
 

 

 עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ
 

 

תחרותי לקבלת  הליך  

  1245 מס' הצעות 

להקמת מאגר 

)במיקור    אדריכלים

חוץ( לבדיקות היתכנות  

עבור אדריכליות 

  38פרויקט תמ"א 
 

 



 2- 
 

 

 ו על נספחיההליך תנאי 
 

 כללי   .1

  חברה   הינה(  "החברה" או "עזרה ובצרון"  כון בע"מ )להלן:יעזרה ובצרון חברה לש .1.1
  בענף   פעילות  תחומי  במגוון  העוסקת,  יפו  -  אביב-תל  עיריית  בעלותב  עירונית

  במבנים  טיפול,  מבנים  חזיתות  שיפוץ,  ציבור  מוסדות  והקמת   תכנון  לרבות,  הבניה
   .ועוד נכסים ניהול, אחזקה, התשתיות בתחום פרויקטים ניהול,  לשימור

התחדשות    פרויקטים שלהחברה  כמו כן במסגרת הבית להתחדשות עירונית מלווה   .1.2
במסגרת   קיים  עירוני  במרקם  בנייה  הכוללים  בינוי",  פרויקטי  עירונית  "פינוי 

הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש או    –ה על סוגי 38וכנית מתאר בינוי", ות-"עיבוי
(,  "38תוכנית תמ"א  " או " תוכנית החיזוק )להלן: "ותוספת בנייהחיזוק מבנה קיים  

   בהתאם למדיניות העירייה. הכל

יפו  -בתים משותפים ברחבי העיר תל אביבב  לבעלי זכויותרך מתן שירותי ליווי  ולצ .1.3
" עם  "(  השירותים)להלן:  לעת  מעת  להתקשר  החברה  לצורך    אדריכליםנדרשת 

תכנון   שירותי  תמ"א    אדריכלימתן  במסגרת  היתכנות  סוגיו    38לבדיקות  על 
 בהתאם למדיניות העירייה, והכל כמפורט להזמנה זו. 

כך   .1.4 ובצרון    עוניינת מלצורך  ייבחרו    אדריכליםמאגר    להקיםעזרה  ממנו  חדש 
 שיעניקו שירותים כמפורט להלן.  האדריכלים 

-ו  1321__  נבחרו במסגרת הליך מספר  אשר  אדריכליםהחברה מבקשת להבהיר כי   .1.5
נדרשים להגיש הצעה במסגרת הליך זה,    אינםנמצאים כיום במאגר  ו   ___  1362

 ש שיוקם. דחולא תתאפשר העברתם למאגר ה

  ' הכנספח  ף  יידרשו לחתום על ההסכם המצור  במאגרשייבחרו להיכלל    האדריכלים .1.6
לעזרה ובצרון למתן שירותים כמפורט    בינם לבין  "(מסגרתהסכם  )להלן: "  לפנייה

ותוספת  עבור תוכניות החיזוק  כאשר מובהר כי השירותים יכללו שירותים    בהמשך
 בנה קיים. או חיזוק מ הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש -בנייה 

המציע   .1.7 ידי  על  יוצג  תאגיד,  ידי  על  מוגשת  שההצעה  ככל  כי    האדריכל מובהר 
והמציע   הסף,  בתנאי  לעמוד  יידרש  והוא  השירותים,  את  יעניק  אשר  הספציפי 
לגבי   הן  ובצרון,  עזרה  ובכתב מאת  באישור מראש  יוכל להחליפו אלא  לא  הזוכה 

 חליף. מה האדריכל עצם ההחלפה, והן לגבי זהות 

יכללו את כל השירותים המפורטים  להעניק    האדריכלים רותים אותם יידרשו  השי .1.8
 הבאים : השירותיםאת כל   , ובין היתר,1בנספח  

 עם מנהל הפרויקט.   סיור בבניין וסקירת המבנה  .1.8.1

תמ"א   .1.8.2 פרויקט  בחינת  לצורך  תכנוני  מידע  קיים    38איסוף  מבנה  הריסת 
קיים  מבנה  חיזוק  או  מחדש  הוראות    בנייה  ת  פסותו  והקמתו  ע"פ  או 

 .התכנית החלה במגרש, תכניות מתאר תקפות והנחיות מרחביות

ראשונית .1.8.3 מד  בדיקה  בדיקת  זכויות,  י הכוללת  סל  חישוב  העירייה,  ניות 
ראשוני דירות  התחדשות    תמהיל  לפרויקט  מיטבי  מסלול  על  והמלצה 

ת  פסותו   הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבנה קיים  –עירונית
 . בנייה
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מ .1.8.4 באחד  המבנה  תכנון  אפשרויות  קיים    המסלולים  2-ניתוח  מבנה  )חיזוק 

 .או הריסה ובנייה(

 רולינג בעירייה  -פגישות פרה .1.8.5

 .השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכנון המוצע וקבלת התייחסותם .1.8.6

   .עדכון חלופה בהתאם לבקשות הדיירים .1.8.7

במיד .1.8.8 הערות  וכתיבת  שהוגשו  הקבלנים  הצעות  עדת  )"ו   הצורך   תבחינת 
 .חיזוקים"(

ע .1.8.9 נציגי  ובצרון ליווי  הגורמים    זרה  כלל  ע"י  הפרוגרמה  אישור  בהליך 
 .הרלוונטיים

   בלבד מבטים בשני  ריאליסטית הדמיה הכנת .1.8.10

 סקיצה לתכנון דירה, ע"פ דרישה.  .1.8.11

 .תוצרים כמפורט בהמשך .1.8.12

הסף   .1.9 בתנאי  לעמידה  בהתאם  תיעשה  במאגר  להיכלל  המבקשים  של  הכללתם 
רט להלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עזרה  כמפויכות  אהוברכיבי  

ידי  על  ובצרון  לעזרה  יומצאו  אשר  והמסמכים  הנתונים  על  בהתבסס    ובצרון, 
 . המציעים

כי .1.10 לא  אינה  החברה    מובהר  כי  וייתכן  מינימאלי,  התקשרות  להיקף  מתחייבת 
ו/או או תביעה  /ולא תהא כל טענה  ולמציעים  במסגרת מאגר זה,    עבודהתבוצע כל  

 דרישה כנגד החברה הנובעת מעובדה זו.

בעבירה   .1.11 הורשעו  אשר  מתכנן  או  מציע  במאגר  לכלול  שלא  רשאית  תהא  החברה 
 מסוג פשע או עוון בעשר השנים האחרונות. 

 ניהול המאגר  אופן .2

אשר    המסגרת  על הסכםיחתום    האדריכליםאשר מעוניין להיכלל במאגר    מציעכל    .2.1
תימה על החוזה הינה תנאי מקדמי לבחינת  הצעתו  הח  '.הספח  נכמצורף לפנייה זו  

 וההחלטה אם להכלילו במאגר.     המציעשל 

מומחיות המציעים )ע"פ פרופיל  תהא בהתאם להאדריכלים  העברת עבודות לביצוע   .2.2
מהראיונות(   וההתרשמות  להמשרד  מקרה,  ותותאם  כל  של  לרבות  מורכבות 

   .ך הניסיון שיצטבררון על סמצבשביעות רצון כללית של עזרה ובהתאם ל

פי   .2.3 על  תהא  העבודות  חלוקת  כי  בחשבון  להביא  המציעים  על  האמור  לאור 
ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או    –קריטריונים אישיים, ולא בסדר סידורי או רץ  

 דרישה ו/טענה בקשר עם חלוקת העבודות בינם. 

המתכ  .2.4 לביצוע  להעביר  שלא  רשאית  תהא  החברה  האמור,  אף  עבודו/ ןנעל  ת  ים 

במקרים של אי שביעות רצון או אי עמידה בלוח זמנים או באיכות תוצרים או בשל  
 נימוקים אחרים על פי שיקול דעת החברה. 

 תקופת ההיכללות במאגר  .3

ייכלל   .3.1 במסגרתה  החל    24הנה  החברה  במאגר    מתכנןהתקופה  וזאת  חודשים, 
לה  הזכות  שמורה  לחברה  במאגר.  הכללתו  על  ההודעה  תקו ראממועד  את  פת  יך 

פעם בכל  שנה  נוספות,  תקופות  בארבע  ההארכה  ההתקשרות  כי  מובהר    תהא. 
מציע   לגבי  הארכה  תקופת  מימוש  אי  על  המזמין  החליט  אם  למעט  אוטומטית 
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יקבל המציע התראה   זה  ובמקרה  ובכתב  30בת  מסוים  מימוש    יום מראש  אי  על 

 תקופת האופציה איתו. 

ע   מתכנן .3.2 לחברה  להודיע  רשאי  להי  ליהא  בהודעה  רצונו  וזאת  המאגר,  מן  גרע 
בת   בכתב  כי    30מוקדמת  מובהר  האמור  אף  על  ממתן    מתכנןיום.  יחדל  לא 

לגבי   לביצועוהשירותים  שנמסרה  חתומה  עבודה  פקעה  הזמנת  אם  גם  וזאת   ,
, למעט אם  תקופת היכללותו במאגר, או כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר

בכתב אחרת  החברה  לו  לא    .הודיעה  לבקשת  החברה  מן    מתכנןתסרב  לגריעתו 
 המאגר, אלא מטעמים סבירים בלבד.  

ובצרון   .3.3 לעזרה  זכותה  על  למאגר,  שומרת  הצטרפות  על  הודעה  לעת  מעת  פרסם 
את  ואדריכלים להגיש  במודעה   יוכלו  ינקב  אשר  במועד  בו    מועמדותם  באופן 

 חדשים. אדריכלים  יתווספו למאגר מעת לעת 

ל  .3.4 רשאית  תהא  שהיא,    מתכנן וע  רגהחברה  סבירה  סיבה  ומכל  עת  בכל  המאגר  מן 

ובכלל זה בשל כל אחד  הזדמנות להביא את עמדתו בפניה,    מתכנןלאחר שנתנה ל
 מן המקרים הבאים :

מאת   .3.4.1 תלונה  הבניין    הקבלןהתקבלה  נציגות  מאת  מתן  או  אופן  לגבי 
 והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. מתכנן השירותים על ידי 

תל .3.4.2 הנ והתקבלה  מאת  עובד  גוה  מולם  הממשלתיים/עירוניים    מתכנן הפים 
 בדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. 

המהנדסים   .3.4.3 לשכת  מאת  תלונה  של    האדריכליםוהתקבלה  פעילותו  בדבר 
 במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.  מתכנן ה

 . םהאדריכלי רגבדרישות הסף לצירופו למא עוד אינו עומד  מתכנן ה .3.4.4

נכסים    מתכנןהשל  כניסתו   .3.4.5 כינוס  ו/או  רגל  פשיטת  ו/או  פירוק  של  להליך 
מונה   בו  ו/או במקרה  נושים  מנהל    מתכנןלו/או הסדר  בית משפט  ידי  על 

או  זמני/קבוע  נכסים  כונס  או  זמני/קבוע  נאמן  או  מפרק    זמני/קבוע 
 ימים.  30לתקופה העולה על  מתכנןהזמני/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של 

העבודות    מתכנןהבו  קרה  במ .3.4.6 מזמין  כלפי  שלו  הנאמנות  חובת  את  הפר 
 . )עזרה ובצרון ו/או קבלן ממאגר הקבלנים(

של  עזרה   .3.4.7 המקצועיים  כישוריו  כי  נוכחה  עומדים    מתכנןהובצרון  אינם 
 . האדריכליםלהיכלל במאגר  לו  בדרישות המאפשרות  

עם  לא    מתכנן ה .3.4.8 להסכם  מהותי  סעיף  בתנאי  תיקן    ולא רון  ובצ  עזרה עמד 
בתוך   ההפרה  ו/או    14את  ובצרון  מעזרה  התראה  שקיבל  מיום    מי ימים 

 מטעמה. 

להזמנת עבודה    עבודות בהתאם  מתכנן או סירב לבצע ה  מתכנןהלא ביצע   .3.4.9
 שהועברה לו מאת עזרה ובצרון. 

  לפנייה אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו    מתכנןהמציע הזוכה החליף את ה .3.4.10
 עזרה ובצרון.ובכתב מאת  ללא קבלת אישור מראש

 ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד.  

