ (להלן: "

  ון מקצועי פירוט יסי

המוצע על ידי המציע  מתכןכלהלן פירוט יסיון מקצועי של הח"מ ____________ המשמש   .א

ההתחדשות העירוית, לאחר סיום הלימודים של __ שים בתחום יסיון , ובעל ______

  [יש לצרף לספח זה את כלל המסמכים המעידים על הצהרת המציע] כחוק.

) 3בביצוע שלושה ( הו בעל יסיוןהמוכיח כי המציע מטעם  המוצע מתכןהפירוט היסיון של   .ב

במהלך השתיים  תו מחדש או חיזוק מבה קיים)הריסת מבה קיים והקמ (פרויקטי תמ"א 

חיזוק מבה קיים  38/1) מהפרויקטים היו פרויקט תמ"א 1האחרוות, כאשר לפחות אחד (

 .יפו-חום המויציפאלי של תל אביב) מהפרוייקטים בוצע עבור מבה בת1וכן לפחות אחד (

שם הפרויקט 

  ושם המזמין

מיקום 

  הפרויקט

 תיאור מהות העבודות

ש להתייחס גם לסוג (י

  התמ"א)

חודש/שת 

תחילת 

  העבודות

חודש/שת 

סיום 

  העבודות

פרטי קשר של איש 

הקשר (שם מלא, 

  תפקיד ופרטי קשר)

            

            

            

            

            

  .5.4יחס לכלל הדרישות שבתאי סף בלה זו יש להתי** מובהר כי בט

  צורך יקוד האיכות.** אין מיעה להציג למעלה משלושה פרוייקטים ל

יש להוסיף כל אסמכתא/אישור/תעודה/המלצה/מכתב וכיוצ"ב המעידים על הפרויקטים שפורטו ** 

 לעיל.

  אי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן מצהירי אמת. 

  

  : ____________________________ עציהמחתימת 

  

_________________________________________________  

  חותמת  חתימת המציע    שם מורשה החתימה    יךתאר

  

  אישור עו"ד

הי מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפי, עו"ד____________, במשרדי 
עצמו על ידי תעודת זהות  ברחוב____________, ה"ה_______________, שזיהה

הצהיר את האמת מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו ל
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וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את כוות הצהרתו דלעיל וחתם 
  עליה בפי.

  

רשי חתימה מטעמו, ם מוהי מתכןכן הי לאשר, כי ה"ה _______________החתומים בשם ה
י התאגדותו פי מסמכ-ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על

  פי הוראות הדין החל בעיין.-ועל

  

                    _________________  

 ________עו"ד                  
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  לפייה ספח ג'

  מוםבדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מיי הצהרה/התחייבות

______________, ושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם  אי הח"מ
) מצהיר בזאת, בכתב, "המציע"(להלן:  ספרו ____________________________ שמ

  כדלקמן: 
  אחד מאלה:  במציעכי התקיים  ,הי מצהיר .1

ובדים המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק ע  (א)
  זרים בשה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

חלוט בשתי עבירות או יותר  אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין  (ב)
השים שקדמו  3 יתה ביההרשעה האחרוה לא ה –לפי חוק עובדים זרים 

  לחתימת ההצהרה. 
   –לעיין סעיף זה

גם  בעל השליטה  -וא חבר בי אדםמי ששלט על ידי המציע ואם המציע ה –"בעל זיקה" 
  דם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. בו או חבר בי א

 - איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"אחוק עובדים זרים ( –זרים"  "חוק עובדים
1991.  

  .1968 -כמשמעותה בחוק יירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 
  מאלה: כי התקיים במציע אחד ,הי מצהיר  .2

 ;המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מיימום  (א)
זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מיימום, אך המציע או בעל ה  (ב)

   ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שה לפחות ממועד ההרשעה
 המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  (ג)

מיימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שים לפחות ממועד 
  האחרוה. ההרשעה 

  -  זהלעיין סעיף   
כמשמעותם בחוק הבקאות (רישוי),  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

  . 1981 -התשמ"א
  כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"   
  חבר בי אדם ששלט על ידי המציע.  )1(  
  דם, אחד מאלה:א חבר בי אאם המציע הו  )2(  
  ;בעל השליטה בו  (א)    
   ;ין, דומהיפיו, לפי העחבר בי אדם שהרכב בעלי מיותיו או שות (ב)    

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בי האדם דומים 
  ;במהותם לתחומי פעילותו של המציע

  ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה  (ג) 
חבר בי אדם אחר, ששלט  –אם המציע הוא חבר בי אדם ששלט שליטה מהותית   )3(

 ;ידי מי ששולט במציעשליטה מהותית ב
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מיימום, שעברה לאחר  –"הורשע" 

  ). 31.10.02יום כ"ה בחשון התשס"ג (
  . 1987 -זחוק שכר מיימום, התשמ" –"חוק שכר מיימום" 

או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
  בי אדם.

  
  אמת.  זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 
  
  

  שם המצהיר + חתימה      תאריך  
  
  

  אימות חתימה
  

כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה , אי הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת
  בשמו._____________ אשר חתם על הצהרה זו בפי מוסמך לעשות כן ______

  
  

  תאריך    חותמת וחתימה    שם
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 ייה 1ד'ספחלפ  

  חיזוק מבה קיים – 38/1 א"תמ פרויקט עבור אדריכלית לחלופה דוגמה
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  לפייה '2ספח ד

הריסת מבה קיים והקמתו  - 8/23דוגמה להכת סכמה תכוית עבור פרויקט תמ"א 
  מחדש 
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  לפייה '3ספח ד

  38/1דוגמה להחיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א 

  



 22 -  
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  לפייה '4ספח ד

  38/2דוגמה להחיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א 
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  לפייה '5ספח ד

  38/1דוגמה להחיות לבדיקה קוסטרוקטיבית עבור פרויקט תמ"א 
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  ' לפייהספח ה

  ההתקשרות הסכם

 
 הסכם מסגרת למתן שירותים

  _______ ביום_____ בחודש ______ בשת _______שערך וחתם ב

  

  ב י ן

                           

  _עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ ח.פ. ___________בין:    

  תל אביב 9מרח' המסגר   

  ) או "עזרה ובצרון" המזמין"(להלן: "

  ;מצד אחד

  

  _________________________  :לבין

  , __________מרח' _________________  

  ")מתכןה(להלן: "  

  ;מצד שי

  

פרויקטים דיירים בלשם ליווי  הפועלת, בין היתר,ועזרה ובצרון היה חברה עירוית   והואיל    

וסיוע בקרה   במסגרת פועלה, בתה עזרה ובצרון, מודל לליווי דשות עירוית.להתח

") 38תוכית תמ"א ", או "תוכית החיזוק" (להלן: 38 תוכית מתארליישום הוראות 

יפו, ואשר אף מצאו מתאימים מבחיה תכוית  -תל אביב  העירבבייים בתחום 

  והדסית ליישום המודל ה"ל. 

 סיםבעלי כמעיק שירותים שוים ל המזמיןשירותי הליווי  לדיירים ת מתן ובמסגר  הואיל

הכוללים בין היתר, בדיקת היתכות תכוית, משפטית וכלכלית לביצוע פרויקט 

  ;להתחדשות עירוית

 מתכןעזרה ובצרון למות אשר ממו יוכלו  מתכיםועזרה ובצרון הקימה מאגר   והואיל

לבייים עמם פרטיים הדרשות במסגרת מתן שירותים ביצוע "העבודות" לצורך 

    ;")מתכיםמאגר (להלן: "התקשר המזמין 

שבחרו להיכלל במאגר בהסכם אחיד  מתכיםוברצון עזרה ובצרון להתקשר עם   והואיל 

    ;)"מסגרת הסכםלהלן: "(

וע עבודות מצהיר ומתחייב, כי הוא מכיר ויודע את כל הדרוש למטרת ביצ מתכןוה  והואיל

ים, הידע, הרישיוות, היסיון והאמצעים הדרשים וכי הוא בעל הכישור מתכןה

על פי כל דין והמאפשרים לו את ביצועם ברמה המקצועית  מתכןלביצוע עבודות ה

 הגבוהה ביותר בכפוף לכל דין ובהתאם למותה בחוזה זה;
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ת ביצוע על עצמו א הסכים לקבלו מתכיםבחר להיכלל במאגר ה מתכןוה  והואיל

חיזוק אשר יופו אליו על ידי עזרה בקשר לתכית הביחס לכל פרויקט העבודות, 

 כל זאת בתאים המפורטים להלן בחוזה זה;ובצרון, 

והצדדים מבקשים להסדיר את היחסים בייהם בהתאם לאמור ולמפורט בחוזה זה   והואיל

 להלן;

  

  :דלקמןן הצדדים כבי וסכם, הותה והוצהרה, לפיכך

 מבוא וספחים .1

  המבוא לחוזה זה וספחיו מהווים חלק בלתי פרד מהחוזה ותאי מתאיו. .1.1

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראותיו של החוזה לבין  .1.2

הוראות הספחים לחוזה, יקבעו הוראות החוזה, אלא אם קבע במפורש אחרת 

  בחוזה זה.

  מהווים חלק בלתי יפרד ממו:אים המצורפים הספחים הבזה  חוזהל .1.3

 .מתכןעבודות ה - 'אספח  .1.3.1

 .ושלבי תשלום מתכןשכר ה -' בספח  .1.3.2

במסגרת  מתכןחוברת המכרז והמסמכים שהוגשו על ידי ה  -' גספח  .1.3.3

 .השתתפותו במכרז

  .עדר תביעותיה תצהיר - דספח  .1.3.4

 .סודיותהצהרה והתחייבות לשמירת   - הספח  .1.3.5

  ופרשות הגדרות .2

ות בצדםחים למוה הבאים בחוזה זה יהיו המשמעויות המצוית כוואלא אם מצוי ,

  אחרת:

זה על ספחיו, תוספותיו, לרבות כל מסמך  חוזה  זה" חוזה" או "חוזה"ה

אחר שהוסכם במסמכים אלו או מי מהם, כי יהוו 

(ובמידה והוסכם במפורש  חוזהחלק בלתי פרד מה

ליו בפועל), כאמור, הרי שגם אם אים מצורפים א

על השיויים שיחולו, אם יחולו, במסמכים אלה 

   בכתב ובחתימת הצדדים.ככל ששוו  עת לעתמ

מלווה על ידי עזרה אשר  38פרויקט מסוג תמ"א   "קטהפרוי"

ובצרון, אשר לגביו תפה עזרה ובצרון בהזמת 

   .עבודה למתכן לביצוע העבודות 

   .'אבספח  שירותים המפורטים הועבודות   "מתכן; "עבודות ה"העבודות" 

   .________________  ""המקרקעין

ו/או שתחול על כל תכית בין עיר אשר חלה   "התב"ע"

  המקרקעין.

המדידות, אורים, י, התםהתכיות, החישובי  ת"ו"התכי

 ,גרמות, השרטוטים, המפרטיםיאהד ם,התרשימי
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המסמכים האחרים  לוכ , ההדמיותכתבי הכמויות

לצורך ביצוע   מתכןעל ידי ה יוכואו ו/ שהוכו

וכפי שיתוקו ו/או ישוו על ידם מעת העבודות 

  עפ"י דרישת המזמין.  לעת

כל מי שיתמה מזמן לזמן ע"י המזמין לשמש   "הציג" 

זה  חוזהקום שמדובר במ כציגו לצורך חוזה זה.

מובהר כי כל  גם הציג במשמע. -במזמין

התאם להוראות הסמכויות אשר יתו לציג ב

  חוזה זה, ייתו גם למזמין.

לרבות  פרויקטשיועסקו בהקמת ההקבלים  הקבלים"""הקבלן" ו/או 

ספקים של חומרים, ציוד ומערכות ו יצרים

 ו/או הקבלים פרויקט לרבות הקבלןהמיועדים ל

 ים ו/או קבלי המשה אשר יבצעו אתהראשי

   .הפרויקט ו/או כל חלק מהןהקמת  עבודות

בעלי הזכויות הקיימים במקרקעין שעליהם מוקם   "בעלי הזכויות"

  הפרויקט.