סגורה  ברשימה  מדובר  אין  כי  העילות    מובהר  מן  לגרוע  כדי  בה  אין  מקרה  ובכל 
 . הקבועות בהסכם נספח ה'

 מתכנן התמורה ל .4
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ל  הבתמורה  השירותיםמתן  זכאי  יהא  חלקם,  או  כולם  לאבני  לתמורה  מתכנן ,  בהתאם   ,

   :ןהדרך שלהל 

 סכום מועד ביצוע  בן הדרך א מסלול 

מבנה    –  38/1  א"תמ חיזוק 
 קיים 

נ   יתוח הגשת 
  לעיבוי   אפשרויות

 המבנה 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  
תמ"א   השלמת   38תחום  על 
 הדו"ח המסכם 

6,500  ₪ 

חלופות    2-3  הגשת
לעיבוי   תכנוניות 

 וחיזוק 

העברת   60תוך   מיום  יום 
לבדיקות  ההנחיות 

וכלכליו ויקונסטרוקטיב  ת ת 
 לעו"ב 

6,500  ₪ 

הריסת מבנה    –  38/2  א"תמ
 קיים והקמתו מחדש  

הכנת סכמה תכנונית  
עתידי    2)  ותמהיל 

 חלופות( 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  
תמ"א   השלמת   38תחום  על 

 הסכמה התכנונית 

6,500  ₪ 

 

)גרפי   תמהיל  הכנת 
מיקום   ובו  ומילולי( 
הדיירים   דירות 

 ודירות הקבלן 

מיווי  60תוך   העם  ברת ם 
כלכלית  לבדיקה  ההנחיות 

 לעו"ב 
6,500  ₪ 

)ככל   דירה  לתכנון  סקיצה 
 ותידרש על ידי המזמין( 

לכל   סקיצה  הכנת 
 טיפוס דירה קיימת.

אישור מנהל   יום מיום  60תוך  
 הסקיצה.  על  38תחום תמ"א 

1,000   ₪
 לטיפוס 

 
 

בכל מסלול )יפורט    מעבר לקבוע  יידרש האדריכל להכין חלופה נוספת או שינוי נוסףבמקרים בהם  

השירותים האדריכלבמפרט  יעביר  תמ"א    (,  תחום  מנהל  ובצרון    38לאישור  שעות  בעזרה  צפי 
 ₪ + מע"מ לשעת עבודה.  250להכנת החלופה/שינוי שיתומחר לפי 

כגון   נלוות  הוצאות  כוללים  אינם  בלבד  אדריכלי  טרחה  שכר  מהווים  המפורטים  הסכומים 
 ים, שכר יועצים שונים. רות, היטל גאצילומים, העתקות, 

 

 סף  תנאי .5

הצעה   להגיש  אשר  רשאי  גוף  או  אדם  בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  ה במועד    תנאים כל 
 :  להלןשהמצטברים  

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

של   .5.2 ובמקרה  השירותים  –תאגיד  המציע,  למתן  מטעמו  המוצע  הנו  המתכנן  בעל  , 
ל  5  לשניסיון   סיום  כמתכנן  פחות  שנים  לאחר  העירונית,  ההתחדשות  בתחום 

 הלימודים כחוק. 

 מובהר כי סיום הלימודים ייחשב מועד הזכאות לתואר.

של   .5.3 ובמקרה  השירותיםהאדריכל    –תאגיד  המציע,  למתן  מטעמו    בעל,  המוצע 
  בפנקס   כדין   רשום  והינו,  כאדריכל  לשמש  דין  כל  פי   על   היתר  או /ו  רישיון
 . 1961 ח"התשי , והאדריכלים המהנדסים חוק פי על , ליםוהאדריכ םיס המהנד
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, הנו בעל  המוצע מטעמו למתן השירותיםהאדריכל    –המציע, ובמקרה של תאגיד   .5.4

ב אדריכלי  ביצוע  ניסיון  תכנון  ) לשירותי  תמ"א3שלושה  פרויקטי  מבנה  )  (  הריסת 
קיים מבנה  חיזוק  או  מחדש  והקמתו  בנייה  קיים  בני (  ותוספת  החלתיאשר  ,  הם 

כאשר  זאת  ו האחרונות,  השנתיים  הינו  פרויקטים  מה(  1)אחד  לפחות  במהלך 
בוצע  קטים  ( מהפרוי1לפחות אחד )ו  , ותוספת בנייה  של חיזוק מבנה קייםפרויקט  

 יפו.-תל אביבבתחום המוניציפאלי של 

  הואהנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי  המציע   .5.5
 ת ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.שבונורי חפס מנהל 

תאגיד   שהנו  מציע  כי  של  מובהר  ניסיון  השירותים   אדריכל ומציג  למתן  מטעמו  המוצע 
כי   להוכיח  ידו  האדריכל  יידרש  על  עובד מועסק    אדריכל ניתן להציג  ולא  ,  מעביד-ביחסי 

מציע  על הכללת ה  במקרה בו יוחלט  .או מועסק באמצעות חשבונית  כקבלן משנההמועסק  
את  במאגר,   להחליף  המציע  יוכל  חברת    האדריכללא  מאת  ובכתב  מראש  באישור  אלא 

 . הן לעצם ההחלפה והן לזהות המחליף עזרה ובצרון

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .6

 גם  ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע  
 : את המסמכים הבאים

 מציע, וכן קורות חיים של המתכנן המוצע מטעמו. ופיל של ה רפ .6.1

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .6.2

גופים .6.3 חוק עסקאות  לפי  כשהם    כל האישורים הנדרשים  למועד ציבוריים  תקפים 
 . הגשת ההצעה

המתכנן המוצע מטעם המציע    –במקרה של תאגיד  המציע או  אישור על היותו של   .6.4
 . והאדריכלים כאדריכלס המהנדסים  רשום בפנק ,למתן השירותים

השכלה .6.5 השירותיםהמוצע    מתכנןה של    תעודות  כי  למתן  לימודיו    המעידות  סיים 
 .( שנים5) חמשלפני למעלה מ מתכנןכוהוסמך 

ניסיונו הקודם של   .6.6 ולמועדים המפורטים בת   מתכנן ה פירוט  נאי  בהתאם להיקפים 
 לנספח ב'. בהתאם   5.4סף 

 '. יים בנוסח נספח גציבור פיםוגת עם  תצהיר עסקאו .6.7

וייפוי כוח בנוסח נספח    הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום .6.8
 . 2ה' -1ה'

המציע .6.9 מטעם  המוצע  המתכנן  של  שונים  ואישורים  המלצות  למתן    תעודות, 
 .השירותים

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.  הפנייה על נספחיהכל מסמכי   .6.10

 ה ייהורדת מסמכי הפנאופן  .7

   .www.e-b.co.ilאת מסמכי הפנייה מאתר האינטרנט של החברה בכתובת להוריד 

 את ההצעה יגיש המציע על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של החברה. 

 סתירות ו/או אי התאמות  .8

מסמכי   .8.1 בין  סתירה  של  מקרה  השונות,    הפנייהבכל  מהוראותיהם  הוראה  בין  או 
 .  של החברה הבלעדייקול דעתה  לפי ש החברה,עם   תגבר ההוראה המיטיבה
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המציע  יוכל    סתירות או אי בהירויות  הפנייהבמסמכי    ות ככל שלדעת המציע, קיימ  .8.2

  תוך פרוט השאלות,   b.co.il-Mor@e  מייל שכתובתו :באמצעות    לחברהלפנות, בכתב  
מובנו המדויק של  בקשר ל  אצספקות שימההתאמות או  השגיאות, אי  הסתירות,  ה

 . בפנייה כל סעיף או כל פרט שהוא

 תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה. תשובות ו/או הבהרות  .8.3

או אי בהירות,  ו/סבירות  אי  יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר    ,מי שלא יפנה כאמור .8.4
 . טעות וכיו"ב ,שגיאות, אי התאמות

 ההצעה הגשת אופן  .9

ההצעה,   .9.1 מסמכי  את  כל  הנדרשים  החתומים,    יהי נהפ לרבות  המסמכים  יתר  וכל 
המציע, שכתובתו:    מאת  מייל  אל  לשלוח  המציעים  .b.co.il-Mor@e יש  באחריות 

   לוודא כי המייל התקבל עד המועד האמור.

במסמכי   .9.2 האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  ההצעה  הגשת 
 ף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.המצור  והחוזה  הפנייה

 . הפנייהמלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי על המשתתף ל .9.3

כל   .9.4 ועל  ועמוד  עמוד  כל  על  מטעמו  החתימה  מורשי  באמצעות  יחתום  המשתתף 
, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות  הפנייהמסמך הכלול במסמכי  

לכך.    וזאתו,  מ סשיפור המיועד  במקום  וכן  דף  כל  מקום  בשולי  צוין  בהם  דפים 
המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה שהמשתתף הינו    החתימה

מורשי   ע"י  במשתתף  החתימה  זכויות  פי  ועל  המשתתף  חותמת  בליווי  תאגיד, 
 החתימה של המשתתף, וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח. 

 לת מציע במאגר החברה לכ להאמות מידה  .10

 משקלו הקריטריון

להם העניק המציע, או במקרה של  ו  בתל אביב יפמספר פרויקטי התמ"א  
המתכנן המוצע מטעמו למתן השירותים, שירותי תכנון אדריכלי    –תאגיד 

  ותוספת בנייה(   הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבנה קיים)
לפר מעבר  וזאת  החלה,  בנייתם  הוכחת  יו ואשר  לצורך  הדרוש  אחד  קט 

 ו בתנאי הסף עמידת

  נוסף כל פרויקט
קודות  נ 5-יזכה ב

נקודות    30עד 
 מקסימליות 

המתכנן המוצע    –מספר שנות הניסיון של  המציע, או במקרה של תאגיד  
כמתכנן   השירותים,  למתן  המטעמו  ההתחדשות  לאחר  בתחום  עירונית, 

כחו הלימודים  שסיום  להציג  מניעה  )אין  במ ונ ק  מעבודה  ניסיון  קום  ת 
 אחר שאינו אצל המציע או כעצמאי( 

כל שנה מעבר  
משת השנים   לח

הדרושות לצורך  
הוכחת עמידה  

  5.2בתנאי סף  
נקודות   1-יזכה ב

נקודות    10עד 
 מקסימליות 

ועם המתכנן המוצע מטעמו, לרבות    60התרשמות מראיון אישי עם המציע 

mailto:Mor@e-b.co.il
mailto:Mor@e-b.co.il
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במאגר   .10.1 תכלול  יהיו    האדריכליםהחברה  ואלו  צרכיה,  פי  על  מציעים  מספר 
 אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר. האדריכלים 

הזכות    הלעצמ  תר שומ  רההחב .10.2 על  את  מהותייםפגמים  למחול  במידה    שאינם 
ך הבהרה  לתקנם בין בדר  ע או לבקש מן המצי,  לחברהשויתור כזה לא יגרום נזק  

 . צעה או את ההצעות כולןדחות כל הלשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין או וה

, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או  תייב, אך לא חתהא רשאיהחברה תמובהר כי   .10.3
מסמכי   עפ"י  ערוכה  שאינה  או  לבקש  ,  הפנייהברורה,  או  הפגם,  על  למחול  או 

   .הבלעדי  שיקול דעתה כאמור לעיל, וזאת עפ"יתיקונו 

תואמת    הצעה .10.4 או  נייהפה  לתנאישאינה  בה,  ועדת    ,תהסתייגו  שיש  רשאית 
בלבד.   כך  בשל  לפסלה  חייבת,  לא  אך  בכל  המכרזים,  גם  או  כך  שינוי  של  מקרה 

לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או    חברהה  תרשאי   הפנייהתוספת לתנאי  

הב לקבלת  לפנות  או  והשלמו התוספת,  לפי    ,תהרות  דעתההכל  הבלעדי.    שיקול 
, תחייב ההצעה את המציע כאילו  להתעלם מן השינוי/ההסתייגות  ה החברההחליט 

 . לא נכתבו השינוי או ההסתייגות

מציע    החברה .10.5 מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  חייבת,  לא  אך    -רשאית, 
מיומנותו    ,וכל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיות   –לאחר הגשת הצעה  

 . הפנייהוכישוריו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא  

במידה    החברה .10.6 כן,  לעשות  רשאית  והיא  המציע  אודות  פרטים  לברר  חייבת  אינה 
 שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

כל בקשה תיבחן לגופה בהתבסס על הקריטריונים שפורטו לעיל ויוחלט  מובהר כי   .10.7
. לצוות המקצועי שיקול דעת מוחלט ובלעדי, האם  האדריכלים  ראם לצרפה למאג

למ מבקש  באשר  האדריכליםאגר  להוסיף  טענה  כל  על  בזאת  מוותר  והמבקש   ,

 להחלטות הצוות המקצועי כאמור. 

 הפנייה שינויים במסמכי  .11

ע  תרשאי  החברה .11.1 במסמ  ת,  בכל  ותיקונים  שינויים  אופן  הפנייהכי  להכניס  בכל   ,
ביוזמתה ב  שהוא,  השינ נה  עמאו  המשתתפים.  כאמור,  לשאלות  והתיקונים,  ויים 

מתנאי   נפרד  בלתי  חלק  החברה  הפנייהיהוו  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  .  והם 
 באחריות המציעים להתעדכן כל העת באתר האינטרנט של החברה. 

11.2.  .    

 התייחסות ל:

הריסת   ע השירותים עבור פרויקטיוצניסיונו הקודם של המציע בבי •
   ותוספת בנייה ייםמבנה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבנה ק 

ניסיונו הקודם של המציע בביצוע השירותים בשטחה המוניציפאלי   •
 יפו. -של תל אביב 

ההתחדשות   • בתחום  המציע  תכנן  אותם  הפרויקטים  מספר 
 העירונית. 

 ת ניסיון במתן שירותים לנציגויות/בעלי זכויו •

 38א "תיק עבודות בתחום תמ  •

 100% סה"כ
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 הוראות נוספות  .12

ת .12.1 רשאיהחברה  חייבתהא  לא  אך  דעתה,  שיקול  לפי  למציע   ת,  לפנות    הבלעדי, 
ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר    ת בדרישה להמציא הבהרו

כנדרש    ןלמציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו
תנאי   רישיו   ו,ז  פנייהלפי  שכל  ותח  ןובלבד  תוקף  בעלי  יהיו  היתר  או  ולה  אישור 

ל קיום דרישה או תנאי  ע  למחול  תיהא רשאיהחברה ת.  של ההצעה  ההגשה  למועד 
השוויון    הפנייהמתנאי   בעיקרון  לפגוע  כדי  בהם  אין  ואשר  מהותיים  אינם  אשר 

 לפי שיקול דעת הועדה. ל והכו

את    לחברה .12.2 להוכיח  למציע  לאפשר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה 
ידו   על  הוצגו  לא  אשר  פרויקטים  ו/או  נתונים  באמצעות  הסף  בתנאי  עמידתו 

או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו  /ו  בהצעה
אל המציע   לפנות  הוועדה  זה תהא רשאית  ובמקרה  ההצעה,  להגשת  עובר  ידו  על 

 בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים. 

את    ה עצמל  תשומר  החברה .12.3 לבטל  הזכות  שהיא  הפנייהאת  סיבה  לרבות  מכל   ,
תקציביות,   דעתהבסיבות  לשיקול  והסופי.  התאם    החברהחליט  ת אם    המלא 

או דרישה  כל תביעה ו/  בהליךלא תהיה למשתתפים  ,הפנייההליך כאמור לבטל את  
שהוא סוג  מכל  טענה  לחדול    . ו/או  הזכות  את  החברה  לעצמה  שומרת  כן  כמו 

 מפרסום הליך זה, בהתאם לצרכיה, ולשקול דעתה הבלעדי.

, יחולו על המציע ולא  לפנייהכות בהגשת ההצעה  ורכל ההוצאות מכל מין וסוג הכ .12.4
 יוחזרו לו בשום מקרה. 

ניסיון    שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה להאת הזכות    ת לעצמהשומר  החברה .12.5
 הבלעדי.  קשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתהשלילי עימו או עם גורם ה

בעקי .12.6 ו/או  במישרין  כלשהו,  באופן  מעורב  יהיה  ולא  יגיש  לא  ביותר  י פהמציע  ן, 
 מהצעה אחת.  

 התחייבות המציע   .13

מניעה חוקית כלשהי להתקשרותו  בהגשת הצעתו   .13.1 אין  כי  המציע מצהיר ומתחייב 
כל אחד   ידו עם  מהאדריכלים  ו/או להתקשרות  על  ובצרוןהמוצעים  עזרה  ,  חברת 

 וכי בכל העת הוא יחזיק באישורים הנדרשים על פי דין. 

ובהתאם לאמור    זו,   בפנייהתאם למפורט  הבהמציע מתחייב לפעול בהתאם לנדרש,   .13.2
 . לפנייהבהסכם המצ"ב 

בהסכם .13.3 המוגדרים  התמורה  לשיעורי  בהתאם  עבודתו  לבצע  מתחייב    המציע 
 . ובפנייה

באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומו במאגר,   .13.4
ו/או בעמידת   זה בכל שינוי בעמידתו  ע האדריכלים  ובכלל  ידו, בתנאי    להמוצעים 

 הסף, אף אם מדובר בשינוי זמני.   

את זכויותיו או  ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד  אינו רשאי להמחות    המציע .13.5
 , כולן או חלקן.  וז  פנייהאת חובותיו לפי תנאי 

אינו .13.6 בעקיפין    המציע  או  במישרין  חלקו  או  כולו  החוזה  ביצוע  את  להעביר  רשאי 
 חברה. מה בתבכמראש ו לאחר, ללא הסכמה 
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המציע   .13.7 מקצועי  באחריות  חומר/מידע  ובכל  החקיקה  הפרסומים,  בכול  להתעדכן 

 בפרט.   38הרלבנטיים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה בכלל, והקשורים לתמ"א 

 איסור ניגוד עניינים:  .14

שיבחר לביצוע עבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, ידרשו    מציעמובהר בזאת כי  
ולא לטפל במישרין או בעקיפין    ףסלהתחייב כתנאי   לקבלת העבודה שלא לעסוק 

 בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה לה יבחרו. 

 

 ועל ההצעה  הפנייהמסמכי בעלות על  .15

  הפנייה זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  
ובצרו לעזרה  לצורך    .ןשייכות  אלא  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  רשאים  אינם  המציעים 

 הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם עזרה ובצרון. 
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 1נספח 

 מהאדריכלים השירותים הנדרשים  מפרט

 תיאור כללי של השירותים: .א

 עם מנהל הפרויקט.  .סיור בבניין וסקירת המבנה .1

תמ"א   .2 פרויקט  בחינת  לצורך  תכנוני  מידע  או    38איסוף  מחדש  והקמתו  קיים  מבנה  הריסת 

בנייה   ותוספת  קיים  מבנה  מתאר   חיזוק  תכניות  במגרש,  החלה  התכנית  הוראות  ע"פ  או 

 .תקפות והנחיות מרחביות

  הכוללת בדיקת מדיניות העירייה, חישוב סל זכויות, תמהיל דירות ראשוני   בדיקה ראשונית .3

עירונית הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש    –והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות 

 או חיזוק מבנה קיים ותוספת בנייה. 

 .)חיזוק מבנה קיים או הריסה ובנייה( המסלולים 2-ניתוח אפשרויות תכנון המבנה באחד מ .4

 רולינג בעירייה  -פגישות פרה .5

 .השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכנון המוצע וקבלת התייחסותם .6

   .ריםייעדכון חלופה בהתאם לבקשות הד .7

 .)"ועדת חיזוקים"( בחינת הצעות הקבלנים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך .8

 .בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלוונטיים זרה ובצרון ליווי נציגי ע .9

   בלבד מבטים בשני  ריאליסטית הדמיה הכנת .10

 סקיצה לתכנון דירה, ע"פ דרישה.  .11

 .תוצרים כמפורט בהמשך .12

 

 שלביות העבודה: .ב

 בדיקת מסלול מיטבי:  -ב א לש

 .סיור בבניין וסקירת המבנה .13

הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבנה  איסוף מידע תכנוני לצורך בחינת פרויקט   .14

תכניות מתאר תקפות  מסמכי מדיניות עירונית,  או ע"פ הוראות התכנית החלה במגרש,    קיים

 .והנחיות מרחביות

הריסת מבנה קיים    –מיטבי לפרויקט התחדשות עירונית  לבדיקה ראשונית והמלצה על מסלו .15

 .והקמתו מחדש או חיזוק מבנה קיים ותוספת בנייה

על   .16 אישורו  וקבלת  הפרויקט  למנהל  המיטבי  למסלול  הראשונית  וההמלצה  הבדיקה  שליחת 

 המסלול הנבחר. 

 

 המשך עבודה על פי המסלול הנבחר:  -שלב ב 

 וספת בנייה  תוחיזוק מבנה קיים  – 38/1מסלול תמ"א 

יאותרו מארכיון העירייה( ומסמכי   .1 )ההיתרים  היתרים  שרטוט קונטור המבנה הקיים מתוך 

משותף   בית  ותשריט  משותף  בית  רישום  )כגון  משותף  במידת    –מבנה  עו"ב  ע"י  יסופקו 

 .הצורך(

לימוד וניתוח אפשרויות לעיבוי המבנה וכתיבת דו"ח מסכם הכולל נתונים לגבי חלופת העיבוי   .2

חוסר  מה צפיפות,  קומות,  שטחים,  גריעת  תוספת/  העיבוי,  והיקף  פתרון  הכוללת  וצעת 
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עד   יכלול  )שלב זה  וכו'  בעירייה במידת הצורך    3התאמות בין ההיתר למצב הקיים,  פגישות 

תמ"א   תחום  למנהל  הדו"ח  העברת  העיבוי(.  מימוש  להכנת    38לבחינת  אישורו  וקבלת 

 החלופות )דרך המייל(.    

)לחתכנון   .3 וחיזוק  לעיבוי  העירונית    3עד    2ופות תכנוניות  חלופות( ככל שמאפשרת המדיניות 

במידת   טיפוסית  וקומה  הקרקע  לקומת  קיים  מצב  מדידת  תספק  )עו"ב  המגרש  ומאפייני 

 הצורך(.

תכנית    .4 או  לממ"דים  ההקלה  לקווי  בהתאם  הניתן  ככל  מאוזנת  תהיה  האדריכלית  החלופה 

 ההרחבות בתב"ע.  

 (:  1'דול )נספח לכ החלופה ת .5

 סכמה לפתרון החנייה כולל כניסה ויציאה מהמגרש  .5.1

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

 חדשות/ יציאה לחצר/ חדרים טכניים משותפים/ מעלית וכו'. 

לעיבוי   .5.3 השטחים  תוספת  סימון  הכוללות  קיימות  קומות  הרחבות   -תכנית   / ממ"דים/ 

 מרפסות / מעלית וכו'. 

 סכמה לקומות נוספות וחלוקת הדירות  .5.4

 סכמת חתך עקרוני  .5.5

 עדכונים לחלופות.  2המסלול כולל מפגשים עם נציגויות בניינים ויצירת  .6

 על החלופה הנבחרת, יידרש האדריכל:  38לאחר קבלת אישור מנהל תחום תמ"א  .7

קט + מפה טופוגרפית   יוהגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפר  .7.1

 + מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(. 

 ( 3' ד נספח) 38/1  א"תמ פרויקט  עבורהכנת הנחיות לבדיקה כלכלית  .7.2

 ( 5'ד)נספח  38/1 א"תמ פרויקט עבורהכנת הנחיות לבדיקה קונסטרוקטיבית  .8

תמ"א   .9 תחום  מנהל  אישור  קבלת  הנבחרת  38לאחר  החלופה  )   על  הדמיה  האדריכל    2יכין 

 בטים(.מ

 

   הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש – 38/2מסלול תמ"א 

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

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

 מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(. 