כהגדרתו בחוק הפרשות לרבות כל הוראה של  הדין""

  .דיןרשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי 

לביצוע העבודות המוהל ע"י עזרה  מתכיםמאגר    -"המאגר"

אשר בחרו ו/או ייבחרו ע"י  מתכיםובצרון וכולל 

 רון.עזרה ובצ

 )3לפחות  שלושה (ציגות בעלי הדירות, המוה  –" ציגות מוסמכת של המבה/הביין"

שהוסמכה כדין ציגים)  5-(אך לא יותר מציגים 

ידי בעלי הזכויות בביין ו/או במבה (דירות -על

ו/או חויות) לייצגם מול הקבלן ולבצע בשמם 

ועבורם את הדרש לצורך ביצוע ההסכם זה והכול 

   מפורט בהסכם.כ

ית מתאר ארצית שעייה חיזוק בייים כגד תכ   –תמ"א"או "" 38תמ"א "

   רעידות אדמה על תיקויה.
  

  כללי .3

כותרות הסעיפים הין לוחיות בלבד והן לא תשמשה לפרשות חוזה זה או    .3.1

  סעיף מסעיפיו.

  זה וספחיו משקפים את מלוא המוסכם בין הצדדים. חוזהתאי  .3.2

הסכמה, מצג, הבטחה, ערובה זה זה ואילך לא יהא תוקף לכל תימת חומיום ח   .3.3

או התחייבות שעשו על ידי הצדדים בקשר עם העבודות שוא חוזה זה, זולת אם 

   כללו ואמרו במפורש בחוזה זה.

כל שיוי מן האמור בחוזה זה וכל ויתור של צד מן הצדדים על זכות    .3.4

  עשו בכתב.מזכויותיו, לא יהיו תקפים, אלא אם 

  מהות ההתקשרות .4
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להקמת מאגר  ____מספר  המכרזכמוגדר בחוברת  ושרות היהיקף ההתק   .4.1

מתכלהסכם זה אשר מצורפת  ,38במסגרת תמ"א העבודות מסגרת לביצוע  י

 ומהווה חלק בלתי פרד הימו.

ישתתפו בהליכי הפיות הפרטיות אשר  מתכיםבמאגר ה וכללייאשר  מתכיםה .4.2

קבוע במסמכי  בהתאם לסדר מחזורי אשריהם מאת עזרה ובצרון, וזאת יועברו אל

 המכרז. 

במאגר  עזרה וביצרון יירשמושל  מתכיםהלהיכלל במאגר  ואשר ייבחר מתכים .4.3

עזרה במאגר. לם חודשים, וזאת החל ממועד ההודעה על הכללת 12 לתקופה של

קופות וספות, שה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע ת וביצרון

  יום מראש ובכתב. 30בכל פעם, וזאת בהתראה בת 

 יוכלו להגיש מתכיםהודעה על הצטרפות למאגר, ומעת לעת תפרסם  עזרה ובצרון .4.4

 מועמדותם במועד אשר יקב במודעה. את

להיגרע מן המאגר, וזאת על רצוו  יהא רשאי להודיע לעזרה ובצרון מתכןה .4.5

מתן יום. על אף האמור מובהר כי מתכן לא יחדל מ 30בהודעה מוקדמת בכתב בת 

השירותים לגבי הזמת עבודה חתומה שמסרה לביצועו, וזאת גם אם פקעה 

וגם אם אישרה עזרה ובצרון את גריעתו מן המאגר. תקופת היכללותו במאגר, 

לגריעתו מן המאגר, אלא מטעמים   מתכןהלא תסרב לבקשת  עזרה ובצרון

  סבירים בלבד. 

מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה  מתכןתהא רשאית לגרוע  עזרה וביצרון .4.6

ובכלל זה בשל כל הזדמות להביא את עמדתו בפיה,  מתכןלאחר שתה לשהיא, 

  אחד מן המקרים הבאים:

 מתכןההתקבלה תלוה מאת הקבלן לגבי אופן מתן השירותים על ידי  .4.6.1

 .והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית

 מתכןהה מאת הגופים הממשלתיים/עירויים מולם עובד ה תלוהתקבל .4.6.2

 בדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

דבר פעילותו של ב מתכיםהתקבלה תלוה מאת לשכת המהדסים וה .4.6.3

 במסגרת מתן השירותים שוא מאגר זה. מתכןה

 .מתכיםהר איו עומד בדרישות הסף לצירופו למאג מתכןה .4.6.4

להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כיוס כסים  מתכןהשל כיסתו  .4.6.5

על ידי בית משפט מהל  מתכןלו/או הסדר ושים ו/או במקרה בו מוה 

מפרק  זמי/קבוע או אמן זמי/קבוע או כוס כסים זמי/קבוע או

 ימים. 30לתקופה העולה על  מתכןהזמי/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של 

ת חובת האמות שלו כלפי מזמין העבודות הפר א מתכןהבו במקרה  .4.6.6

 .ו/או קבלן ממאגר הקבלים)(עזרה ובצרון 

אים עומדים  מתכןהובצרון וכחה כי כישוריו המקצועיים של עזרה  .4.6.7

 .מתכיםהלהיכלל במאגר לו בדרישות המאפשרות 

ולא תיקן צרון עזרה ובעמד בתאי סעיף מהותי להסכם עם לא  המתכן .4.6.8

 מיימים מיום שקיבל התראה מעזרה ובצרון ו/או  14את ההפרה בתוך 

 מטעמה.
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להזמת עבודה  עבודות בהתאם או סירב לבצע המתכן המתכןלא ביצע  .4.6.9

 שהועברה לו מאת עזרה ובצרון.

המציע הזוכה החליף את המתכן אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו  .4.6.10

 ה ובצרון.ראש ובכתב מאת עזרללא קבלת אישור מ להיכלל במאגר

עזרה הפר הפרה אחת או יותר של התחייבות כלשהי שלו כלפי  מתכןה .4.6.11

ו/או כלפי הציגות ו/או בעלי הזכויות ולא תיקן אותה בתוך בזמן וביצרון 

 הקוב בהתראה.

פתחה חקירה פלילית או הוגש גדו כתב אישום או הורשע  מתכןגד ה .4.6.12

 יש עמה קלון.בעבירה ש

 הסתלק מביצוע העבודות. ןמתכה .4.6.13

לפעול  מתכןשלל או פג תוקפו של רישיון ו/או תעודה המסמיכים את ה .4.6.14

 בהתאם להוראות הדין.

  ההחלטה הסופית בעיין זה תוה לחברה בלבד.

 מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה.

 בכדי מתכיםהממאגר  הוצאהבדבר  הודעהלמען הסר ספק יובהר כי אין בקבלת  .4.7

לגבי פרויקט בן לבצע ו/או לעמוד בהתחייבויותיו  מתכןחייבות אותו ע מהתלגרו

 .המאגרקיבל הזמת עבודה מעזרה ובצרון בטרם יציאתו מ

 מתכןה עבודותמקבל על עצמו את ביצוע כל  מתכןוה מתכןהמזמין מוסר בזה ל .4.8

וד עמי מתכן. המהירה ומיטביתרמת ביצוע גבוהה, יעילות ובוהכל ב כהגדרתן לעיל

    . בלוחות הזמים שייקבעו על ידי המזמין

   מתכןהצהרות והתחייבויות ה .5

  מצהיר ומתחייב כדלקמן: מתכןה

מלוא האישורים ו/או הוא אוחז בכי ורשום לפי החוק  מתכןכי הוא    .5.1

שיוות ו/או ההיתרים הדרשים על פי כל דין לצורך עיסוק במקצועו וביצוע יהר

ביצוע  הולם את דיןעל פי שבידו שיון יזה, וכי הר חוזההתחייבויותיו על פי 

 זה. חוזההתחייבויותיו על פי 

 ע העבודותוציב הדרושים לשם יסיוןהיכולת והכישורים, הידע, הכי הוא בעל  .5.2

לבצע את  , ומתחייבוזה זה לשביעות רצוו המלא של המזמיןפי ח לע והתחייבויותיו

לפי מיטב הוהל  הגבוהה ביותר,עית מקצוהוברמה  בדייקות ,, בזהירותהעבודות

המקצועי ובהתאם להוראות כל דין ובהתאם לדרישות שיועברו אליו על ידי המזמין 

  או מי מטעמו, ודרישת הרשויות.

לאחר סיום בתחום ההתחדשות העירוית פחות שים ל 5כי היו בעל יסיון של  .5.3

 .הלימודים כחוק

בעל י המתכן האחראי מטעמו) הו כי הוא (ובמקרה שהמתכן היו תאגיד, אז .5.4

הריסת מבה ( 38שלושה פרויקטי תמ"א ליסיון בביצוע שירותי תכון אדריכלי 

במהלך השתיים  לפחות )ותוספת בייה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים

, כאשר לפחות אחד מהפרויקטים היו פרויקט חיזוק להצטרפותו למאגר האחרוות

, וכן לפחות אחד 38בהתאם להוראות תמ"א יה ת ביותוספמבה קיים 

 יפו.-מהפרויקטים בוצע עבור מבה בתחום המויציפאלי של תל אביב
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, התקציב וההחיות וי היסודועל יסוד התוים, ק מתכןה עבודותבסס את כי י .5.5

שיקבעו על ידי המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השוים כפי שייקבעו מזמן לזמן 

קיבל הוראה או  ןאלא אם כיה ילפיהם ולקיימם ללא סטזמין, להוג על ידי המ

  אישור בכתב מהמזמין. 

מצהיר כי  מתכן. ההמזמיןתקציב שיקבע על ידי הבמסגרת  העבודותבצע את כי י .5.6

חריגה מ הישירות והעקיפות שיגרמו כתוצאהההוצאות  ישא בכליהיה אחראי וי

על  מתכןשא הית האמור לעיל, ימבלי לגרוע מכלליו .ממסגרת התקציב האמור

 מתכןשגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות ה חשבוו בהוצאות תיקון ושיוי תכיות

  לעיל.

 חוקיים, בקשרהו המשפטיים, דסייםהידועים לו כל התוים העובדתיים, הכי  .5.7
מצהיר  מתכןזה. ה חוזהלתכון הפרויקט והדרושים למילוי תפקידו במסגרת 

זה לא תגרע  חוזההתוים במועד החתימה על  ידיעת איזה מן ומתחייב כי אי

  .מתכןהולא תהווה עילה לשיוי בשכר  זה חוזה מהתחייבויותיו על פי

עבודותיו כי קיבל את כל המסמכים, התוים וההסברים שביקש בקשר עם  .5.8

כל יתר הפרטים והגורמים האחרים העלולים  וכן אתזה  חוזההתחייבויותיו על פי ו

וכי כל אלו הירים ומובים לו וכי אין כל מיעה  מתכןעבודות הפיע על ביצוע להש

ותוך שמירה קפדית ומדויקת בשלמות  עבודותיושהיא, חוקית או אחרת, לביצוע 

  .יוכתב ע"י המזמיןלוח הזמים כפי שו/או זה  חוזההקבוע בשל לוח הזמים 

ומסמכים על ידי המזמין  מידע ,למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בהעמדת תוים .5.9

 חוזהמאחריותו על פי  מתכןכדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את ה

ולברר את כל הדרוש לצורך ביצוע מתחייב לבדוק  מתכןהזה או לגרוע ממה. 