ויקט במסלול הריסה ובנייה. )שלב זה רפאיסוף מידע לגבי אפשרות מימוש ה  –בדיקת זכויות   .3

 פגישות בעירייה(. בדיקת הזכויות תכלול :    3יכלול עד 

 ניתוח תב"עות חלות  .3.1

 באזור  38/2ניתוח המדיניות העירונית לתמ"א  .3.2

 סימון קווי מגרש ובניין  .3.3

 מספר קומות   .3.4

 צפיפות עתידית   .3.5

 סך זכויות עתידי  .3.6



 13- 
 

 

קונטור   .4 הכולל  למבנה העתידי  תכנונית  ציון  ו ק הכנת סכמה  עם  הדירות  קונטור  גרעין,  מתי, 

וקבלת אישורו    38. העברת הסכמה התכנונית למנהל תחום תמ"א  חלופות(  2)  הפניות ושטח

 .דרך המייל -להכנת החלופות )תכנית כתמים לקומת הקרקע ולקומות הדיירים( 

 (. 2'דהכנת תמהיל )גרפי ומילולי( ובו מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן )נספח  .5

 לחלופות. 1מסלול כולל מפגשים עם נציגויות בניינים ויצירת עדכון  ה .6

יידרש האדריכל להכין הנחיות לבדיקה    38לאחר אישור התמהיל על ידי מנהל תחום תמ"א   .7

 (. 4'ד )נספח  38/2ית עבור פרויקט תמ"א  כלכל

תמ"א   .8 תחום  מנהל  ידי  על  התמהיל  אישור  להכין  38לאחר  האדריכל    2)  הדמיה  יידרש 

 .ם(יטמב

 התמורה .ג

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

 סכום מועד ביצוע  אבן הדרך  מסלול 

מבנה    –  38/1  א"תמ חיזוק 
 קיים 

נ   יתוח הגשת 
  לעיבוי   אפשרויות

 המבנה 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  
תמ"א   השלמת  38תחום   על 

 דו"ח המסכם ה
6,500  ₪ 

חלופות    2-3  הגשת
לעיבוי   תכנוניות 

 וחיזוק 

העברת   60תוך   מיום  יום 
לבדיקות  ההנחיות 
וכלכליות  קונסטרוקטיביות 

 לעו"ב 

6,500  ₪ 

הריסת מבנה    –  38/2  א"תמ
 קיים והקמתו מחדש  

הכנת סכמה תכנונית  

עתידי    2)  ותמהיל 
 חלופות( 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  

תמ השלמת   38  א"תחום  על 
 הסכמה התכנונית 

6,500  ₪ 

 

)גרפי   תמהיל  הכנת 
מיקום   ובו  ומילולי( 
הדיירים   דירות 

 ודירות הקבלן 

העברת   60תוך   מיום  יום 
כלכלית  לבדיקה  ההנחיות 

 לעו"ב 
6,500  ₪ 

)ככל   דירה  לתכנון  סקיצה 
 ותידרש על ידי המזמין( 

לכל   סקיצה  הכנת 
 טיפוס דירה קיימת.

ישור מנהל א  יום מיום  60תוך  
 הסקיצה.  על  38תחום תמ"א 

1,000   ₪
 לטיפוס 

 

מעבר   נוסף  שינוי  או  נוספת  חלופה  להכין  האדריכל  יידרש  בהם  הקבועהבמקרים  בכל    לתחולה 
האדריכל יעביר  תמ"א    מסלול,  תחום  מנהל  ובצרון    38לאישור  להכנת  בעזרה  שעות  צפי 

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

כגון   נלוות  הוצאות  כוללים  אינם  בלבד  אדריכלי  טרחה  שכר  מהווים  המפורטים  הסכומים 
 צילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצים שונים. 

 הערות ותנאים נוספים: .ד

 התוצר התכנוני הינו בבעלות בלעדית של עו"ב ואין המתכנן רשאי להעבירו לגורם אחר. .1

 .כנוני במלואו לעו"בתההמתכנן מתחייב להעביר את התוצר  .2
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לפרויקט   .3 היישום  אפשרות  לגבי  ומגורמיה  מהעירייה  מידע  בקבלת  הניתן  ככל  יסייעו  עו"ב 

 ולחלופות התכנון. 

כגון   .4 נלוות  הוצאות  כוללים  אינם  בלבד  אדריכלי  טרחה  שכר  מהווים  המפורטים  הסכומים 

ריכל החזר כנגד  דאעליהם יקבל ה  –  צילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצים שונים 

 חשבונית. 

 הסכומים המפורטים אינם כוללים טיפול בתב"ע/ תכנית בינוי ועיצוב/ תכנון מפורט  .5

 .הסכומים המפורטים אינם כוללים הדמיות ומודלים תלת ממדיים למעט כאמור לעיל .6

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

 .לתכנון המבנה מעבר לאמור בשירותים המפורטים לעיל  תאין התחייבו .8
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 לפנייה  א'נספח 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

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

 

 38קטי תמ"א ילפרוי  האדריכליםטופס בקשה להצטרפות למאגר 
יקות היתכנות אדריכליות  ד בלובצרון לשירותי    של עזרה  האדריכליםהנני מבקש להיכלל במאגר  

 .38קטי תמ"א י עבור פרוי

 

 המציע פרטי 

  שם/שם תאגיד/שותפות 

  ח.פ. / ת.ז. 

 רחוב                                                                בניין כתובת מלאה 

 עיר  

 מיקוד

 תא דואר 

 

 

  טלפון 

  פקס

  דואר אלקטרוני 

 

 למתן השירותים עצהמתכנן המופרטי 

 

  שם )פרטי ומשפחה( 

תאריך תחילת עבודה  
 אצל המציע 

 

מועד סיום לימודיו 
 כאדריכל 

 

שנות ניסיון כמתכנן  
בתחום ההתחדשות  

 העירונית 
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 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל. 

 

 

 _________________________________________________ 

 תמת וח חתימה   שם מורשה החתימה   תאריך 
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 לפנייה  ב'נספח 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

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

של המתכנן המוצע מטעמו   –של המציע, ובמקרה של תאגיד  פירוט ניסיון מקצועי  
 למתן השירותים 

מציע  ה  המוצע על ידי  מתכנןכלהלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ ____________ המשמש   .א
ובעל  ______ בתחום  ניסיון  ,  שנים   __ הלימודים  של  סיום  לאחר  העירונית,  ההתחדשות 

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

(  3בביצוע שלושה )  הנו בעל ניסיוןהמוכיח כי  המוצע מטעם המציע    מתכנןהפירוט הניסיון של   .ב
במהלך השנתיים    והקמתו מחדש או חיזוק מבנה קיים(  םיהריסת מבנה קי   )פרויקטי תמ"א  

חיזוק מבנה קיים    38/1( מהפרויקטים הינו פרויקט תמ"א  1האחרונות, כאשר לפחות אחד )
 . יפו-( מהפרוייקטים בוצע עבור מבנה בתחום המוניציפאלי של תל אביב 1וכן לפחות אחד )

 כל שקיים. כ * לצורך ניקוד האיכות מומלץ לפרט מספר פרויקטים גדול

שם מזמין  
 העבודות

כתובת 
 הפרויקט

תיאור עבודות התכנון 
 האדריכלי שניתנו 

  38/1תמא 
 ?  38/2או 

סטטוס  
 הפרויקט

מועד מתן 
שירותי  
התכנון 

 האדריכלי 

פרטי קשר של איש  
הקשר )שם מלא,  

 תפקיד ופרטי קשר( 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

       

       

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

 



 18- 
 

 

 : ____________________________  המציע חתימת 

 

 _________________________________________________ 

 חותמת  חתימת המציע   שם מורשה החתימה   תאריך 

 

 אישור עו"ד

עו"ד  בפני,  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר  במשרדי  _ _הנני   ,__________
זהות   תעודת  ידי  על  עצמו  שזיהה  ה"ה_______________,  ברחוב____________, 
מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  

 ני. פב עליה 

 

הינם מורשי חתימה מטעמו,    מתכנןכן הנני לאשר, כי ה"ה _______________החתומים בשם ה
פי מסמכי התאגדותו  -ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על

 פי הוראות הדין החל בעניין. -ועל

 

           _________________ 

 ________עו"ד          
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 נייה פל נספח ג'

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות 

הח"מ מטעם    אני  החתימה  מורשה   ,_______ מס'  ת.ז.  נושא   ,______________
____________ שמספרו  בכתב, "המציע")להלן:    ________________  בזאת,  מצהיר   )

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

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

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

   לחתימת ההצהרה.
   –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה    -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה"  
 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.  

זרים"   עובדים  )  –"חוק  זרים  עובדים  התשנ"אחוק  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה    -איסור 
1991 . 

 .1968 -וק ניירות ערך, התשכ"חחב כמשמעותה  –"שליטה" 
 כי התקיים במציע אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .2

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

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

מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 
 ההרשעה האחרונה.  

 - לעניין סעיף זה 
ו "החזקה"  שליטה",  )רישוי(,    –"שליטה"    -"אמצעי  הבנקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  1981 -התשמ"א
 אחד מאלה: לכ -"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע.  (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2) 
 ;בעל השליטה בו )א(  
   ;ין, דומהי חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים  
 ; פעילותו של המציע יבמהותם לתחומ 

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

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר    –"הורשע"  

 (.  31.10.02התשס"ג ) ןו יום כ"ה בחש
 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

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

 
 אמת.   זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 
 
 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  
 
 

 אימות חתימה 
 

/רו"ח   עו"ד  הח"מ.  בזאתא מאני  ה"ה  ,  שר  וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   ______________ כי 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 
 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם
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 לפנייה  1ד'נספח 

 חיזוק מבנה קיים –  38/1 א" תמ פרויקט עבור אדריכלית לחלופה דוגמה
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הריסת מבנה קיים והקמתו   - 38/2דוגמה להכנת סכמה תכנונית עבור פרויקט תמ"א 
 מחדש 
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 לפנייה   1'נספח ה

 

 

 לכבוד 

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

 

 

 יות קודמות/כתב אישוםהצהרה בדבר היעדר הרשעות פליל 

 

 עמוע וכן את המתכנן המוצע מטיציש להחתים את בעל השליטה במ*

 

וכי אהיה  __________אני הח"מ   האמת  לומר את  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  ת.ז.__________ 
 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

 

 /)מחק את המיותר( לייעוץ כלכליבד במשרד  עולייעוץ כלכלי/הנני בעל משרד  .1

 

 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה    10-כי ב הנני מאשר .2

פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע____________________________          
 ]פרט את מהות העבירה[. 

 ר זה, לא הורשעתי  בעבירה  השנים שקדמו לחתימתי על תצהי  10-הנני מאשר כי ב .3

 __________________________    י בעבירה מסוג עוון __תעפלילית מסוג עוון / הורש

 ]פרט את מהות העבירה[. 

 הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג   .4

 עבירה________________   עוון/ )מחק את המיותר( תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין

 ת העבירה[. וה________________]פרט את מ

                 

 
  _________________ 

 המצהיר  חתימת                                                                                                                 

 

 

 אישור עו"ד

 

ב  כי  בזה,  מאשר  במשהנני  עו"ד____________,  בפני,  הופיע   ___________ י  ד ריום 
שזיהה   ה"ה_______________,  זהות  ברחוב____________,  תעודת  ידי  על  עצמו 

מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  
ת נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר א

 עליה בפני. 

 

          _ ________________ 

 ________עו"ד          
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 לפנייה   2'נספח ה

 

 

 לכבוד 

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

 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי 

 

 

 ____________ ת.ז.___________  . _______________________ 1 אנו הח"מ: 

 ____________________ _ ת.ז. __ . _______________________ 2  

 

אודות   מידע  ולקבל  לעיין  מטעמה  הבא  לכל  ו/או  ובצרון  לעזרה  והרשאה  כח  ייפוי  בזה  נותנים 
ידי   על  המתנהל  הפלילי  במרשם  שאגור  כפי   ____________________ המציע/התאגיד  עובדי 

 , ירושלים. המטה הארצי של משטרת ישראל

 

קנות השבים,  לחוק המרשם הפלילי ות  12על פי סעיף   ם ילמען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנ
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה. 1981-התשמ"א

 

 

 ____________________  ____________________  ____________________ 

 2חתימה      1חתימה      תאריך  

 

 

 

 

     _____________________ 

 חותמת התאגיד      

 

 

על יפוי הכח   המתכנן המוצע מטעם המציע המציע ואת של  המורשי חתימאת יש להחתים 
 וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה.
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 ' לפנייה נספח ה

 הסכם מסגרת למתן שירותים 

 _______  ביום_____ בחודש ______ בשנת _______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

              

 ____________  .בין:    עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ ח.פ

 תל אביב  9מרח' המסגר  

 (  או "עזרה ובצרון" המזמין")להלן: "

 ; מצד אחד

 

 _________________________  :לבין

 , __________ מרח' _________________ 

 "( מתכנןה )להלן: " 

 ; מצד שני

 

ויקטים ר פדיירים בלשם ליווי    הפועלת, בין היתר,חברה עירונית  ועזרה ובצרון הינה   והואיל     
ובצרון, מודל לליווי וסיוע  בקרה    להתחדשות עירונית. במסגרת פועלה, בנתה עזרה 

"( 38תוכנית תמ"א ", או "תוכנית החיזוק"  )להלן: 38 תוכנית מתארליישום הוראות 
אימים מבחינה תכנונית  יפו, ואשר אף נמצאו מת  -תל אביב    העירבבניינים בתחום  

 והנדסית ליישום המודל הנ"ל. 

ובמסגרת מתן שירותי הליווי  לדיירים המזמין מעניק שירותים שונים לבעלי נכסים   איל וה
פרויקט   לביצוע  וכלכלית  משפטית  תכנונית,  היתכנות  בדיקת  היתר,  בין  הכוללים 

 ;להתחדשות עירונית

  עזרה ובצרון למנות מתכנן אשר ממנו יוכלו    אדריכליםועזרה ובצרון הקימה מאגר   והואיל
עמם    ע וביצלצורך   לבניינים  פרטניים  שירותים  הנדרשות במסגרת מתן  "העבודות" 

    ;"(אדריכלים/מתכנניםמאגר )להלן: " התקשר המזמין 

שנבחרו להיכלל במאגר בהסכם אחיד  אדריכלים  וברצון עזרה ובצרון להתקשר עם   והואיל 
    ;("מסגרת  הסכםלהלן: ")

את כל הדרוש למטרת ביצוע עבודות    עוהמתכנן מצהיר ומתחייב, כי הוא מכיר ויוד והואיל
הנדרשים  המתכנן   והאמצעים  הניסיון  הרישיונות,  הידע,  הכישורים,  בעל  הוא  וכי 

לביצוע עבודות המתכנן על פי כל דין והמאפשרים לו את ביצועם ברמה המקצועית  
 ם למותנה בחוזה זה;הגבוהה ביותר בכפוף לכל דין ובהתא

במאוהמתכנן   והואיל להיכלל  ביצוע  והאדריכלים    רגנבחר  את  עצמו  על  לקבל  הסכים 
עזרה  העבודות,   ידי  על  אליו  יופנו  אשר  החיזוק  לתכנית  בקשר  פרויקט  לכל  ביחס 

 כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה; ובצרון, 
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תאם לאמור ולמפורט בחוזה זה  והצדדים מבקשים להסדיר את היחסים ביניהם בה והואיל

 להלן; 

 

 :בין הצדדים כדלקמן וסכםה והנתו, הוצהרה, לפיכך

 מבוא ונספחים .1

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ותנאי מתנאיו.  .1.1

לבין   .1.2 החוזה  של  הוראותיו  בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל 
הו יקבעו  לחוזה,  הנספחים  אחרת  הוראות  במפורש  נקבע  אם  אלא  החוזה,  ראות 

 בחוזה זה.

 מהווים חלק בלתי ניפרד ממנו: מצורפים הנספחים הבאים הזה  הזחול .1.3

 . מתכנןעבודות ה - 'אנספח  .1.3.1

 . ושלבי תשלום  מתכנןשכר ה -' בנספח  .1.3.2

 . מבוטל –ג' נספח  .1.3.3

במסגרת     -'  דנספח   .1.3.4 המתכנן  ידי  על  שהוגשו  והמסמכים  המכרז  חוברת 
 . השתתפותו במכרז

 . עדר תביעותי ה תצהיר - הנספח  .1.3.5

 . מירת סודיותיבות לשיח הצהרה והת - ונספח  .1.3.6

 . םהתחייבות להיעדר ניגוד ענייני –נספח ז  .1.3.7

 ופרשנות הגדרות .2

בצדם המצוינות  המשמעויות  יהיו  זה  בחוזה  הבאים  כוונה  למונחים  מצוינת  אם  אלא   ,
 אחרת:

ל  חוזה זה"  חוזה" או "חוזה"ה תוספותיו,  נספחיו,  על  מסמך  זה  כל  רבות 
יהוו    אחר שהוסכם במסמכים אלו או מי מהם, כי

)ובמידה והוסכם במפורש    חוזה חלק בלתי נפרד מה 
כאמור, הרי שגם אם אינם מצורפים אליו בפועל(,  
אלה   במסמכים  יחולו,  אם  שיחולו,  השינויים  על 

   בכתב ובחתימת הצדדים.ככל ששונו  מעת לעת

תמ"א   "הפרויקט" מסוג  עזרה  אש  38פרויקט  ידי  על  מלווה  ר 
ו עזרה  תפנה  לגביו  אשר  בהזמנת  צבובצרון,  רון 

   .עבודה למתכנן לביצוע העבודות 

 .  'אבנספח  והשירותים המפורטים עבודות   ; "עבודות המתכנן""העבודות" 

המקרקעין עליהם נמצא הבית המשותף בו מתבצע   ""המקרקעין
   הפרויקט.

חלה   "התב"ע" אשר  עיר  בנין  תכנית  על  כל  שתחול  ו/או 
 המקרקעין. 

החישוב  ת"ו"התכני התםיהתכניות,  המדידות,  אורים,  י, 
המפרטיםיא הד  ם, התרשימי השרטוטים,    , גרמות, 
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המסמכים האחרים    לוכ  , ההדמיותכתבי הכמויות

יוכנו  שהוכנו ה  ו/או  ידי  ביצוע      מתכנןעל  לצורך 
מעת  העבודות   ידם  על  ישונו  ו/או  שיתוקנו  וכפי 

 המזמין.  עפ"י דרישת  לעת

המזמ "הנציג"  ע"י  לזמן  מזמן  שיתמנה  מי  לשמש    ןי כל 
זה. חוזה  לצורך  במ   כנציגו  שמדובר  זה    חוזהקום 

במשמע.  -במזמין הנציג  כל    גם  כי  מובהר 
להוראות   בהתאם  לנציג  ניתנו  אשר  הסמכויות 

 חוזה זה, יינתנו גם למזמין. 

ה הקבלנים"""הקבלן" ו/או  בהקמת  שיועסקו  רבות  ל  פרויקטהקבלנים 
ומערכות  ו  יצרנים ציוד  חומרים,  של  ספקים 
הקבלן ל  םיהמיועד לרבות  הקבלנים  פרויקט    ו/או 
אתהראשי יבצעו  אשר  המשנה  קבלני  ו/או    ים 

   .הפרויקט ו/או כל חלק מהןהקמת    עבודות

בעלי הזכויות הקיימים במקרקעין שעליהם מוקם   "בעלי הזכויות"
 הפרויקט. 

ל הדין"" הפרשנות  בחוק  של  כהגדרתו  הוראה  כל  רבות 
 . ןיד רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי 

ע"י  אדריכלים  מאגר     -"המאגר" המנוהל  העבודות  לביצוע 
וכולל   ובצרון  ו/או  אדריכלים  עזרה  נבחרו  אשר 

 ייבחרו ע"י עזרה ובצרון. 

הדירות, המונה    –"  נציגות מוסמכת של המבנה/הבניין" בעלי  )נציגות   ( 3לפחות  שלושה 
מ  )אךנציגים   יותר  כדין  נציגים(    5-לא  שהוסמכה 

הזכ -על בעלי  )דירוי וידי  במבנה  ו/או  בבניין  ת  ות 

בשמם   ולבצע  הקבלן  מול  לייצגם  חנויות(  ו/או 
ועבורם את הנדרש לצורך ביצוע ההסכם זה והכול  

    כמפורט בהסכם.

כנגד     –תמ"א"או "" 38תמ"א " בניינים  חיזוק  שעניינה  ארצית  מתאר  תכנית 
    על תיקוניה. רעידות אדמה

 

 כללי  .3

לנוחיות   .3.1 לפרשנות ח לב כותרות הסעיפים הינן  לא תשמשנה  והן  זה או סעיף  בד  וזה 
 מסעיפיו. 

 זה ונספחיו משקפים את מלוא המוסכם בין הצדדים. חוזהתנאי   .3.2

או   .3.3 ערובה  לכל הסכמה, מצג, הבטחה,  תוקף  יהא  ואילך לא  זה  מיום חתימת חוזה 
שר עם העבודות נשוא חוזה זה, זולת אם נכללו  התחייבות שנעשו על ידי הצדדים בק

   פורש בחוזה זה.מבונאמרו 

כל שינוי מן האמור בחוזה זה וכל ויתור של צד מן הצדדים על זכות מזכויותיו, לא   .3.4
 יהיו תקפים, אלא אם נעשו בכתב.

 מהות ההתקשרות  .4
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פרויקטים   .4.1 למספר  מתחייבת  אינה  והחברה  מסגרת,  התקשרות  הנה  ההתקשרות 

 לטיפול המתכנן.  שיועברו

לביצוע   .4.2 עבודות  ל בה  תהאהאדריכלים  העברת  )ע"פ האדריכלים  מומחיות  תאם 
לרבות מורכבות של כל מקרה,  ותותאם לפרופיל המשרד וההתרשמות מהראיונות(  

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

על פי קריטריונים אישיים, ולא  לאור האמור מוסכם וידוע כי חלוקת העבודות תהא   .4.3
רץ   או  סידורי  עם  לו  –בסדר  בקשר  ו/טענה  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  מתכנן 

 חלוקת העבודות. 

עבודות במקרים של אי שביעות    שאית שלא להעביר לביצוע המתכנןהחברה תהא ר .4.4
רצון או אי עמידה בלוח זמנים או באיכות תוצרים או בשל נימוקים אחרים על פי  

 ול דעת החברה. שיק

חודשים, וזאת החל ממועד    24ה הנה  רבהתקופה במסגרתה ייכלל מתכנן במאגר הח .4.5

הודעה על הכללתו במאגר. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  ה
בארבע תקופות נוספות, שנה בכל פעם. מובהר כי ההארכה תהא אוטומטית למעט  

הארכ תקופת  מימוש  אי  על  המזמין  החליט  לגבי  אם  זה    מתכנןה  ובמקרה  מסוים 
 ראש ובכתב על אי מימוש תקופת האופציה איתו. יום מ 30 התראה בת המתכנן יקבל 

בהודעה  ה .4.6 וזאת  המאגר,  מן  להיגרע  רצונו  על  לחברה  להודיע  רשאי  יהא  מתכנן 
בת   בכתב  ממתן    30מוקדמת  יחדל  לא  מתכנן  כי  מובהר  האמור  אף  על  יום. 

חתומה שנמסרה לביצועו, וזאת גם אם פקעה תקופת  השירותים לגבי הזמנת עבודה  
מעט אם הודיעה לו  ו במאגר, או כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר, לתוהיכלל 

אלא   המאגר,  מן  לגריעתו  מתכנן  לבקשת  תסרב  לא  החברה  בכתב.  אחרת  החברה 
 מטעמים סבירים בלבד.  

ס .4.7 סיבה  ומכל  עת  בכל  המאגר  מן  מתכנן  לגרוע  רשאית  תהא  שהיא,  החברה  בירה 
בפניה, ובכלל זה בשל כל אחד מן    ות לאחר שנתנה למתכנן הזדמנות להביא את עמד

 המקרים הבאים : 

מאת   .4.7.1 תלונה  הבניין    הקבלןהתקבלה  נציגות  מאת  מתן  או  אופן  לגבי 
 והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. מתכנן השירותים על ידי 

מולם .4.7.2 הממשלתיים/עירוניים  הגופים  מאת  תלונה    המתכנן עובד    התקבלה 
 התבררה כאמיתית ומהותית.  הבדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלונ 

המהנדסים   .4.7.3 לשכת  מאת  תלונה  של  והאדריכלים  התקבלה  פעילותו  בדבר 
 במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.  מתכנן ה

 . האדריכליםבדרישות הסף לצירופו למאגר עוד אינו עומד  מתכנן ה .4.7.4

ש  מתכנןהשל  כניסתו   .4.7.5 נכסים  להליך  כינוס  ו/או  רגל  פשיטת  ו/או  פירוק  ל 
מונה    ו/או הסדר בו  ו/או במקרה  מנהל    מתכנןלנושים  בית משפט  ידי  על 

או  זמני/קבוע  נכסים  כונס  או  זמני/קבוע  נאמן  או  מפרק    זמני/קבוע 
 ימים.  30לתקופה העולה על  מתכנןהזמני/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של 

ה  מתכנןהבו  במקרה   .4.7.6 חובת  את  העבודות  הפר  מזמין  כלפי  שלו  נאמנות 
 . ן ממאגר הקבלנים(לב )עזרה ובצרון ו/או ק

של  עזרה   .4.7.7 המקצועיים  כישוריו  כי  נוכחה  עומדים    מתכנןהובצרון  אינם 
 . האדריכליםלהיכלל במאגר  לו  בדרישות המאפשרות  
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עם  לא    המתכנן  .4.7.8 להסכם  מהותי  סעיף  בתנאי  ובצרון  עמד  תיקן  עזרה  ולא 

בתוך   ההפרה  ו/או    ימים  14את  ובצרון  מעזרה  התראה  שקיבל    מי מיום 
 מטעמה. 