לפי חוזה זה באמצעות בדיקות עצמאיות ומקצועיות ומבלי לגרוע  מתכןעבודות ה

זיטיבי את כוותם ושלמותם של התוים והמסמכים אשר ן פובאופמהאמור לבדוק 

 וסר בהם. זה, ולידע את המזמין לגבי כל טעות או ח חוזה בקשר עםיועברו לידיו 

 ובפיקוחבאמצעות ו יועקו מתכןכי ידוע לו שחוזה זה מותה בכך שעבודות ה .5.10

 ראיאחה מתכןכי ה"), והאחראי מתכןה" :להלן_____________ (האישי של 

זה באופן רצוף חוזה בהתאם להוראות  מתכןעבודות היהיה אחראי על ביצוע 

יהיה  האחראי מתכןה. עוד מוסכם כי מתכןביצוע עבודות ה ושוטף בכל תקופת

 ככל ויידרש, , ישתתף בישיבות עם המזמיןמתכןבביצוע עבודות המעורב אישית 

  .  המזמיןובתיאום עם ויופיע בפי כל רשות 

איו עומד בלוחות  מתכןשהאם וכאשר יראה  -המזמין רשאי גרוע מהאמור י למבל

להגדיל את צוות עובדיו, על חשבוו מזמן לזמן  מתכןללהורות  - הזמים שקבעו

  בהוראותיו.המזמין , במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין מתכןהואחריותו של 

 לא אך, לרבות, השירותים לביצוע הקשור בכל הדין הוראות את היטב מכיר   .5.11

ידע במדייות , שמכוחו והתקות 1966 ה"התשכ, והבייה התכון חוק הוראות ,רק

 והוראותיפו, -על סוגיו בת"א 38העירוית לבחית בקשות להיתרי בייה מכח תמ"א 

 כל לגבי לעת מעת להתעדכן יקפיד והוא השירותים לגבי אחר רלבטי תקן כל

  .ל"ה להחיות וא/ו להוראות העדכוים

ההוראות וחוקי מלא אחרי כל התקים, החוקים, הפקודות, הדיים ואחרי כל כי י

העזר של הרשויות הוגעים לביצוע העבודה והוא מתחייב כי יהיו בידיו בכל עת 

  .במהדורה המעודכת עותקי כל התקים, החוקים והתקות הוגעים לביצוע עבודתו
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 מתכןאיו משחרר את ה לתוכיות או למסמכים אחריםכי אישור המזמין או הציג  .5.12

ין לציג או למזמין כל אחריות כלשהיא לטיב מהאחריות המקצועית המלאה, וא

  התכון. 

 עסקאות חוק פי על כדרש ספרים הלי תקופת ההתקשרותהיו וכי במהלך כל י כ .5.13

יש כי ו 1976 – ו"התשל, )מס חובות ותשלום חשבוות יהול אכיפת( ציבוריים גופים

 הואכמו כן המתכן מצהיר כי  כון למועד חתימת ההסכם. בידיו אישור בקשר לכך

 מצד כלשהי תביעה גדו צפויה כי לו ידוע ולא אין וכי, מורשה כעוסק מ"במע רשום

כי הוא בעל תיק של עצמאי  מתכן. כמו כן מצהיר המ"מע או/ו הכסה מס שלטוות

ן עצמאי לכל היו מעמד של קבל מזמיןדו כלפי העממ וכי בביטוח לאומי ובמע"מ

  .דבר ועיין

לרבות  מתכןעל חשבוו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרותי ה ציידכי י .5.14

   תוכות וכיוצ"ב.  מכשירי מדידה, מחשבים,

זה למזמין הים  חוזהאשר יעיקו שירותים כלשהם על פי  מתכןהכל עובדי  .5.15

 מתכיםבפקס המהדסים והרשומים  מתכיםסאים ו/או מהדסים ו/או הד

והתקות לפיו ובהתאם לכל  1958 -, התשי"ח מתכיםבהתאם לחוק המהדסים וה

  חוק ו/או תקה רלווטיים. 

אשר יעיקו שירותים למזמין על פי  מתכןובידי עובדי ה מתכןכי קיימים בידי ה .5.16

ה במערכת רישוי זמין של מהל ה כל האמצעים והדרישות לצורך עבודחוזה ז

ןון, כי ההתכים  מתכוצוותו מכירים את אופן העבודה במערכת רישוי זמין ומיומ

 בה.

הירים וברורים לו, וכי בחן את כל התאים והסיבות הסכם המסגרת כי תאי  .5.17

 .מההסכם האמורצוע העבודות ו/או הובעים הקשורים בבי

סמך הצהרותיו, מצגיו  ועל זה בהתבסס חוזהמתקשר עימו ב מזמיןכי ידוע לו שה .5.18

  .זה ובספחיו חוזהוהתחייבויותיו כמפורט ב

כי בדק היטב את כל התאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות  .5.19

לוהל מאגר המתכים, וכל התוים הדרשים לצורך אספקת השירותים בוגע 

דרושים עבודה ויתר התוים אשר יהיו לאספקת החומרים, הציוד, כוח הלרבות 

 לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.

על סמך הצהרותיו המקצועיות לרבות הצגת  עשתה מתכיםללתו במאגר הכי הכ .5.20

, המתכיםהשכלתו ויסיוו המקצועי ובכפוף לעמידתו בתאי הסף להיכלל במאגר 

 רד הימו. ומהווה חלק בלתי פהמצורפת להסכם זה  המכרזכפי שפורטו בחוברת 

יות, המשפטיות על כלל הוראותיה ההדס 38מכיר את הוראות תמ"א הוא כי  .5.21

 והתכויות.

כי אין כל מיעה משפטית ו/או כלכלית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או  .5.22

 פי הסכם זה.-למילוי התחייבויותיו על

די העבודה שייקבעו בהסכמים ת עבודתו, תוך עמידה בלוחות הזמים ויעאכי יבצע  .5.23

 ל פרויקט.    הפרטיים לכ

שוטף על קצב ואופן התקדמות ביצוע העבודות וכל  דיווחכי ימסור לעזרה וביצרון,  .5.24

חלק מהן, וכל מידע שיתבקש על ידם, ולשתף עמם פעולה באופן מלא ככל שיידרש 

 ממו.
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ידי עזרה על  לבצע את עבודות בהתאם להזמות עבודה שימסרו לו כי מתחייב  .5.25

י עזרה וכי יודע כ ובצרון לצורך מתן השירותים לפרויקט אותו עזרה ובצרון תלווה

 וביצרון איה מתחייבת להיקף הפיות של ביצוע העבודות.

מקום בו המתכן היו תאגיד אזי הוא מצהיר כי היו תאגיד משפטי רשום כדין וכי  .5.26

 יישאר רשום במהלך כל תקופת ההתקשרות.

הסכם זה יחולו באופן פרטי על כל התקשרות פרטית של עזרה  הוראות כי מלוא .5.27

 בהסכמת עבודה ביחס לפרויקט ספציפי.ובצרון מול המתכן 

   מתכןת הושלבי עבודו מתכןסמכויות ה .6

  .'אבספח בשלבים כמפורט  ובוצעי מתכןה עבודות .6.1

י את המטלות הדרשות ממו ע"העבודות יבצע בכל אחד משלבי  מתכןה   .6.2

  ו שלב.המזמין על פי דרישות אות

 מהמזמיןויקבל למזמין  מתכן, יודיע העבודותסיום ביצוע כל שלב מתוך שלבי ה עם .6.3

 אישור בכתב להשלמת עבודות שלב זה. 

עבודות  ורישוי בכל הוגע לאישור תכיות ,הרשויות המוסמכותאיזה מבמגעים עם  .6.4

 של המזמין והמזמיןוחו הטכי בתור בא כ מתכןהפרויקט וכל הכרוך בכך, יפעל ה

. ועם הציגמזמין ה שהעבודות יבוצעו בתיאום מלא עםמסמיך אותו לכך, ובלבד 

  מוסכם כי:

אך ורק במסגרת הסמכויות שיתו לו בחוזה זה יב כי יפעל מתחי מתכןה .6.4.1

וכי לא יחייב את המזמין ולא יציג את עצמו כרשאי ו/או בכתב מהמזמין 

 איה על פי האמור בחוזה זה.התחייבות שמזמין בכל לחייב את ה

לא יגיש כל תכיות או תיקוים לתכיות לאישור הרשויות  מתכןה .6.4.2

  המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין בכתב. 

לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עיין  מתכןה .6.4.3

 הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית, אלא באישורו המוקדם של המזמין

 בכתב. ו מראש

  מתכןיצוע עבודות הלוח הזמים לב .7

או מהמועד אותו יקבע  ייתו החל ממועד החתימה על חוזה זה מתכןה עבודות .7.1

בהתאם  מתכןבלת אישור המזמין להשלמת עבודות הק, וסיומם יהיה עם המזמין

, והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין לסיים את החוזה לפי כן להוראות הסכם זה

  בהתאם להוראות חוזה זה. 

על ידי  יבוצע על ידי המזמין,אשר לא קבע לו מועד  עבודותכל שירות הכלול ב .7.2

עד למועד  מתכןבודות ההשלמת עעד למועד שיהיה דרוש על מת להבטיח  מתכןה

  .מזמיןעל ידי ההאחרון שדרש 

  מתכןה דותעבוצמצום  .8

, להוציא לפועל רק חלק מתכןהודעה למתן למזמין, שמורה הזכות בכל עת, לאחר  .8.1

כפי  מתכןעבודות הלהוציא לפועל כל חלק מכוותו מבו או לחזור  מתכןמעבודות ה

  . שימצא לכון

לעיל, תופחת התמורה בשיעור  8.1כאמור בסעיף  ןמתכעבודות הבמקרה של צמצום  .8.2

בוצעו עבודות  ןגביהושל שבוטלו על ידי המזמין מתכןעבודות היחסי להיקף 

  וע"פ שיקול דעתו של המזמין. מתכןה
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ויי הווה בגדר הפרה או שילא י מתכןעבודות המובהר בזה, כי צמצום היקף  .8.3

לא תהא כל טעה, תביעה,  מתכןול מתכןהמחייב את המזמין לשלם כל פיצוי ל

  זכות או סעד בשל כך.

וכן מסירת כל  דספח על  מתכןתאי מוקדם לתשלום על פי סעיף זה היו חתימת ה .8.4

למזמין, לרבות השרטוטים וכל מסמך או מידע אחר המצוי  מתכןתוצרי עבודות ה

 ע התשלום.טרם ביצו מתכןבידי ה

  מטעם המזמין והרשויות קשר עם יועצים .9

המזמין זכאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להעסיק על חשבוו יועצים    .9.1

  א.לשתף אתם פעולה באופן מל מתכןלביצוע תכון או יעוץ במקצועות שוים ועל ה

לקיים את הקשר המתמיד הדרוש לו לקבלת התוים והתכיות,  מתכןעל ה   .9.2

אי קבלת תוים כאלה לא תפטור מובהר כי . ומכל גורם אחר היתר מהרשויות בין

  מחובותיו. מתכןאת ה

  דיווח .10

 בכתב ימסור למזמין או לציגו, באופן שוטף ומדי זמן כדרש, דו"ח מתכןה   .10.1

  מתכןעל התקדמות ו/או עיכובים לגבי ביצוע עבודתו ובכל עת שיידרש לכך. 

ולעיין בהתקדמות  מתכןהציג לבקר במשרד האו ו/בוסף, רשאי המזמין    .10.2

מי מטעמם כל הסבר ו/או לימסור למזמין ו/או לציג  מתכןביצוע העבודה, וה

  לפי חוזה זה. מתכןמהתחייבויות השיידרש על ידם. אין בסעיף זה כדי לגרוע 

  .ידרש על ידי המזמיןפי שיוכמפורט בספח א' ישתתף בישיבות כ מתכןה .10.3

  התמורה .11

 מתכןושל כל יתר התחייבויות ה מתכןעבודות הלביצוע מלא ומושלם של  התמורב .11.1

בגובה ובאופן כמפורט לכל פרויקט שכר  מתכןהמזמין לזה, ישלם  חוזהעל פי 

 מתכןה עבודותעל אף האמור, מובהר בזה, כי  .)"מתכן"שכר ה(להלן:  'בספח ב

, אך מהווים, 'אבספח ש יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר אים זכרים במפור

, וזאת מבלי מתכןה עבודותמעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הוהג, חלק בלתי פרד מ

  יהא זכאי לתמורה וספת בגין האמור. מתכןשה

 יםתשלומי בייים בשעורים ובמועד מתכןישולמו ל מתכןשכר הן חשבועל  .11.2

יים וספים במידה , וכן כל תשלומי ביביחס לכל פרויקט 'בבספח ים טהמפור

 הבלעדי. וחליט לשלמם לפי שיקול דעתי והמזמין

 תוהתמורה בעבור עבודהים מקדמות על חשבון  זה סעיףל תשלומי הבייים לפי כ .11.3

י ביצוע בואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לג מתכןה

 .או טיב השירות/ו מתכןעבודות השלב משלבי 

שישולם בפועל  מתכןסכום משכר ה. לכל שקלים חדשיםיבוצעו בכל התשלומים  .11.4

יתווסף מע"מ כדין, שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כגד קבלת  מתכןל

בגין ואישור בדבר פטור מיכוי מס במקור  , אישור יהול ספריםכדיןחשבוית מס 

 כל תשלום ותשלום.