להזמנת עבודה    עבודות בהתאם  או סירב לבצע המתכנן   המתכנןע  ציבלא   .4.7.9
 שהועברה לו מאת עזרה ובצרון. 

המציע הזוכה החליף את המתכנן אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו לפנייה   .4.7.10
 ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון.

 בעניין זה נתונה לחברה בלבד.  ההחלטה הסופית 

 ימה סגורה.ש רמובהר כי אין מדובר ב

  בכדי האדריכלים  ממאגר    הוצאהבדבר    הודעהלמען הסר ספק יובהר כי אין בקבלת   .4.8
אותו   מהתחייבות  בהתחייבויותיו    מתכנןלגרוע  לעמוד  ו/או  בן  לבצע  פרויקט  לגבי 

 .המאגרקיבל הזמנת עבודה מעזרה ובצרון בטרם יציאתו מ

  מתכנןהרות והתחייבויות ההצ .5

 ן: מקהמתכנן מצהיר ומתחייב כדל

הוא   .5.1 החוק    אדריכלכי  לפי  בכי  ורשום  אוחז  הרהוא  ו/או  האישורים  שיונות  ימלוא 
ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לצורך עיסוק במקצועו וביצוע התחייבויותיו  

פי   הר   חוזהעל  וכי  פי  שבידו  שיון  יזה,  פי  ביצוע    הולם את   דיןעל  על  התחייבויותיו 
 זה. חוזה

בעל   .5.2 הוא  והם,  יר וכישהידע,  הכי  לשם  ניסיוןה יכולת  העבודות וציב  הדרושים    ע 
לבצע את    , ומתחייבפי חוזה זה לשביעות רצונו המלא של המזמין  לע  והתחייבויותיו

בזהירותהעבודות ביותר,מקצועית  הוברמה    בדייקנות  ,,  הנוהל   הגבוהה  מיטב  לפי 
המזמין    ילהוראות כל דין ובהתאם לדרישות שיועברו אליו על יד  המקצועי ובהתאם

   או מי מטעמו, ודרישת הרשויות.

של   .5.3 ניסיון  בעל  הינו  לפחות    5כי  העירונית  שנים  ההתחדשות  סיום  בתחום  לאחר 
 . הלימודים כחוק

הנו   .5.4 מטעמו(  האחראי  המתכנן  אזי  תאגיד,  הינו  שהמתכנן  )ובמקרה  הוא  בעל  כי 
 . אי הסף להליךכנדרש בתנ ניסיון 

י .5.5 את  כי  הנ  מתכנןה  עבודותבסס  יסוד  קו תעל  וההנחיות ו נים,  התקציב  היסוד,  וי 
שיקבעו על ידי המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שייקבעו מזמן לזמן  

לנהוג   המזמין,  ידי  סט על  ללא  ולקיימם  כיה  ילפיהם  אם  או    ןאלא  הוראה  קיבל 
 אישור בכתב מהמזמין.  

י .5.6 ידי  הבמסגרת    העבודות  בצע אתכי  על  כי    ןמתכנ . ה המזמיןתקציב שיקבע  מצהיר 
וי אחראי  בכליהיה  כתוצאה ההוצאות    ישא  שיגרמו  והעקיפות  חריגה מ  הישירות 

האמור התקציב  י   .ממסגרת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  הימבלי  על    מתכנןשא 
ת המתכנן  שנגרמו כתוצאה מהפרת התחייבו  חשבונו בהוצאות תיקון ושינוי תכניות

 לעיל. 

העובדתיים,כי   .5.7 הנתונים  כל  לו  המשפטיים נדסייםהה  ידועים  בקשר ה ו  ,   חוקיים, 

במסגרת   תפקידו  למילוי  והדרושים  הפרויקט  ה   חוזהלתכנון  מצהיר   מתכנןזה. 
אי כי  מן ומתחייב  איזה  על    ידיעת  החתימה  במועד  תגרע    חוזההנתונים  לא  זה 

 . מתכנןהעילה לשינוי בשכר  ולא תהווה זה חוזה מהתחייבויותיו על פי
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המסמכים,   .5.8 כל  את  קיבל  שביקש  נהכי  וההסברים  עם  תונים  עבודותיו  בקשר 

כל יתר הפרטים והגורמים האחרים העלולים    וכן את זה    חוזה התחייבויותיו על פי  ו
וכי כל אלו נהירים ומובנים לו וכי אין כל מניעה   עבודות המתכנןלהשפיע על ביצוע  

או אחר חוקית  לביצוע  שהיא,  ומדוי  עבודותיו ת,  ותוך שמירה קפדנית    ת ק בשלמות 
 . יוכתב ע"י המזמיןלוח הזמנים כפי ש ו/או זה  חוזההקבוע בשל לוח הזמנים 

ומסמכים על ידי המזמין    , מידעלמען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בהעמדת נתונים .5.9
  חוזה פי  מאחריותו על    מתכנןכדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את ה

ה ממנה.  לגרוע  או  לבדוק    מתכנןזה  ביצוע    ררולבמתחייב  לצורך  הדרוש  כל  את 
עבודות המתכנן לפי חוזה זה באמצעות בדיקות עצמאיות ומקצועניות ומבלי לגרוע 

באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר  מהאמור לבדוק 
 ת המזמין לגבי כל טעות או חוסר בהם.  זה, ולידע א  חוזה בקשר עםיועברו לידיו 

שח  .5.10 לו  ידוע  מותנה  זוכי  זה  המתכנן ה  שעבודות  ו  יוענקו  בכך    ו בפיקוחבאמצעות 
של   )האישי  האחראי"  :להלן_____________  והמתכנן  האחראי "(,  המתכנן    כי 

ביצוע   על  אחראי  המתכנןיהיה  להוראות    עבודות  רצוף  חוזה  בהתאם  באופן  זה 
תקופת  בכל  המתכנןבי  ושוטף  עבודות  כי  צוע  מוסכם  עוד  האחראי.    ה יהי   המתכנן 

אישית  מע המתכנןורב  עבודות  המזמיןבביצוע  עם  בישיבות  ישתתף  ויידרש,   ,    ככל 
 .   המזמיןובתיאום עם ויופיע בפני כל רשות 

שהמתכנן אינו עומד בלוחות אם וכאשר יראה    -המזמין  רשאי  מבלי לגרוע מהאמור  
עובדיו, על חשבונו   למתכנן להורות    -  הזמנים שנקבעו צוות    מזמן לזמן להגדיל את 

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

  , רק   לא  אך,  לרבות,  השירותים  לביצוע  הקשור  בכל  הדין  הוראות  את  היטב  מכיר .5.11
במדיני,  שמכוחו  והתקנות  1966  ה"התשכ,  והבנייה  התכנון  חוק  הוראות ות  ידע 

  והוראות יפו,  -על סוגיו בת"א  38העירונית לבחינת בקשות להיתרי בנייה מכח תמ"א  
 כל   לגבי  לעת  מעת  להתעדכן  יקפיד  והוא  השירותים  לגבי   אחר  רלבנטי  תקן  כל

   .ל" הנ  להנחיות או/ ו להוראות העדכונים

י וחוקי  כי  כל ההוראות  מלא אחרי כל התקנים, החוקים, הפקודות, הדינים ואחרי 
כי    העזר מתחייב  והוא  העבודה  לביצוע  הנוגעים  הרשויות  עת ה ישל  בכל  בידיו  יו 

 . במהדורה המעודכנת הנוגעים לביצוע עבודתו עותקי כל התקנים, החוקים והתקנות

  מתכנן כי אישור המזמין או הנציג לתוכניות או למסמכים אחרים אינו משחרר את ה .5.12
למזמין או  לנציג  ואין  המלאה,  המקצועית  לטיב    מהאחריות  כלשהיא  אחריות  כל 

 התכנון.  

  עסקאות   חוק   פי  על  כנדרש  ספרים  נהל י   שרותכל תקופת ההתק  הינו וכי במהלך י  כ .5.13
וכי יש    1976  –  ו" התשל,  (מס  חובות   ותשלום  חשבונות   ניהול  אכיפת )  ציבוריים  גופים 

  הוא כמו כן המתכנן מצהיר כי    בידיו אישור בקשר לכך נכון למועד חתימת ההסכם.
  מצד   כלשהי  תביעה  ונגד  צפויה  כי  לו  ידוע  ולא  אין  וכי,  מורשה   כעוסק  מ"עבמ  רשום

. כמו כן מצהיר המתכנן כי הוא בעל תיק של עצמאי  מ"מע  או/ו   הכנסה  מס  שלטונות

ובמע"מ לאומי  ה   וכי  בביטוח  כלפי  לכל    מזמיןמעמדו  עצמאי  קבלן  של  מעמד  הינו 
   .דבר ועניין

לרבות  מתכנן צוע שרותי היבכל הציוד הדרוש לבעל חשבונו את צוות עובדיו  צייד כי י .5.14
   תוכנות וכיוצ"ב.  ידה, מחשבים,ד ממכשירי 

עובדי   .5.15 פי    מתכנןהכל  על  כלשהם  שירותים  יעניקו  הינם    חוזהאשר  למזמין  זה 
ו/או   הנדסאים  ו/או  והאדריכלים  בפנקס המהנדסים  רשומים    אדריכליםמהנדסים 
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המהנדסים   לחוק  התשי"ח  והאדריכליםבהתאם  ובהתאם    1958  -,  לפיו  והתקנות 

 יים. טנלכל חוק ו/או תקנה רלוו 

פי   .5.16 על  למזמין  שירותים  יעניקו  אשר  המתכנן  עובדי  ובידי  המתכנן  בידי  קיימים  כי 
מנהל   של  זמין  רישוי  במערכת  עבודה  לצורך  והדרישות  האמצעים  כל  זה  חוזה 

זמין ומיומנים התכנון, כי המתכנן וצוותו מכירים את אופן העבודה במערכת רישוי  
 בה.

תנאי   .5.17 המסגרת  כי  וברוהסכם  וכי יר נהירים  לו,  והנסיבות    ם  התנאים  כל  את  בחן 
 .מההסכם האמורצוע העבודות ו/או הנובעים הקשורים בבי

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

חוזה זה, לרבות   ייטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פ כי בדק ה .5.19
מאגר  בנוגע   השירותים  האדריכליםלנוהל  אספקת  לצורך  הנדרשים  הנתונים  וכל   ,

דרושים  לרבות   יהיו  אשר  הנתונים  ויתר  העבודה  כוח  הציוד,  החומרים,  לאספקת 
 לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן. 

הצגת    תועל סמך הצהרותיו המקצועיות לרב  נעשתההאדריכלים  אגר  כי הכללתו במ .5.20
המקצוע וניסיונו  במאגר  השכלתו  להיכלל  הסף  בתנאי  לעמידתו  ובכפוף  י 

כפי שפורטו בחוברת  האדריכלים ומהווה חלק בלתי    המכרז,  זה  המצורפת להסכם 
 נפרד הימנו.  

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

ו/או   .5.22 משפטית  מניעה  כל  אין  ב לככי  להתקשרותו  אחרת  ו/או  ו/או  כלית  זה  הסכם 
 פי הסכם זה. -למילוי התחייבויותיו על

ת עבודתו, תוך עמידה בלוחות הזמנים ויעדי העבודה שייקבעו בהסכמים אכי יבצע   .5.23

 הפרטניים לכל פרויקט.     

דיווח שוטף על קצב ואופן התקדמות ביצוע העבודות וכל  כי ימסור לעזרה וביצרון,   .5.24
ש ל מידע שיתבקש על ידם, ולשתף עמם פעולה באופן מלא ככל שיידרכוחלק מהן,  

 ממנו. 