 מתכןמתן הצהרה על ידי הבמותה , 'בבספח סופי כהגדרתו תשלום החשבון ה .11.5

זה בדבר העדר תביעות, ואישור בדבר סילוק סופי  חוזהל דכספח בוסח המצורף 

יים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות כולל תביעות לפיצו מתכןשל כל תביעות ה
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הוצאות מיוחדות שגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת בגין 

  .בודות למזמיןוהעברת כל תוצרי הע עבודתו

א סופי וה 'בבספח הקוב  מתכןשכר המוסכם במפורש כי למען הסר ספק, מוצהר ו .11.6

ולא יהיה זכאי , מכל מין וסוג לא יהיה זכאי לכל תמורה וספת מתכןוהומוחלט 

, הציוד מתכןה עבודות, תקופת מתן מתכןה עבודותהיקף לשום תוספת מסיבת 

למעט בסיבות המפורטות אחרת או מכל עילה  מתכןהדרש לשם ביצוע עבודות ה

   .להלן 13 בסעיף

כגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין בכפוף לבדיקתו ישולם  מתכןשכר ה .11.7

שבו בוצעו העבודות  חודש הימים מסופו של  60בתוך זאת , מזמיןהידי על ואישורו 

  ").60("שוטף + 

שיון יהים הצגת ר מתכןהשכר  ל חשבוןיים לביצוע תשלום כלשהו עתאים מקדמ .11.8

כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות  מתכןהמצאת אישור בדבר יהול ספרי ה מתכןה

. כמו כן ככל להלן 16עריכת ביטוח לפי המפורט בסעיף ואישור  המס, כדרש

תקף בדבר פטור מיכוי מס במקור, קודם  לא ימציא למזמין אישור מתכןשה

על , יוכה מס במקור כדין, מכל סכום מתכןהשכר  על חשבוןלביצוע כל תשלום 

ככל שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי  מתכןהשכר  חשבון

כביצוע תשלום בהתאם לאישור ייחשב  אזיאישור בדבר יכוי המס במקור, והומצא 

 .  כדרש המתכןשכר  על חשבוןהמזמין ד מצתשלום ה

  מתכןביצוע עבודות ה .12

וכן זה,  חוזהיהל תיעוד ממוחשב שוטף של כל הפעולות שביצע במסגרת  מתכןה .12.1

, תיעוד מדויק של כל התוים שיאסוף וכל המסמכים שיכין או יקבל לידיו במסגרתו

, בגמר כל שלב תכןמעבודות הן דו"ח בדבר אופן ההתקדמות בביצוע ויעביר למזמי

 משלבי העבודה ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין.

להחלטת ,  Revit או  Auotcad יתכן ויהל את הפרויקט באמצעות תוכת מתכןה .12.2

יספק למזמין כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הוגעים לעבודות  מתכןה. המזמין

  ואשר יידרשו על ידי המזמין. מתכןה

   עבודה תולכת/שיויים .13

לדרוש מספר אלטרטיבות ומספר  יהיה המזמין רשאי במהלך ביצוע התכון  

כמפורט להלן, תכון הדסיים ושיויים המתייחסים לאדריכליים ופתרוות 

   :יבצע את אלה ללא תמורה וספת מתכןוה

-2העבודה היה בין  ולתכת  :חיזוק מבה קיים ותוספת בייה - 38/1במסלול תמ"א 

  שיויים (לאחר פגישות עם ציגויות) ללא תמורה וספת. 2חלופות ועד  3

בין  העבודה היה ולתכתהריסת מבה קיים והקמתו מחדש:  – 38/2במסלול תמ"א 

  חלופות ועד שיוי אחד (לאחר פגישות עם ציגויות) ללא תמורה וספת. 1-2

ה של שיוי שיתחייב ו/או במקרבכל מקרה של שיוי שיתחייב מתוך תהליך התכון 

בתכון ו/או שהשיוי יתבקש מטעות ו/או ליקוי מדרישת הרשויות ו/או  כתוצאה

את השיוי  מתכןיבצע ה ,המזמיןטרם להגעה לתכית מוסכמת שאושרה על ידי 

  והתאום ללא תמורה וספת. 

מובהר כי המזמין לא יהא חייב בתשלום עבור שיויים שידרשו  קלמען הסר ספ

  .מתכןמפעולה או מחדל של ה כתוצאה
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עבודות וספות שאין כתוצאה מהסיבות המפורטות במקרה שהמזמין ידרוש  .13.1

₪  250של לסכום בתמורה  יםחייב בביצוע השיוי מתכןיהיה ה ,לעיל 0 ףבסעי

צפי העביר המתכן ם ובתאי כי טרם ביצוע השיויי עבודה לשעתבתוספת מע"מ 

 . במזמין 38לאישור מהל תחום תמ"א שעות להכת החלופה/שיוי 

 13.1בגין שיויים בהתאם להוראות סעיף  מתכןלכל תוספת לשכר ה מתכןזכאות ה .13.2

ם על יודיע מראש ובכתב, בסמוך לאחר דרישת השיויי ןמתכלעיל כפופה לכך שה

כי השיויים כאמור הם שיויים פרוגרמתיים מהותיים אשר יחייבו, על  ,ידי המזמין

טרם ביצוע  פי חוזה זה, תשלום וסף כלשהו וכי בקשתו אושרה על ידי המזמין

  .לעיל 13.1 העבודות הכרוכות בתשלום וסף כמפורט בסעיף

   היעדר זכות עיכבון  .14

מוקית לו על פי שעשויה להיות כבון יעל כל זכות עמראש ובמפורש מוותר  מתכןה .14.1

לחוק  11ו/או הוראת סעיף  1974 -קבלות תשל"ד  הסכםחוק  מכוח, לרבות דיןכל 

בפרויקט בכל תוצר של העבודות  ו/או לפי כל דין אחר 1971-המיטלטלין, תשל"ה

  . מסמך שיימצא ברשותו בקשר עם ביצועם ובכל

החזקה בכל תוצרי העבודות תהא בכל עת תוה אך ורק למזמין, זכות הבעלות ו .14.2

לרבות במסמכים, תוכיות, הסכמים וכל פרט שיימסר לעיוו ו/או לבדיקתו של 

ו/או שיוכן על ידו בקשר עם ביצוע העבודות וכל אלה יחשבו בכל עת  מתכןה

 ו.ות לטובת המזמין בלבד, ויימסרו למזמין מיד עם דרישתכמוחזקים באמ

  אחריותזיקין ו .15

באמות,  ,בהתאם להוראות חוזה זה מתכןה עבודותמתחייב לבצע את  מתכןה .15.1

(לרבות כלפי , והוא אחראי הטובה ביותרמקצועית הבזהירות וברמה במומחיות, 

שבוצעו על ידו או על ידי  העבודותמכל הבחיות לטיב ) זכויותהמזמין וכלפי בעלי ה

עם  זכויותו/או בעלי ה מזמיןישפה ויפצה את ה מתכןכל מי שהועסק על ידו. ה

 ואבדן או הפסד אשר הוכח כי גרמו ל ,בגין כל זקשל המזמין הראשוה  ודרישת

כאמור בסעיף זה לעיל מבלי לגרוע מזכויות  מתכןה בשל הפרת התחייבותו של

לכל תרופה או סעד אחרים. הסכום כאמור  פי כל דין-ו/או עלזה  חוזהפי -על מזמיןה

   .זה חוזהפי הוראות -על מתכןמאת ה מזמיןייחשב חוב המגיע ל

הקשורים  אחרים וגורמים של תכיות או של כל פרטים מזמיןאישור על ידי ה .15.2

-מכלליות האמור לרבות אישור על , מבלי לגרועמתכןה עבודותבמישרין ובעקיפין ב

מאחריותו המלאה ואין בו  מתכןאת ה זה, איו משחרר חוזהראה מהוראות פי הו

אחריות כלשהי בקשר לאישור ו/או מי מטעמם  מזמיןעל ה הציג ו/או כדי להטיל על

לגורמים האמורים ולכל הקשור בהם ו/או  כאמור או בקשר לתכיות או לפרטים או

  מהם.הובע 

הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית  , כימתכןהיר בזאת ההסר ספק, מצלמען  .15.3

מלאה בגין כל פעולה ו/או מחדל שהתבצעו ו/או עשו על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו 

  .ו/או מי מטעמו

 אבדן, פגיעה, זק או הפסד שיגרמו הוא ו/או כליהיה אחראי לכל  מתכןה   .15.4
ה זה פי חוז-תוך כדי ו/או עקב ביצוע פעילותם על הפועלים מטעמו ו/או בשמו

, ולכל מי שקשור לביצוע םלכל הבאים מטעמו/או לבעלי הזכויות ו/או  מזמיןל

של  אבדן, פגיעה, זק או הפסד שיגרמו לגופו ו/או לרכושו, ובכלל זה לכל הפרויקט

כל עצמו ו מתכןכל אדם ו/או גוף שהוא, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל

ו/או בעלי  מזמיןלפצות ולשפות את ה מתחייב מתכןה. מטעמו ו/או בשמו הפועלים
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האובדן,  לעשות כן, במלוא סכוםשל המזמין הראשוה  ומיד עם דרישתהזכויות 

 מזמיןשהבעלי הזכויות ו/או ו/או  מזמיןפגיעה, זק או הפסד כאמור לעיל שגרמו ל

 ושאו/או בעלי הזכויות  מזמיןבגים ו/או עלול לשלם וכן בכל ההוצאות שה םשיל

לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אבדן, פגיעה, זק או הפסד כאמור  יםו עלולבהן א

פי זה ו/או על  חוזהעל פי ו/או בעלי הזכויות  מזמיןה לעיל, והכל מבלי לגרוע מזכויות

הסכום כאמור ייחשב  ומדובר במזמין אזים, וככל כל דין לכל תרופה או סעד אחרי

   .זה חוזהות על פי הורא מתכןמאת ה מזמיןחוב המגיע ל

בעלי , מזמין (לרבות מהליו ועובדיו)פוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את ה מתכןה .15.5

וכן כל הבאים  קבלים, קבלי משה, יועצים, כל גורם הקשור לפרויקטהזכויות, 

המשמש  או מתכןשל הלרכוש  מומטעמם של ה"ל מאחריות לכל אבדן או זק שיגר

  . העבודות ביצועך ו/או מי מטעמו לצור מתכןאת ה

 להעיד או לסייע בהגה במקרה של תביעה מצד כלשהו כלפי המזמין מתכןהיידרש  .15.6

ו/או סייע למזמין , עליו לתת את שרותיו הטובים כדי לזכויותו/או כלפי בעלי ה

  .םבהגה על עצמלבעלי הזכויות 

ל טעה , כי לא תהיה לו כמתכןמבלי לגרוע מכל הוראה האחרת בחוזה זה, מצהיר ה .15.7

, דירקטורים, עובדים, יוו/או דרישה ו/או תביעה כגד המזמין, ולרבות בעלי מיות

זק (לרבות זק תוצאתי עקב זק  ו/או יועצים בגין פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן

, והוא פוטר את מתכןהלרכוש) העלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות 

גיעה ו/או להפסד ו/או לאובדן ו/או לזק כאמור. המפורטים לעיל מכל אחריות לפ

מתחייב לכלול בהתקשרויותיו עם קבלי משה וסח סעיף פטור מאחריות  מתכןה

  .מזמין כמפורט לעיללזק כלפי ה

        ביטוח .16

המתכן לערוך  עללגרוע מאחריות המתכן על פי חוזה זה או על פי כל דין,  מבלי .16.1

החוזה וכל עוד אחריות המתכן קיימת תקופת  כל, למשך ן המתכןולקיים על חשבו

את , , אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראלעל פי חוזה זה או על פי כל דין

 "):ביטוחי המתכןטים כדלקמן (להלן: "המפורהביטוחים 

המבטח את חבות המתכן כלפי עובדים המועסקים  ביטוח חבות מעבידים .16.1.1

(וסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות  על פי פקודת הזיקיןעל ידי המתכן 

ו/או זק פשי , בגין מוות ו/או זק גוף 1980 -ם "למוצרים פגומים, התש

בגבול ביצוע העבודות תוך כדי ועקב  ,מתאוה או מחלהובד כתוצאה על

 למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -לעובד ו ₪ 6,000,000 שלבסך אחריות 

עזרה ובצרון, היה וייקבע ות את ורחב לשפיביטוח. הביטוח הלתקופת 

 על עזרה ובצרוןלעיין קרות תאות עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 

 מתכן.כלפי מי מעובדי ה כלשהןחובות מעביד מוטלות 

בקשר  מתכןמאשרת, כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי ה עזרה ובצרון

ביטוח  הזכות שלא לערוך את מתכן, לעבודותעם ו/או במסגרת מתן ה

  חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.