עזרה   .5.25 ידי  על  לו   שימסרו  עבודה  להזמנות  בהתאם  עבודות  את  לבצע  מתחייב  כי 
וכי י ובצרון תלווה  ודע כי עזרה  ובצרון לצורך מתן השירותים לפרויקט אותו עזרה 

 דות.וביצרון אינה מתחייבת להיקף הפניות של ביצוע העבו

מקום בו המתכנן הינו תאגיד אזי הוא מצהיר כי הינו תאגיד משפטי רשום כדין וכי   .5.26
 יישאר רשום במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

עזרה   .5.27 של  פרטית  התקשרות  כל  על  פרטני  באופן  יחולו  זה  הסכם  הוראות  מלוא  כי 
 תכנן בהסכמת עבודה ביחס לפרויקט ספציפי. ובצרון מול המ

  מתכנןת הועבוד שלביו מתכנןסמכויות ה .6

   .'אבנספח בשלבים כמפורט  ובוצעהמתכנן י  עבודות .6.1

את המטלות הנדרשות ממנו ע"י המזמין על  העבודות  יבצע בכל אחד משלבי    מתכנן ה .6.2
 פי דרישות אותו שלב. 

  מהמזמין ויקבל  למזמין    מתכנןע ה, יודיעבודותסיום ביצוע כל שלב מתוך שלבי ה  עם .6.3
 זה.  אישור בכתב להשלמת עבודות שלב 
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עבודות    ורישוי   בכל הנוגע לאישור תכניות   ,הרשויות המוסמכותאיזה מ במגעים עם   .6.4

  בתור בא כוחו הטכני של המזמין והמזמין   מתכנןהפרויקט וכל הכרוך בכך, יפעל ה 
ובלבד   לכך,  אותו  מלאמסמיך  בתיאום  יבוצעו  הנציגה  עם  שהעבודות  ועם  .  מזמין 

 מוסכם כי: 

ק במסגרת הסמכויות שניתנו לו בחוזה זה  אך וריב כי יפעל  מתחי   מתכנןה .6.4.1
יציג את עצמו כרשאי  ו/או בכתב מהמזמין   וכי לא יחייב את המזמין ולא 

 לחייב את המזמין בכל התחייבות שאינה על פי האמור בחוזה זה.

לתכ  מתכנןה .6.4.2 תיקונים  או  תכניות  כל  יגיש  הרשויות  לא  לאישור  ניות 
 המזמין בכתב. המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י 

עניין    מתכנן ה .6.4.3 בכל  המזמין  את  יחייב  ולא  יפעל  ולא  החלטה  כל  יקבל  לא 
  הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית, אלא באישורו המוקדם של המזמין 

 בכתב.  ו מראש

 מתכנןלוח הזמנים לביצוע עבודות ה .7

המתכנן   .7.1 יקבע  עבודות  אותו  מהמועד  או  זה  חוזה  על  החתימה  ממועד  החל  יינתנו 
וסיומם יהיה עם קבלת אישור המזמין להשלמת עבודות המתכנן בהתאם  המזמ ין, 

כן   לפני  החוזה  את  לסיים  המזמין  מזכות  לגרוע  מבלי  והכל  זה,  הסכם  להוראות 
 בהתאם להוראות חוזה זה.  

ב .7.2 הכלול  שירות  מו   עבודות כל  לו  נקבע  לא  המזמין,עד  אשר  ידי  ידי    יבוצע  על  על 
השלמת עבודות המתכנן עד למועד ל מנת להבטיח  עד למועד שיהיה דרוש ע  מתכנןה

 . מזמיןעל ידי ההאחרון שנדרש 

 מתכנןה עבודותצמצום  .8

, להוציא לפועל רק חלק  מתכנןהודעה למתן  למזמין, שמורה הזכות בכל עת, לאחר   .8.1
כפי   עבודות המתכנןהוציא לפועל כל חלק מלכוונתו  מבו  או לחזור    מעבודות המתכנן

 .  שימצא לנכון

לעיל, תופחת התמורה בשיעור   8.1כאמור בסעיף    עבודות המתכנןל צמצום  במקרה ש .8.2
להיקף   המתכנןיחסי  המזמין  עבודות  ידי  על  עבודות    שבוטלו  בוצעו  ושלגביהן 

 עתו של המזמין. ול ד וע"פ שיק המתכנן 

היקף   .8.3 צמצום  כי  בזה,  המתכנןמובהר  יה   עבודות  שינויי  לא  או  הפרה  בגדר  ווה 
ל  פיצוי  כל  לשלם  המזמין  את  ולמתכנן  המחייב  תביעה,  מתכנן  טענה,  כל  תהא  לא 

 זכות או סעד בשל כך. 

וכן מסירת כל    הנספח  על    מתכנןתנאי מוקדם לתשלום על פי סעיף זה הינו חתימת ה .8.4
למזמין, לרבות השרטוטים וכל מסמך או מידע אחר המצוי    מתכנןת הבודותוצרי ע

 טרם ביצוע התשלום. מתכנן בידי ה

 מטעם המזמין והרשויות קשר עם יועצים .9

המזמין זכאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להעסיק על חשבונו יועצים לביצוע   .9.1
 אופן מלא. לה בלשתף אתם פעו מתכנןתכנון או יעוץ במקצועות שונים ועל ה

ה .9.2 הנת  מתכנןעל  לקבלת  לו  הדרוש  המתמיד  הקשר  את  בין  לקיים  והתכניות,  ונים 
אי קבלת נתונים כאלה לא תפטור את  מובהר כי  .  ומכל גורם אחר  היתר מהרשויות

 מחובותיו.  מתכנן ה

 דיווח .10
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דו"ח  מתכנןה .10.1 כנדרש,  זמן  ומדי  שוטף  באופן  לנציגו,  או  למזמין  על    בכתב  ימסור 

 מתכנן יכובים לגבי ביצוע עבודתו ובכל עת שיידרש לכך. או עהתקדמות ו/

ר .10.2 המזמין  בנוסף,  הו/שאי  במשרד  לבקר  הנציג  ביצוע    מתכנןאו  בהתקדמות  ולעיין 
מי מטעמם כל הסבר שיידרש על  ו/או לימסור למזמין ו/או לנציג    מתכנןהעבודה, וה

 .לפי חוזה זה מתכנןידם. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ה

 . ןידרש על ידי המזמיפי שי וכמפורט בנספח א' ישתתף בישיבות כ תכנן מה .10.3

 התמורה .11

  מתכנן ושל כל יתר התחייבויות ה  עבודות המתכנן לביצוע מלא ומושלם של    התמורב .11.1
פי   ישלם    חוזהעל  לזה,  פרויקט  שכר    מתכנןהמזמין  כמפורט  לכל  ובאופן  בגובה 

  מתכנן ה  עבודות הר בזה, כי  מוב   על אף האמור,   .("מתכנן"שכר ה)להלן:    'בנספח  ב
, אך מהווים,  'א בנספח  ינם נזכרים במפורש  יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר א 

, וזאת מבלי  מתכנןה  עבודות מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד מ 

 יהא זכאי לתמורה נוספת בגין האמור.   מתכנןשה

חשבו .11.2 הן  על  ל  מתכנןשכר  ב תשלומתכנן  ישולמו  ובמועד מי  בשעורים    ים יניים 
פרויקט  'ב בנספח  ים  ט המפור לכל  וביחס  במידה  ,  נוספים  ביניים  תשלומי  כל  כן 

 הבלעדי.   וחליט לשלמם לפי שיקול דעתי  והמזמין

  התמורה בעבור עבודות הינם מקדמות על חשבון    זה  סעיףל תשלומי הביניים לפי  כ .11.3
י ביצוע  במצד המזמין לגשהו  ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כל  מתכנן ה

 . ותאו טיב השיר/ו  עבודות המתכנןשלב משלבי 

ב .11.4 יבוצעו  התשלומים  חדשיםכל  לכל  שקלים  בפועל  .  שישולם  המתכנן  משכר  סכום 
קבלת למתכנן   כנגד  המע"מ,  לתשלום  החוקי  במועד  שישולם  כדין,  מע"מ  יתווסף 

ניהול ספריםחשבונית מס כדין בגין  מס במקור    יכויואישור בדבר פטור מנ  , אישור 
 כל תשלום ותשלום. 

ה  .11.5 החשבון  כהגדרתו  תשלום  ב,  'בבנספח  סופי  המותנה  ידי  על  הצהרה    מתכנן מתן 
זה בדבר העדר תביעות, ואישור בדבר סילוק סופי    חוזהל   הכנספח  בנוסח המצורף  

כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות    מתכנןשל כל תביעות ה
מהפסקת  מיו   הוצאותבגין   וכתוצאה  בקשר  אחרת  תביעה  וכל  לו  שנגרמו  חדות 

 . עברת כל תוצרי העבודות למזמיןוה  עבודתו

א סופי וה  'בבנספח  שכר המתכנן הנקוב  מוסכם במפורש כי  למען הסר ספק, מוצהר ו .11.6
נוספת  מתכנןוה ומוחלט   לכל תמורה  זכאי  יהיה  וסוג  לא  מין  זכאי  ,  מכל  יהיה  ולא 

מסיבת   תוספת  מתן  מתכנןה  בודותעקף  הילשום  תקופת  הציוד  ה  עבודות,  מתכנן, 
למעט בנסיבות המפורטות אחרת  או מכל עילה    ע עבודות המתכנן הנדרש לשם ביצו 

   .להלן 13 בסעיף

כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין בכפוף לבדיקתו  ישולם    שכר המתכנן .11.7
שבו בוצעו העבודות  חודש  הימים מסופו של    60בתוך  ת  זא ,  מיןמזהידי  על  ואישורו  

   "(.60)"שוטף + 

שיון  יהינם הצגת ר  המתכנןשכר    ל חשבוןתנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע .11.8
המצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות    המתכנן 

כנדרש ב  המס,  המפורט  לפי  ביטוח  עריכת  ככל להלן  16סעיף  ואישור  כן  כמו   .
ימ  שהמתכנן  קודם  לא  במקור,  מס  מניכוי  פטור  בדבר  תקף  אישור  למזמין  ציא 

תשלום   כל  חשבוןלביצוע  סכום  המתכנןשכר    על  מכל  כדין,  במקור  מס  ינוכה  על  , 
כי  המתכנןשכר    חשבון ומוסכם  מובהר  ספק  למען הסר  ע"י המזמין.  ככל   שישולם 
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כביצוע  אזי תשלום בהתאם לאישור ייחשב  אישור בדבר ניכוי המס במקור,  א  והומצ

 .   כנדרש  המתכנןשכר  על חשבוןהמזמין מצד תשלום ה

 מתכנןביצוע עבודות ה .12

כל הפעולות שביצע במסגרת    מתכנןה .12.1 של  שוטף  תיעוד ממוחשב  וכן  זה,    חוזהינהל 
,  יקבל לידיו במסגרתו   ם שיכין אותיעוד מדויק של כל הנתונים שיאסוף וכל המסמכי

, בגמר כל שלב עבודות המתכנןבביצוע  ויעביר למזמין דו"ח בדבר אופן ההתקדמות  
 משלבי העבודה ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין. 