בגין המבטח את חבות המתכן על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .16.1.2

בקשר עם ו/או במסגרת ביצוע  אדם ו/או גוףלכל ו/או זק שייגרמו אובדן 

לתקופת  מקרה ובסה"כל ₪ 1,000,000 שלבסך בגבול אחריות העבודות 

אחריות שתוטל על בגין עזרה ובצרון ת א שפותורחב להביטוח יביטוח. ה

וזאת ו/או מי מטעם המתכן,  המתכןלמעשי ו/או מחדלי  עזרה ובצרון

  ".אחריות צולבת" בכפוף לסעיף
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המבטח את חבות המתכן על פי דין בשל תביעה  ביטוח אחריות מקצועית .16.1.3

או דרישה שתוגש לראשוה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל 

מתכן או של עובדי המתכן או של כל מי מהבאים מטעם מקצועי של ה

 בגבולהמתכן בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם ביצוע העבודות, 

. הביטוח ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כל₪  1,000,000 שלבסך אחריות 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתאי כי לא  12כולל תקופת גילוי בת 

וח חלופי המעיק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור ערך על ידי המתכן ביט

בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאיו מאוחר למועד 

ביצוע העבודות. הביטוח יורחב לשפות את עזרה ובצרון בגין חבות תחילת 

אשר תוטל על עזרה ובצרון עקב מעשה ו/או מחדל של המתכן או של מי 

לי לגרוע מביטוח חבות המתכן כלפי מהבאים מטעם המתכן, וזאת מב

 עזרה ובצרון.  

לעיל לסכומים  1מובהר בזה, כי המרת הסכומים הקובים בסעיף זה 

דולר ארה"ב מקובלת, ובלבד שלא יפחתו מערכם הקוב בש"ח, בהתאם ב

  לשער הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת החוזה.

מתכן הים בבחית דרישה כי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .16.2

, שאיה פוטרת את המתכן ממלוא החבות על פי חוזה מזערית המוטלת על המתכן

 עזרה ובצרוןכל טעה כלפי לא תהיה מתכן מוסכם בזאת, כי ל. פי כל דיןזה ו/או על 

 .האחריות כאמור לגבולותאו מי מטעם עזרה ובצרון בכל הקשור 

 ,ויכללו סעיף עזרה ובצרוןביטוח הערך על ידי  יהיו קודמים לכל המתכן ביטוחי .16.3

תוף בביטוחי דרישה או תביעה בדבר שי ,כל טעה עלמוותרים מבטחי המתכן לפיו 

 במשך יצומצמו ולא יבוטלו כן יכללו ביטוחי המתכן סעיף, לפיו לאעזרה ובצרון. 

  רשום. בדואר, מראש לעזרה ובצרון יום 30בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת

עיריית תל אביב יפו ואת תאגידיה ו/או את את עזרה ובצרון  פוטר המתכן .16.4

אובדן או  לכלמאחריות זכרים לעיל, ו/או את הבאים מטעם הגופים ההעירויים 

לרכוש, המובא על ידי המתכן או על ידי מי מטעם המתכן לחצרי עזרה ובצרון זק 

ולא תהיה ביצוע העבודות, ו/או המשמש את המתכן ו/או הבאים מטעמו לצורך 

;  או זק כאמורו/בגין אובדן זכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טעה מתכןל

  ם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון. ואול

הסבת החוזה, ובמקרה בו  לעייןלגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה  מבלי .16.5

המתכן לדאוג על משה מטעם המתכן,  יקבלעל ידי יבוצעו  ןאו חלק מההעבודות 

ההתקשרות אותות בהתאם לאופי והיקף המשה פוליסות ביטוח  קבליכי בידי 

לחלופין, למתכן תוה הרשות לכלול את קבלי המשה במסגרת ביטוחי . עמם

  המתכן.

 קיזוז .17

ן חב המתכ, סכומים בהם מתכןהמזמין זכאי לכות מכל סכום אותו חייב הוא ל .17.1

ח ועקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכבהתאם להתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או 

 .כןמתו/או דין על ה חוזהה

 לא תהיה זכות קיזוז כגד המזמין, מכל מין וסוג שהוא אלא אם יתה מתכןל .17.2

 .של המזמיןבכתב מראש והסכמה 

 והיעדר יחסי עובד מעביד מתכןעובדי ה .18
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איו  מזמיןלהחליף כל עובד מעובדיו שלדעת ה מתכןש מהלדרויהיה זכאי מזמין ה .18.1

 מזמיןלמלא דרישת ה מתכן, ועל הומתאים לתפקידו או איו מבצעו להחת דעת

   .ר, בכפוף לזמן התארגות מתאים בסיבותלאלת

 ותה לפי שקול דעתית מתכןבדבר החלפת עובד מעובדי ה מזמיןהחלטות ה .18.2
 ןם. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המוקייהמוחלט וללא צורך במתןמתכ 

יות רכל אח מזמיןמהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המאיזה 

  .שהיא

ובלתי  כקבלן עצמאי מתכןפועל ה מזמיןו עם הותכי בהתקשר ,מוסכם ומוצהר בזה .18.3

ו ו/או ו/או עובדי מתכןלבין ה מזמיןתלוי ולא יחולו שום יחסי עובד ומעביד בין ה

 מתחייב להכיס הוראה כאמור בכל ןמתכה .קבלי המשה מטעמו ו/או מי מטעמו

שייערך ביו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק על ידו בקשר לפרויקט  חוזה

  ולהחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו.

 מתכןתי הוהבאים מטעמו תוך כדי, עקב ובקשר עם ביצוע שרו מתכןכל פעולות ה .18.4

 כןמתעצמאי העובד על סיכוו הוא ועל אחריותו הוא. ה כקבלן מתכןיעשו על ידי ה

מכל אחריות לפגיעה ו/או זק לגופם ו/או לרכושם שלו או של  מזמיןפוטר בזה את ה

עובדיו או של הבאים מכוחו או מטעמו ואף מכל אחריות הובעת מיחסי עובד 

קיימים יחסי עובד  פיו-לחוזה זה פירוש עלומעביד, אף במקרה שעלול להיתן 

  .עובדיו ו/או מי מטעמולבין ו/או   מתכןלבין ה מזמיןומעביד, בין ה

יכויי מס  -שא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון יי מתכןה .18.5

ם ותשלומים י, תשלומים לקרות איגודים מקצועיכאמור להלן הכסה ובטוח לאומי

  יים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.סוציאל

מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק  מתכןהכי  למעלה מן הצורך יובהר .18.6

ואחר כל הצווים והתקות שהותקו על  1995 –לביטוח לאומי וסח משולב, תש"ה 

כל עובדיו ו/או  מתכןשהפיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן 

עבודות מתן שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלי המשה שלו ועובדיהם שיועסקו ב

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמי, יהיו בכל עת מתכןה

כמו כן  ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק ה"ל.

את התשלומים הדרשים על פי  מתכןק משכר עובדי המתחייב לכות ולהעביר כחו

 חוק למס הכסה.

 חוזהב מתכןהי התמורה הכוללת, עליה הסכימו המזמין ומוסכם ומודגש בזאת, כ .18.7

 קבעה בהתחשב בכל התשלומים הובעים מקיומם של יחסי עבודות,זה בגין ה

מו אילו היה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטע מתכןעבודה, אף מעבר למה שהיה מגיע ל

סוציאליים מועסקים כעובדי המזמין, לרבות תאים ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו 

למייהם (ובכללם חופשה שתית, דמי הבראה, הפרשות פסיויות, דמי ביטוח 

לאומי, תגמולים, פיצויי פיטורים), והחזר הוצאות למייהן, כך שהתמורה 

המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  זה, היה העלות חוזההמוסכמת, כאמור ב

היא כוללת את כל התמורה ו מתכןהמ העבודותלמזמין בגין כל הקשור בקבלת כל 

מועסקים כעובדי ו/או מי מטעמו לו היה הוא ו/או עובדיו  מתכןשהייתה משולמת ל

  המזמין ואף מעבר לכך.

בעו בית זה, ולמרות הסכמתם המפורשת של הצדדים, יק חוזההיה ולמרות האמור ב .18.8

ו ו/או מי מטעמו/או עובדיו  מתכןה הדין לעבודה ו/או רשות מוסמכת אחרת, כי

הים עובדי המזמין, לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר 

עקב תביעה  ו/או מי מטעמו מתכןועיין, והמזמין יידרש לשלם סכומים כלשהם ל
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מתחייב לשפות את המזמין בגין כל  ןמתכה מעביד, אזי - הובעת, מיחסי עובד 

ובגין כל הוצאה לווית שתיגרם סכום ו/או זכות ו/או הטבה שמזמין יחויב לשלם 

, לרבות, ו/או מי מטעמו מתכןה למזמין עקב ו/או בקשר לדרישתו ו/או תביעתו של

ובלי לגרוע מכלליות האמור: הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד, פיצויי הלת שכר, 

 הלת פיצויי פיטורים, ריבית והצמדה, וכיו"ב. פיצויי

עם רשויות המס ו/או מי מטעמו דיו ו/או לעוב מתכןכל התחשבות שתהא ל .18.9

השוות, לרבות מס הכסה, תיעשה על ידו ובאחריותו וכשהוא ושא במלוא 

 העלויות.

  , קיין רוחיומסמכים תכיות, מתכןעבודות המסירת  .19

לפי לרבות או עם הבאת חוזה זה לידי סיום  ,מתכןה תעבודוביצוע עם גמר   מתכן .19.1

מסמכים למזמין סדרה אחת של  מתכןימסור ה ,להלן 20 ףלעיל או סעי 8סעיף 

ל המזמין של כל התכיות, לפי בחירתו החופשית ש וגם במדיה מגטית) מודפסים(

ואשר ערכו בקשר עם  מידות, תרשימים או מסמכים אחרים שידרשו ע"י המזמין

. זכות הקיין המלאה לתכיות והחישובים בהתאם לחוזה זה מתכןהעבודות 

ין ולו בלבד, והוא שייכת למזמ מתכןההוכו על ידי , אף אם הם המצויים לעיל

  לצורך הקמת הפרויקט.ות שימוש בהם לרבכרצוו,  םרשאי לעשות בה

המפורט בספח ב'  מתכןשכר הלא יהיה זכאי לכל תשלום וסף על  מתכןה   .19.2

 .שימסור למזמין עפ"י סעיף זה או בעד עדכוו והעבודות בעד החומר לחוזה זה

וע מלתבוע כל תביעה שהיא ו/או להעלות כל טעה מכל סוג שהוא יהא מ מתכןה

אבדן לזכויות יוצרים, עם הפרויקט לרבות אך לא רק טעות כלפי המזמין בקשר 

  רווח, מויטין, זקים או הוצאות אחרות כלשהן. 

מתחייב ומסכים בהתחייבות עיקרית כי כל הזכויות בתוכיות,  מתכןה   .19.3

וטים, במפרטים, בדגמים, בכתבי הכמויות, בחישובים בתוכיות העבודה, בשרט

או ע"י מי מטעמו  מתכןבכל חומר שיוכן ע"י ה לרבותובכל מסמך ו/או דיסקט ו

הים  ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בקשר עם ביצוע חוזה זה או בקשר עם הפרויקט

יות איו רשאי להשתמש בתכ מתכןוה ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית של המזמין

המזמין יהא רשאי . לצורך תכון וביה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין

את המסמכים ו/או פריטים כאמור בסעיף זה לעיל מיד עם ל לאלתר לחזקתו לקב

  .לא יהא זכאי לעכב בידו חומר זה או חלק ממו מכל סיבה שהיא מתכןוהדרישתו, 

שלפי חוזה  מתכןי שכר המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם וידוע כ   .19.4

וכי זכויות היוצרים זה כולל גם תמורה מלאה בגין זכויות היוצרים בתכיות, 

בתוכיות ו/או בכל חלק מהן ולרבות חלקים בלתי מושלמים ובלתי גמורים מהן ו/או 

ת לפי חוזה זה וכל דבר הכרוך בכך יהיו בכל עת והמבוצע ותבכל תוצר של העבוד

  המזמין.קיו המלא של 

מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה המזמין רשאי לפעול לפי שיקול דעתו בכל    .19.5

ר הקשור בתוכיות ובעבודות לרבות להעתיק התוכיות, להמשיך בהקמת דב

הפרויקט על פי התוכיות, לשות את התוכיות וכן לשות בכל זמן את מבה 

לא  מתכןוה מתכןהסכמת ההפרויקט או כל חלק ממו וזאת ללא צורך בקבלת 

שך ביית בכל צורה שהיא שיוי כאמור או את המו/או לעכב יהא רשאי למוע 

  הפרויקט ו/או ביצוע כל תוספת לפרויקט כאמור לעיל.

שים לפחות את התכיות בקבצי  7חייב לשמור אצלו למשך תקופה של  מתכןה .19.6

 .בכל עת שיידרש לכך מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן



 43 -  
  

   או ביטולו לסיוםהבאת החוזה  .20

ת בכללותו או ביחס להזמאו ביטולו סיום החוזה המזמין יהיה רשאי להביא ל .20.1

או מספר הזמות העבודה אשר יבוצעו על ידי המתכן באותו  תעבודה ספציפית אח

 : מתכןבשל אי קיום התחייבות הזמן, 

יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי  בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן,

לא יהא זכאי לכל  מתכןסיום מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי וה

תשלום וסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו 

 של המזמין על פי כל דין ו/או חוזה:

והפרה זו לא תוקה  הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה מתכןה .20.1.1

 ימים מן המועד בו דרש לכך בכתב על ידי המזמין. 7בתוך 

סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הדברים על פי מהלך  .20.1.2

באופן שאיו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הדרשת  עבודות מבוצעותה

 מתכןהשו/או  ו/או בלוחות הזמים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלי

 ביצועם של השירותיםחדל מלהיות אמון באופן אישי על  האחראי

והכול לאחר שיתה על כך התראה בכתב  ,חליפו)מ(והמזמין לא אישר את 

 .לאחר חלוף זמן סביר מתכןוהדרוש לא תוקן על ידי ה

החלטה על פירוק מרצון,  , או שקיבלמתכןהוגשה בקשה למתן צו פירוק ה .20.1.3

כי פשיטת רגל, או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או או קטו גדו הלי

ה לו כוכסים, או שמו וסגדו צו כי יים או הוצאכסים או מפרק זמ ס

להסדר ושים עם ושיו או שהציע להם להגיע  מתכןקבועים, או שהגיע ה

להסדר ושים, ובלבד שהצו, ההחלטה ההצעה או המיוי כאמור לא בוטלו 

  ממועד תיתם.ימים  60בתוך 

לא יכול להמשיך במילוי תפקידו מסיבות של כוח עליון, פטירה או  מתכןה .20.1.4

   ימים רצופים. 30עבודה לתקופה העולה על  אובדן כושר

 מתכןלא תשמש עילה לזה  הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף

  .לתביעת פיצויים כלשהם, או לטעה או תביעה כלשהי

 :מתכןהביטולו שלא בשל הפרתו על ידי  סיום החוזה או .20.2

ל עת, מכל סיבה על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יהא רשאי המזמין בכ

שהיא, לרבות כוח עליון, על פי שיקול דעתו המוחלט, להביא חוזה זה כולו או 

חתומה על ידי המזמין, מבלי שיהיה  מתכןמקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב ל

חייב למק את החלטתו ומבלי שהדבר יחשב להפרת החוזה על ידו או יחייבו בפיצוי 

. יתה הודעה כאמור יבוא מתכןל דעה בכתב על כךעל ידי מתן הו מתכןכלשהו ל

ם מיום מיי 7 - פחות מ חוזה זה לידי גמר בתאריך הקוב בהודעה אשר לא יהיה

  ").הודעה על סיום החוזהלהלן: "(ודעה משלוח הה

ת לעיל יחולו ההוראו 20.2על סיום חוזה זה בהתאם להוראות סעיף תה הודעה  .20.3

  שלהלן: 

בלבד שלא יסתיים החוזה במועד שיהיה קוב בהודעה על סיום החוזה, ו .20.3.1

  ה.עימים ממועד מתן ההוד 7יהיה מוקדם מ

בעד  מתכןה שכר, עד לאותו מועד (גמר החוזה), את מתכןהמזמין ישלם ל .20.3.2

. חלקה אותו ביצע עד למועד סיום החוזה מתכןהחלק היחסי בעבודות ה

שבוצעו על  מתכןעבודות הי המזמין בהתחשב בשל התמורה תקבע על יד
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תשלום  עד לאותו מועד ולפי לוח התשלומים של חוזה זה. מתכןידי ה

 חוזהל 'דכספח בוסח המצורף  מתכןלמתן הצהרה על ידי הכפוף  מתכןל

 מתכןזה בדבר העדר תביעות, ואישור בדבר סילוק סופי של כל תביעות ה

הוצאות אה מהפסקת העבודה ותביעות בגין כולל תביעות לפיצויים כתוצ

 לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת עבודתו מיוחדות שגרמו

כתב שחרור  מתכןהמזמין יעיק ל .והעברת כל תוצרי העבודות למזמין

לתכון שבוצע על  מתכן, מבלי לגרוע מאחריות המאחריות להמשך התכון

  .ידו עד למועד הפסקת ההתקשרות

, מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו יםחודש 12ין הזכות תוך למזמ .20.3.3

 עבודותחייב לפי דרישת המזמין לחדש את  מתכןהובמקרה זה יהיה 

   עפ"י תאי החוזה. מתכןה

על מת למוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של הפסקת עבודות  .20.4

ות המויות בחוזה זה בגין פקיעת החוזה מכל סיבה שהיא (לרבות הסיב מתכןה

כולן או חלקן ו/או את  מתכןעבודות הלעיל) יהיה המזמין רשאי למסור את 

מסמכי התכון, תכיות ובהשלמתן, לכל אדם או גוף אחרים ולהשתמש לצורך זה ב

 .תכןמכולם או מקצתם, כראות עייו ללא כל תמורה, שכר או פיצוי ל

המזמין או מי מטעמו, לרבות בביצוע  מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם מתכןה .20.5

החדש שבחר על ידי המזמין, לרבות העברת כל  מתכןחפיפה הולמת וראויה עם ה

המסמכים, חישובים ועבודות שעשו על ידו כאמור בחוזה זה. חפיפה כאמור לא 

ימים  30בוצע בשלמותה עד תום בתשלום וסף כלשהו, והיא ת מתכןתזכה את ה

 מתכן, או בסמוך למועד בו יתקשר המזמין עם הסיום החוזהמיום ההודעה על 

לא יהא רשאי לעתור לקבלת צו מיעה אשר מטרתו או תוצאתו  מתכן. ההאחר

הפרויקט או האחר ו/או עיכוב הקמת  מתכןעל ידי ה מתכןעבודות העיכוב ביצוע 

 הפרויקט, לרבות צו מיעה לשימוש במסמכים אשר כל עבודה הקשורה לקידום

בקשר  ןזכאי לכל זכות עיכבו מתכןהוכו על ידו במסגרת חוזה זה. בוסף לא יהא ה

  עם חוזה זה והשירותים שבוצעו מכוחו.

זה אין באות לפגוע בזכויות או תרופות אחרות או  20מובהר כי הוראות סעיף  .20.6

ובכלל  מתכןת החוזה על ידי הוספות שיעמדו למזמין לפי כל דין, במקרה של הפר

זה הזכויות להיפרע על זקיו עקב כל הפרה של החוזה גם במקרה שלא יבוטל, 

  וזכויותיו לאכיפת החוזה ומיעת הפרתו.

לעיל מותה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכיות  20.3.2 ףהתשלום עפ"י סעי .20.7

   ה"ל.ף ו לבצע תשלום עפ"י הסעיועד לקבלתן לא יהיה עלי

אם יהיו  ,לא יהיו בכל חילוקי דעותומבלי לגרוע מן האמור לעיל, למען הסר ספק  .20.8

עבודות בגין  מתכןבכל עין הוגע לתמורה המגיעה לזמין מל מתכןהבין  ,כאלה

 ים,, או בכל עין אחר לרבות שיויחוזההשביצע עד מועד הפסקת או ביטול  מתכןה

 מתכןו/או מסירת תוצרי התכון של ה אחר מתכןל העבודותהעברת את וע כדי למ

 העבודותביצוע ך או כדי למוע המשו/ עד למועד הפסקת החוזה ו/או ביטול החוזה

כי  מתכן. מובהר כי ידוע ללכוןהמזמין שימצא  מתכןבאמצעות כל  על פי חוזה זה

כספיים עצומים והתחייבותו כל עיכוב בהתקדמות הפרויקט יסב למזמין זקים 

שלא לעכב מכל סיבה שהיא את ביצוע הפרויקט מהווה התחייבות מהותית שאלמלא 

מסכים כי בחתימתו  מתכןה בחוזה זה. מתכןיתה לא היה מתקשר המזמין עם ה

ים מבחית דרישות האתיקה על חוזה זה הוא מאשר כי התמלאו כל התאים הדרוש

אים העצמאיים במקצועות ההדסה לכך שכל חבר המקצועית של איגוד האקדמ

 ות.בארגון רשאי לקחת על עצמו את המשך ביצוע העבוד
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מצהיר כי ידוע לו שהוראות סעיף זה מהוות תאי מוקדם ועיקרי להסכמת  מתכןה .20.9

 להתקשר עמו בחוזה זה.המזמין 

  זמית הפסקת עבודה .21

 מתכןהב מסוים, בשל מתכןה עבודותלדעת המזמין לא יהא צורך בהמשך אם  .21.1

פסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב מאת י

 את ביצוע העבודות חדשיהמזמין בהתאם לתאים לתקופה שיצויו בהוראה ולא 

  ע"י המזמין הוראה בכתב על כך. ואלא אם יתה ל

עות מסירת רשאי לחדש את ביצוע העבודות שהופסקו בכל עת באמצ המזמין יהא .21.2

כאמור,  ביצוע העבודות תפסקבמהלך תקופת ה. כן מובהר כי מתכןהודעה בכתב ל

 .בגין העבודות שהופסק ביצוען המזמין זכאי לקבל תמורה מאת מתכןהלא יהא 

  העברת זכויות .22

, בדרך או כל חלק ממו, וכן אין הוא רשאיו/רשאי להסב לאחר חוזה זה  מתכןאין ה .22.1

לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או להסב לצד  ו/או להעבירכלשהי, 

  .בכתב ומראש מזמיןאלא בהסכמת הג' כלשהו כל זכות או חובה לפי חוזה זה 

אלא , ןאו מקצת ן, כולןמתכה עבודותצוע ירשאי למסור לאחר את ב מתכןאין ה .22.2

  .בכתב ומראש מזמיןבהסכמת ה

לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את  22.2או  22.1 סעיףלפי  מזמיןיתה הסכמת ה .22.3

 מתכןוה ,על פיו מזמיןומזכויות הוהתחייבויותיו לפי חוזה זה מאחריותו  מתכןה

לפי כל צד שלישי שהוא, וכ , כלפי בעלי הזכויותמזמיןבאחריות מלאה, כלפי ה שאיי

 22.1 סעיפיםח הוראות וגם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכ

 ןמתכייוותר אחראי בהתחייבויות ה מתכןהחם ועובדיהם וולעיל, באי כ 22.2ו/או 

   ה זה.לפי חוז

את המזמין  מתכןיעדכן ה, תוך תקופת החוזה מתכןבבשליטה שיוי  יחולבמידה ו .22.4

בשיויים ואלה ובכל מקרה ידאג ששיויים אלה, אם יהיו, לא יפגעו באף פרט 

  .לפיו מתכןומהתחייבויות ה מהסכם זה

זכות  , כל, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עתו/או להמחות רשאי להעביר מזמיןה .22.5

, בלא וחוזה זה, כפי שיראה בעיי לפי ווכל חובה מחובותי (חלקן או כולן) ומזכויותי

את מלוא קבל על עצמו ובלבד שהעבר י מתכןצורך בהסכמה כלשהי מצד ה

 . של המזמין התאם להוראות חוזה זהההתחייבויות 

 מתכןסיום שרותי ה .23

ם חד מהמקריבכל א כבאים לסיום יחשבוביחס לכל פרויקט  מתכןשרותי ה .23.1

  הבאים:

 מועד הקובמהוהחל חוזה זה טול כאמור ביהחוזה הובא לידי סיום או ב .23.1.1
  .מתכןל מזמיןבהודעה שיתה על ידי ה

 עפ"י מתכןה מו עבודותכי הושל מתכןל מזמיןעם מתן אשור בכתב ע"י ה .23.1.2
   .בקשר לאותו פרויקט החוזה

בפרויקט  מתכןה עבודות סיום, עם מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה .23.2

בכל דרך שהיא,  או סיום ההתקשרות הספציפית זה חוזהאו עם סיומו של הספציפי 

 ,המפרטים ,המסמכיםהעבודות, למזמין את כל  מתכןלרבות ביטולו, ימסור ה

מהמזמין ו/או בקשר עם הפרויקט לרבות התוכיות שהוכו על ידו ו/או שקיבל 
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כאשר המסמכים מעודכים, ערוכים,  ,עמםטמי מו/או  בפרויקט מהיועצים

 מסודרים וממויים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

אחר ולכל צד ג' שיבוא במקומו, מתכן מאשר בחתימתו על הסכם זה לכל  המתכן

תאי או  כי הוא רשאי להמשיך את ביצוע העבודה ולהשתמש ללא הגבלה וללא כל

  זה. מובהר כי סעיף זה היו תאי יסודי בהסכם. המתכןשביצע סייג בעבודה 

  סודיות .24

מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הוגע לתוכו של חוזה זה, על  מתכןה .24.1

אשר הגיע ו/או הגיע לידיעתו, ו/או בעלי הזכויות כל מרכיביו, וכל מידע על המזמין 

כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך לא לגלותו לצד שלישי  עקב ביצועו של חוזה זה,

 מתכןהביצוע של חוזה זה. הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי ה

 לכל דבר ועיין כאילו מתכןו/או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו תחייב את ה
  עצמו. מתכןעשתה ע"י ה

ביר כדי לשמור בכל אמצעי ס מתכןהוט מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, יק .24.2

כדי למוע עיון  מתכןשמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי ה

לכל דרישה של  מתכןבו מכל אדם שהמהל לא התיר לו זאת. כמו כן יציית ה

בדבר קיטת אמצעי בטחון וספים לאלה שקטו על ידיו. במקרה של תקלה  מזמיןה

  .קרות התקלהמיד עם  מזמיןל מתכןיודיע הלמסמכים כאמור לעיל,  בקשרכלשהי 

בקשר עם ביצוע הסכם זה אשר יועסקו בביצוע העבודות יחתים את עובדיו  מתכןה .24.3

, ויעביר העתק הספח על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הוסח המפורט ב

  מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.

לידי המזמין כל חומר  מתכןר הימסו מתכןה עבודותלפי דרישת המזמין ועם סיום  .24.4

 בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר ערך על ידו.

גילוי פרט הדרש לפי הוראות רשות מוסמכת ו/או הדין לא יהווה הפרה של  .24.5

אף הוא הפרה של האמור בסעיף  התחייבות זו וכן גילוי פרט הידוע לציבור לא יהווה

 זה. 25

 ד עייים העדר יגו .25

כי לא צפוי להיות לו כל יגוד עייים לצורך ביצוע התחייבויותיו על מצהיר  מתכןה .25.1

זה, וכי בכל מקרה של יגוד עייים צפוי או קיים, או חשד ליגוד עייים  חוזהפי 

הוא יודיע על כך למזמין מול עזרה ובצרון ו/או מול בעלי הדירות בפרויקט ספציפי 

 מקרה של יגוד עייים. בכתב מיד בקרות

עבור  ובמסירות ו/או מי מטעמו אך ורק באמות מתכןבביצוע העבודות יפעל ה .25.2

ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת  מתכןהמזמין ולטובת האיטרסים של המזמין. ל

מעבר לתמורה כפי שהיא מכל גורם שאיו המזמין ו מתכןהאה מביצוע עבודות ה

ד ה והוא לא יעמיד עצמו במצב בו הוא עלול להימצא ביגוז חוזהבאה לידי ביטוי ב

עייים עם האיטרסים של המזמין או במצב שיצמחו לו טובות האה כאמור. מבלי 

, כי הוא וכל הפועלים מטעמו, לא יעיקו מתכןלגרוע מכלליות האמור מתחייב ה

ישרין או לכל גורם אחר (שאיו המזמין) המעורב בפרויקט, שירותים כלשהם, במ

ותתקבל טובת האה כאמור ביגוד  במידה בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה.

מצהיר כי ידוע לו כי פעולה ביגוד  מתכןלסעיף זה, היא תועבר מידית למזמין. ה

 סור מוחלט.ילסעיף זה הה בבחית א

 חודשים ליציאת המתכן  מהמאגר.  12תום הוראות סעיף זה יהיו בתוקף עד  .25.3
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  שוות .26

היה לו תוקף אלא אם ערך בכתב זה, במפורש או במשתמע, לא י חוזהכל שיוי של  .26.1

 וחתם על ידי הצדדים.

לדון בכל  ,תהא הסמכות הייחודית והבלעדית אביב-בעיר תלהמוסמך  לבית המשפט .26.2

 זה. חוזהבהמחלוקות הקשורות 

חייב לפצות  היהיזה  חוזהעפ"י לא יקיים איזה מהתחייבויותיו  כל צד אשר יפר או .26.3

וזאת מבלי לגרוע כך שגרמו לו עקב  את הצד המקיים על כל הזקים וההפסדים

  .חוזהומזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או וספים, על פי כל דין 

 ךזה מותה בכ חוזהמהתחייבויות המזמין עפ"י כי ביצוע כל אחת  ,מוסכם במפורש .26.4

קיים עד לאותו זה שעליו ל חוזהויותיו עפ"י יקיים תחילה את התחייב מתכןשה

צוע יזה, לעכב ב חוזהאחר ב מקוםהמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מועד. 

קיים את התחייבויותיו  מתכןהעד לאחר ש והתחייבות כלשהי מהתחייבויותי

  כאמור.

עפ"י ו לא תחשב כויתור על איזה מזכויותי מהצדדיםהתהגות מצד איזה שום  .26.5

של  ו/או אי קיוםו כהסכמה מצידו לאיזה הפרה עפ"י הדין או כויתור א ו/או חוזהה

יה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה חיאו כותת ד חוזהתאי מתאי ה

שהוא, אלא אם עשו במפורש תאי ביטול או תוספת של  או כשיוי, חוזהעפ"י ה

 ובכתב.

ין הצדדים. הצדדים לא יהיו זה משקפים את המוסכם והמותה ב חוזהתאי  .26.6

, התחייבות בעל פה או בכתב חוזהשורים בכל הבטחה, פרסום, הצהרה, מצג, ק

זה ושעשו, אם בכלל, לפי חתימתו. כל שיוי או תוספת  חוזהשאים כלולים ב

  זה לא יהיו תקפים זולת אם עשו בכתב וחתמו על ידי הצדדים. חוזהל

מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל לא יקיים איזו  מתכןשהכל אימת  .26.7

מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות 

  בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

, )26.7(לרבות, כאמור בסעיף  היה חייב בו מתכןשהתשלום כלשהו  מזמיןשילם ה .26.8

בכתב כשהוא צמוד למדד  מזמיןימים מקבלת דרישת ה 7תוך  מזמיןל מתכןהישיבו 

ועד להשבתו בפועל על  מזמיןהמחירים לצרכן האחרון הידוע מעת תשלומו על ידי ה

ובלבד  8%, ובצירוף ריבית שתית צמודה ומצטברת של למזמין מתכןהידי 

 מתכןתוך זמן סביר מהיוודע דרישת התשלום ותן ל מתכןשהמזמין הודיע ל

  .במועד הדרש לתשלום ההזדמות לשלמה בעצמו

זה  חוזההסכמה מצד המזמין לסטות מתאי  לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .26.9

 אחר.במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה למקרה 

 כל צד יישא בשכ"ט בא כוחו.  .26.10

אין  במקרה מסוים,זה  חוזהלפי  ובזכויות היתות ל תמש המזמיןלא הש .26.11

ויתור  לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתהגות זו

  זה. חוזהכויות וחובות לפי זכלשהו על 

כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד  מתכןבמידה וה .26.12

  לפי חוזה זה. מתכןויות הכלפי המזמין למילוי התחייב

 עבודותהאמור בחוזה זה מחייב את הצדדים על אף כל האמור אחרת בתקון  .26.13

 .מתכןעי שאליו משתייך, אם משתייך הלרבות תעריפי האיגוד המקצו מתכןה
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  כתובות והודעות .27

  כמפורט במבוא לחוזה זה. כתובות הצדדים הן  .27.1

ות דלעיל, תחשב כאילו הגיעה כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מהכתוב .27.2

ה אליו בדואר רשום, מסירתמעת  שעות 72לרשותו ולידיעתו של הצד השי כעבור 

בדואר  מסירתהשעות מרגע  24תוך  - באמצעות דואר אלקטרויואם שלחה 

, ישור על קבלתהולאחר שקיבל הצד השולח א בשעות העבודה המקובלותאלקטרוי 

  מסירה.עם ה -ובמקרה של מסירה ביד 

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל;

  

______________  
  מתכןה

  ______________  
  המזמין

  

  

  

  מתכןאישור עו"ד ה

  

אי הח"מ, _________, מאמת את חתימת ______________ת.ז. ,___________המורשה 

 ולחייבה בחתימתו. חוזה בשם ____________________לחתום על 

 
_____________________________                                                                        _ 

 , עו"ד                                 תאריך
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  עבודות המתכן - להסכם 'אספח 

  :יכללו מתכןעבודות ה .28

 .סיור בביין וסקירת המבה 1.1

בה קיים והקמתו הריסת מ 38איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט תמ"א  1.2

או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש, ותוספת בייה  מחדש או חיזוק מבה קיים

 .תקפות והחיות מרחביותתכיות מתאר 

הריסת  –בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית 1.3

 .ותוספת בייה מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים

  ).חלופותב' (-המסלולים א' ו 2-ת תכון המבה באחד מיתוח אפשרויו 1.4

  ) ושמאי.חיזוק מבה קיים כתיבת החייה לקבלת חוו"ד קוסט' (במקרה של פרויקט 1.5

  רוליג בעירייה במידת הצורך.-פגישות פרה 1.6

  השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע וקבלת התייחסותם. 1.7

  חלופה בהתאם לבקשות הדיירים.  כל אחד מהמסלולים כולל אפשרות לעדכון 1.8

  .בחית הצעות הקבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך ("ועדת חיזוקים") 1.9

  ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים. 1.10

  מבטים). 3הדמיה (בתוכת סקצ' אפ וכדומה) בשי המסלולים ( 1.11

  סקיצה לתכון דירה, ע"פ דרישה. 1.12

  ם כמפורט בהמשך.תוצרי 1.13

הערות במידת להקמת הפרויקט, ומתן בחית הצעות הקבלים שהוגשו  1.14

 .הצורך

  העבודה:שלביות  .29

  

  בדיקת מסלול מיטבי: -שלב א 

 .סיור בביין וסקירת המבה .29.1

הריסת מבה קיים והקמתו מחדש איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט  .29.2

החלה במגרש, תכיות מתאר תקפות או ע"פ הוראות התכית  או חיזוק מבה קיים

 .והחיות מרחביות

 –בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית .29.3

 .הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה

שליחת הבדיקה וההמלצה הראשוית למסלול המיטבי למהל הפרויקט  .29.4

 וקבלת אישורו על המסלול הבחר.

  

  המשך עבודה על פי המסלול הבחר: – בשלב 
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(חיזוק מבה קיים ותוספת  38/1החלופה הבחרת לביצוע הפרויקט הה בהתאם לתמ"א ככל ו

 יכללו גם: מתכן, אזי עבודות הבייה)

שרטוט קוטור המבה הקיים מתוך היתרים (ההיתרים יאותרו מארכיון העירייה)  .29.5

יסופקו ע"י  –ם בית משותף ותשריט בית משותף ומסמכי מבה משותף ( כגון רישו

 במידת הצורך)עו"ב 

לימוד ויתוח אפשרויות לעיבוי המבה וכתיבת דו"ח מסכם הכולל תוים לגבי  .29.6

חלופת העיבוי המוצעת הכוללת פתרון והיקף העיבוי, תוספת/ גריעת שטחים, 

 3ה יכלול עד קומות, צפיפות, חוסר התאמות בין ההיתר למצב הקיים וכו' (שלב ז

מימוש העיבוי). העברת הדו"ח למהל תחום פגישות בעירייה במידת הצורך לבחית 

 וקבלת אישורו להכת החלופות (דרך המייל).    38תמ"א 

חלופות) ככל שמאפשרת המדייות  3עד  2תכון חלופות תכויות לעיבוי וחיזוק ( .29.7

ים לקומת הקרקע וקומה תספק מדידת מצב קי העירוית ומאפייי המגרש (עו"ב

 טיפוסית במידת הצורך).

החלופה האדריכלית תהיה מאוזת ככל היתן בהתאם לקווי ההקלה לממ"דים או  .29.8

 תכית ההרחבות בתב"ע. 

  החלופה תכלול:  .29.9

 .סכמה לפתרון החייה כולל כיסה ויציאה מהמגרש .29.9.1

ממ"דים/  -תכית קומת קרקע קיימת הכוללת סימון תוספת שטחים  .29.9.2

יח"ד חדשות/ יציאה לחצר/ חדרים טכיים משותפים/ מעלית   /הרחבות

 וכו'.

ממ"דים/   -תכית קומות קיימות הכוללות סימון תוספת השטחים לעיבוי  .29.9.3

 הרחבות/ מרפסות / מעלית וכו'.

 .סכמה לקומות וספות וחלוקת הדירות .29.9.4

 .חתך עקרויסכמת  .29.9.5

 וים לחלופות.עדכ 2המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת  .29.10

על החלופה הבחרת, יידרש  38לאחר קבלת אישור מהל תחום תמ"א  .29.11

 האדריכל:

 מפה+  הפרויקט לליווי הרשאה כתב תעביר(עו"ב  מידע לתיק בקשה הגשת .29.11.1

 ).הבדיקות בשלב עצים לסקר פטור מסמך+   טופוגרפית

  38/1 א"תמ פרויקט עבורהחיות לבדיקה כלכלית  כתה .29.11.2

  38/1 א"תמ פרויקט עבוריקה קוסטרוקטיבית הכת החיות לבד .29.11.3

29.11.4. מבטים). 3הדמיה ( תהכ 

  

 מתכן, אזי עבודות ה38/2ככל והחלופה הבחרת לביצוע הפרויקט הה בהתאם לתמ"א 

 יכללו גם: 
 קבלת מדידות מצב קיים ממודד מוסמך ע"י עו"ב. .29.12

 איסוף מידע לגבי אפשרות מימוש הפרויקט במסלול הריסה –בדיקת זכויות  .29.13

  :  פגישות בעירייה). בדיקת הזכויות תכלול 3ובייה. (שלב זה יכלול עד 
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 יתוח תב"עות חלות .29.13.1

 באזור 38/2יתוח המדייות העירוית לתמ"א  .29.13.2

 סימון קווי מגרש וביין .29.13.3

 מספר קומות  .29.13.4

 צפיפות עתידית  .29.13.5

 סך זכויות עתידי .29.13.6

ר הכת סכמה תכוית למבה העתידי הכולל קוטור קומתי, גרעין, קוטו .29.14

התכוית למהל תחום . העברת הסכמה חלופות) 2( הדירות עם ציון הפיות ושטח

וקבלת אישורו להכת החלופות (תכית כתמים לקומת הקרקע ולקומות  38תמ"א 

  .דרך המייל -הדיירים) 

 הכת תמהיל (גרפי ומילולי) ובו מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן. .29.15

 לחלופות. 1ת בייים ויצירת עדכון המסלול כולל מפגשים עם ציגויו .29.16

 :יידרש האדריכל 38ל ידי מהל תחום תמ"א לאחר אישור התמהיל ע .29.17

 מפה+  הפרויקט לליווי הרשאה כתב תעביר(עו"ב  מידע לתיק בקשה הגשת .29.17.1

 ).הבדיקות בשלב עצים לסקר פטור מסמך+   טופוגרפית

 .38/2ית עבור פרויקט תמ"א החיות לבדיקה כלכל  .29.17.2

  מבטים). 3יה (הדמ הכת .29.17.3
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  שכר המתכן ושלבי תשלום - להסכם' בספח 

וישולם  סך המפורט כדלהלןהיו בלפי חוזה זה  מתכןביצוע עבודות השכר הטרחה בעבור  .30

 : בהתאם לאבי הדרך כמפורט להלן

כמפורט  38/2או תמ"א  38/1תמ"א  –הבחר על ידי המזמין  תיבחר החלופה הרלווטית בהתאם למסלול**

   לספח א' 1.4בסעיף 

  סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול

 א"תמ

38/1 – 

 עיבוי

  וחיזוק

 לעיבוי אפשרויות יתוחהגשת 

  המבה

יום מיום אישור מהל תחום  60תוך 

על השלמת הדו"ח במזמין  38תמ"א 

  המסכם

7,500 ₪  

וי חלופות תכויות לעיב 2-3הגשת 

  והדמיה וחיזוק

יום מיום אישור מהל תחום  60תוך 

  על השלמת החלופותבמזמין  38תמ"א 

7,500 ₪  

  

  

  או

 

  סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול

 א"תמ

38/2 – 

ת הריס

מבה קיים 

והקמתו 

  מחדש

 הכת סכמה תכוית ותמהיל עתידי

  חלופות) 2(

יום מיום אישור מהל תחום  60תוך 

על השלמת הסכמה  במזמין 38תמ"א 

  התכוית

3,000 ₪   

  

הכת תמהיל (גרפי ומילולי) ובו 

 מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן

  והדמיה

יום מיום אישור מהל תחום  60תוך 

  על השלמת התמהילבמזמין  38תמ"א 

4,000 ₪  

  

  ")מתכןה שכר(לעיל ולהלן: "

  

  :סקיצה לתכון דירה המזמין יהיה רשאי להזמיןמהמסלולים בכל אחד בוסף, 

 סכום  מועד ביצוע  אבן הדרך  

סקיצה 

לתכון 

  דירה

הכת סקיצה לכל טיפוס דירה 

  קיימת.

יום מיום אישור מהל תחום  60תוך 

  על הסקיצה.  38תמ"א 

1,000  ₪

  לטיפוס
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ל ע שיוגש למזמיןחשבון כגד  מתכןהמזמין לישולם על ידי  מתכןכל תשלום בגין שכר ה .31

ובכפוף לאישור החשבון על ידי להסכם,  11.7ם המפורטים בסעיף בתאי ידי המתכן

 . המזמין

כל אחת מאבי במהלך תשלומי בייים  ,מתכןהשכר על חשבון  מתכןהמזמין ישלם ל .32

(להלן: לעיל  מקור ההפיה לא מצא.שגיאה! המפורטות בסעיפי המשה של סעיף הדרך 

בי תשלומי הבייים ישולמו על פי התקדמות התכון בפועל במהלך של. ")ומי הביייםתשל"

ההתקדמות. מובהר כי בכל מקרה לא יעלו תשלומי המזמין את אבי הדרך ובכפוף לאישור 

  . בגין שלב הבייים מתכןההבייים על סך התשלום הכולל לו זכאי 

כגד קבלת חשבוית  ביצוע כל תשלוםיתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד  מתכןלשכר ה .33

מקור. לא יומצא אישור על פטור מיכוי מס מס כדין וכגד אישור על פטור מיכוי מס ב

  במקור, יוכה מס לפי כל דין.

הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון  .34

 .ים שויםצילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצ

בדק את טיב  מתכןשהכולל וסופי אחרי שכר היו  מתכןהלמען הסר ספק מובהר כי שכר  .35

העבודות אשר ביצוען דרש על ידי המזמין על פי חוזה זה על ספחיו לאחר שהוא  והיקף

, כי בדק את הפרויקט, והבין את התחייבויותיו על פי החוזה וכן על סמך הסכמת הצדדים

סכום כל שהוא  ןמתכללא יהיה חייב לשלם  המזמיןוכי וכולל סופי  שכרו הי מתכןשכר ה

מובהר כי אין  .הוראות החוזהבהתאם להעבודות , עבור ביצוע כל מתכןלשכר הבוסף 

  כאמור בחוזה זה. מתכןבאמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין לצמצום עבודות ה

  

  

______________  
  מתכןה

  ______________  
  יןהמזמ
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 על סילוק תביעותהצהרה  -כם סלהד ספח  

  

חשבון הכולל מתכבדים בזה להגיש את ה_____________________________  ו הח"מא

בגין ") המזמין(להלן: " עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ) ל"החשבון הסופי"והסופי (להלן: 

" העבודות": בהתאמהלן (לה בייו מיום ___________ חוזהביצעו בהתאם לעבודות שביצוע 

  )."חוזה"ה -ו

  מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן :ו ה

 כמפורטהיו  מתכןהעבודות תמורת  כי הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי המזמין .36

  )."התמורה הסופית": ש"ח (להלן ____ בחשבון הסופי ומסתכם בסך 

המזמין ו/או כלפי ג שהוא כלפי כי אין לו ולא תהייה לו כל תביעות ו/או טעות מכל סו .37

  ה"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הובע ממו. חוזה, בקשר לואו מטעמ וכוחמאלה הבאים 

 קבלתעם ו₪ ______________  בלו עד כה סך שליהתמורה הסופית ק חשבוןכי על  .38

את מלוא  יהיה בכך כדי להשליםש"ח ___________  יתרה המגיעה לו בסך שלה

  .חוזההה לו בהתאם להוראות המגיעהתמורה 

  

  על החתוםולראיה באו 

  

  היום_____ לחודש _____ שת ____

______________  

  מתכןה

  עד לחתימה: ______________

  תאריך: ________________
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  הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות -להסכם  הספח 
  ______________תאריך : 

  

   לכבוד

  עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ

,..א  

  

  

  ותהצהרה והתחייבות לשמירת סודי

  

 / ) מתכן( שם משרד ה / הפועל בשם חברת  ) מתכן( שם משרד האי הח"מ עובד חברת  

  ,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן: *) מתכן( שם משרד ההמספק שירותים לחברת 

 ____________, המבצעת עבורכם תכון ) מתכן( שם משרד האי מועסק על ידי  .39

  .__________בפרויקט  

עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי  ) מתכן( שם משרד הכי במהלך ביצוע עבודתי אצל ידוע לי  .40

  כמוגדר להלן:

פה, בסרט מגטי, בדיסקט מחשב, -מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל  - "מידע חסוי"

מידע,  כלולבמחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי ל

לי הזכויות בפרויקט אליכם ו/או לבעהמתייחס במישרין או בעקיפין 

( שם משרד פרויקט ה"ל ו/או לשירותים היתים לכם ע"י  ו/או ב

  .    ) מתכןה

אי מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא  .41

  הוסמך לכך בכתב על ידכם.

יצא מרשותכם  בכל אמצעי הזהירות כדי למוע אפשרות כי מידע חסוי אי מתחייב לקוט .42

  ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

 הי מאשר כי התחייבויותיי ה"ל תחולה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו. .43
  

  בכבוד רב,

שם:___________

_  

ת.ז:___________

_  

כתובת:_________

_  

  המיותר*מחק את 

 