וינהל את הפרויקט באמצעות תוכנת   .12.2 , להחלטת    Revitאו     Auotcadהמתכנן יתכנן 
כל  .  המזמין למזמין  יספק  ו/או  המתכנן  לעבודות  מידע  הנוגעים  מסמך  ו/או  הסבר 

 זמין.  ואשר יידרשו על ידי המהמתכנן 

 תכולת עבודה  /שינויים .13

התכנון .13.1 ביצוע  רשאי   במהלך  המזמין  ומספר   יהיה  אלטרנטיבות  מספר  לדרוש 
ו פתרונות   לאדריכליים  המתייחסים  ושינויים  להלן,  הנדסיים  כמפורט  תכנון 

 :  נוספת  והמתכנן יבצע את אלה ללא תמורה

דה הינה בין  העבו  תכולת    :חיזוק מבנה קיים ותוספת בנייה  -  38/1מסלול תמ"א  ב •
 שינויים )לאחר פגישות עם נציגויות( ללא תמורה נוספת.  2חלופות ועד  2-3

והקמתו מחדש:    –  38/2במסלול תמ"א   • הינה    תכולתהריסת מבנה קיים  העבודה 
 ות( ללא תמורה נוספת. עם נציגוי   חלופות ועד שינוי אחד )לאחר פגישות 1-2בין 

ו/או במקרה של שינוי שיתחייב  תכנון  בכל מקרה של שינוי שיתחייב מתוך תהליך ה .13.2
ליקוי   ו/או  מטעות  ו/או  הרשויות  מדרישת  יתבקש כתוצאה  שהשינוי  ו/או  בתכנון 

המזמין ידי  על  שאושרה  מוסכמת  לתכנית  להגעה  השינוי   ,טרם  את  המתכנן  יבצע 
 ה נוספת. והתאום ללא תמור

ספ .13.3 הסר  שינויי  קלמען  עבור  בתשלום  חייב  יהא  לא  המזמין  כי  שידרשו  מובהר  ם 
 . כתוצאה מפעולה או מחדל של המתכנן

ידרוש   .13.4 שהמזמין  המפורטות  במקרה  מהנסיבות  כתוצאה  שאינן  נוספות  עבודות 
₪   250בתמורה לסכום של    ם יבביצוע השינוי   חייב  מתכנןיהיה הלעיל,    13.1בסעיף  

טר כי  ובתנאי  עבודה  לשעת  מע"מ  צפי בתוספת  העביר  המתכנן  השינויים  ביצוע  ם 
 במזמין.   38שעות להכנת החלופה/שינוי לאישור מנהל תחום תמ"א 

 13.4זכאות המתכנן לכל תוספת לשכר המתכנן בגין שינויים בהתאם להוראות סעיף   .13.5
ובכתב, בסמוך לאח יודיע מראש  על  לעיל כפופה לכך שהמתכנן  ר דרישת השינויים 

כי השינויים כאמור הנם שינויים פרוגרמתיים מהותיים אשר יחייבו, על    ,ידי המזמין
המזמין  ידי  על  אושרה  בקשתו  וכי  כלשהו  נוסף  תשלום  זה,  חוזה  ביצוע    פי  טרם 

   .ללעי 13.4 רט בסעיףכות בתשלום נוסף כמפוהעבודות הכרו

   היעדר זכות עיכבון  .14

מוקנית לו על פי  שעשויה להיות  כבון  יעל כל זכות עמראש ובמפורש  מוותר    מתכנן ה .14.1
לחוק    11ו/או הוראת סעיף    1974  -קבלנות תשל"ד    הסכםחוק    מכוח, לרבות  דיןכל  

תשל"ההמי ל  1971-טלטלין,  אחרו/או  דין  כל  העבודות    פי  של  תוצר  בפרויקט  בכל 
 . ברשותו בקשר עם ביצועםובכל מסמך שיימצא 

למזמין,   .14.2 ורק  אך  נתונה  עת  בכל  תהא  העבודות  תוצרי  בכל  והחזקה  הבעלות  זכות 
של   לבדיקתו  ו/או  לעיונו  שיימסר  פרט  וכל  הסכמים  תוכניות,  במסמכים,  לרבות 
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ביו/א   מתכנןה עם  בקשר  ידו  על  שיוכן  עת  ו  בכל  יחשבו  אלה  וכל  העבודות  צוע 

 מין בלבד, ויימסרו למזמין מיד עם דרישתו. כמוחזקים בנאמנות לטובת המז

 אחריות נזיקין ו .15

את    מתכנןה .15.1 לבצע  זה  מתכנןה  עבודותמתחייב  חוזה  להוראות  בנאמנות,   ,בהתאם 
וברמה  במומחיות,   ביותרמקצועית  הבזהירות  והוהטובה  אחראי  ,  כלפי  א  )לרבות 

ו או על ידי  שבוצעו על יד  העבודותמכל הבחינות לטיב  ן וכלפי בעלי הזכויות(  המזמי
ה את  ויפצה  ישפה  המתכנן  ידו.  על  שהועסק  מי  הזכויות    מזמיןכל  בעלי  עם  ו/או 

ל   ,בגין כל נזקשל המזמין  הראשונה    ודרישת   ו אבדן או הפסד אשר הוכח כי נגרמו 
התחייבותו הפרת  זה  של   בשל  בסעיף  כאמור  מזכויות    המתכנן  לגרוע  מבלי  לעיל 

לכל תרופה או סעד אחרים. הסכום כאמור   דין  פי כל -זה ו/או על  חוזהפי  -על   מזמין ה
  .זה חוזהפי הוראות -מאת המתכנן על  מזמיןייחשב חוב המגיע ל

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

-מכלליות האמור לרבות אישור על  מבלי לגרוע   , מתכנןה  עבודותובעקיפין ב  במישרין 
מאחריותו המלאה ואין בו    מתכנן את ה  זה, אינו משחרר  וזהח פי הוראה מהוראות  

אחריות כלשהי בקשר לאישור  ו/או מי מטעמם    מזמיןעל ה  הנציג ו/או כדי להטיל על
רים ולכל הקשור בהם ו/או  לגורמים האמו  כאמור או בקשר לתכניות או לפרטים או

   נובע מהם.ה

מצלמען   .15.3 ספק,  המתכנןהסר  בזאת  על  היר  מקבל  הוא  כי  מקצועית  ,  אחריות  עצמו 
מלאה בגין כל פעולה ו/או מחדל שהתבצעו ו/או נעשו על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו  

 . ו/או מי מטעמו

הפועלים   או כלאבדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרמו הוא ו/יהיה אחראי לכל    מתכנןה .15.4
ו/או   עלמטעמו  פעילותם  ביצוע  עקב  ו/או  כדי  תוך  ל-בשמו  זה  חוזה  או ו/  מזמיןפי 

, ובכלל  , ולכל מי שקשור לביצוע הפרויקטםלכל הבאים מטעמלבעלי הזכויות ו/או  
של כל אדם ו/או גוף   אבדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרמו לגופו ו/או לרכושוזה לכל  

מטעמו ו/או    מו וכל הפועליםיות האמור לרבות למתכנן עצשהוא, מבלי לגרוע מכלל 
ולשפות  .  בשמו לפצות  מתחייב  ההמתכנן  הזכויות    מזמיןאת  בעלי  עם  ו/או  מיד 

האובדן, פגיעה, נזק או הפסד   לעשות כן, במלוא סכוםשל המזמין  הראשונה    ודרישת
ל שנגרמו  לעיל  ו/או  ו/או   מזמיןכאמור  הזכויות  ו/או  בגי   םשיל  מזמיןשהבעלי  נם 

בכל וכן  לשלם  שה  עלול  הזכויות    מזמיןההוצאות  בעלי  עלול  ונשאו/או  או   יםבהן 

בהן בקשר לתביעה בגין אבדן, פגיעה, נזק או הפסד כאמור לעיל, והכל מבלי  לשאת  
מזכויות הזכויות    מזמין ה   לגרוע  בעלי  פי  ו/או  לכל    חוזהעל  דין  כל  פי  על  ו/או  זה 

ייחשב חוב המגיע    הסכום כאמור  בר במזמין אזי ם, וככל ומדותרופה או סעד אחרי
 .  זה חוזהמאת המתכנן על פי הוראות   מזמיןל

בעלי  ,  מזמין )לרבות מנהליו ועובדיו(מתכנן פוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את הה .15.5
לפרויקטהזכויות,   הקשור  גורם  כל  יועצים,  משנה,  קבלני  הבאים    קבלנים,  כל  וכן 

המשמש    המתכנן או  שללרכוש    מודן או נזק שיגרמטעמם של הנ"ל מאחריות לכל אב

 .  תהעבודו ביצועו/או מי מטעמו לצורך  מתכנןאת ה

  להעיד או לסייע בהגנה במקרה של תביעה מצד כלשהו כלפי המזמין   המתכנןיידרש   .15.6
הזכויות בעלי  כלפי  למזמין  ו/או  לסייע  כדי  הטובים  שרותיו  את  לתת  עליו  ו/או  , 

 ם.מבהגנה על עצ לבעלי הזכויות 

האחרת בחוזה זה, מצהיר המתכנן, כי לא תהיה לו כל טענה מבלי לגרוע מכל הוראה   .15.7
עובדים,  ו/או דר  דירקטורים,  ולרבות בעלי מניותיו,  כנגד המזמין,  ו/או תביעה  ישה 

אובדן ו/או  הפסד  ו/או  פגיעה  בגין  נזק   ו/או  יועצים  עקב  תוצאתי  נזק  )לרבות  נזק 
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, והוא פוטר את  כנןהמתו בבעלות ו/או באחריות  לרכוש( העלול להיגרם לרכוש כלשה

להפס ו/או  לפגיעה  לעיל מכל אחריות  לנזק כאמור.  המפורטים  ו/או  לאובדן  ו/או  ד 
מתחייב לכלול בהתקשרויותיו עם קבלני משנה נוסח סעיף פטור מאחריות    מתכנן ה

 . לנזק כלפי המזמין כמפורט לעיל

    ביטוח .16

פי    מבלי .16.1 על  המתכנן  דין,  לגרוע מאחריות  כל  פי  על  או  זה  לערוך   עלחוזה  המתכנן 
וכל עוד אחריות המתכנן קיימת    החוזהתקופת    כל, למשך  ן המתכנןולקיים על חשבו 

דין כל  פי  על  או  זה  חוזה  פי  בישראלעל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  את  ,  , 
 "(:ביטוחי המתכנןהמפורטים כדלקמן )להלן: "הביטוחים 

ים המועסקים  את חבות המתכנן כלפי עובד  המבטח  ביטוח חבות מעבידים .16.1.1
או על פי חוק האחריות  על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/על ידי המתכנן  

פגומים, התש גוף  1980  -ם  "למוצרים  נזק  ו/או  בגין מוות  נפשי  ,  נזק  ו/או 

מחלהעל או  מתאונה  כתוצאה  ועקב    ,ובד  כדי  העבודות  תוך  בגבול  ביצוע 
ו  ₪  6,000,000  שלבסך  אחריות   ובסה"כ   ₪  20,000,000  -לעובד    למקרה 
הביטוח  הלתקופת   את  יביטוח.  לשפות  ובצורחב  וייקבע  עזרה  היה  רון, 

כי   מקצועית,  מחלה  ו/או  עבודה  תאונת  קרות  ובצרון לעניין  עזרה    על 
 מתכנן. כלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות 

בקשר    מתכנןידי ה  מאשרת, כי היה ולא מועסקים עובדים על   עזרה ובצרון 
ו/או   ה עם  מתן  לעבודותבמסגרת  ביטוח    מתכנן,  את  לערוך  שלא  הזכות 
 עבידים המפורט בסעיף זה. חבות המ 

בגין  המבטח את חבות המתכנן על פי דין,    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .16.1.2
בקשר עם ו/או במסגרת ביצוע    אדם ו/או גוףלכל  ו/או נזק שייגרמו  אובדן  

אחרי העבודות   ובסה"כמקל  ₪  1,000,000  שלבסך  ות  בגבול  לתקופת    רה 
יביטוח.  ה ובצרון  את    שפותורחב להביטוח  על  בגין  עזרה  אחריות שתוטל 

ובצרון  מחדלי    עזרה  ו/או  המתכנן,    המתכנןלמעשי  מטעם  מי  וזאת  ו/או 
 ".אחריות צולבת" בכפוף לסעיף 

  המבטח את חבות המתכנן על פי דין בשל תביעה   ביטוח אחריות מקצועית .16.1.3
ב לראשונה  שתוגש  דרישה  מחדל  או  או  מעשה  בשל  הביטוח  תקופת  משך 
עו של  או  המתכנן  של  מטעם  מקצועי  מהבאים  מי  כל  של  או  המתכנן  בדי 

העבודות,   ביצוע  עם  בעקיפין  או  במישרין  הקשור  בכל  בגבול  המתכנן 
. הביטוח  ביטוחהלתקופת    מקרה ובסה"כל₪    1,000,000  שלבסך  אחריות  

קף הביטוח, בתנאי כי לא  חודשים לאחר תום תו   12בת    כולל תקופת גילוי
ק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  נערך על ידי המתכנן ביטוח חלופי המעני

למועד   מאוחר  שאינו  למפרע  תאריך  יכלול  כאמור  הביטוח  זה.  בסעיף 
תחילת ביצוע העבודות. הביטוח יורחב לשפות את עזרה ובצרון בגין חבות  

ל המתכנן או של מי  צרון עקב מעשה ו/או מחדל שאשר תוטל על עזרה וב

מביטו  לגרוע  מבלי  וזאת  המתכנן,  מטעם  כלפי  מהבאים  המתכנן  חבות  ח 
 עזרה ובצרון.   

זה   בסעיף  הנקובים  הסכומים  המרת  כי  בזה,  לסכומים    1מובהר  לעיל 
בדולר ארה"ב מקובלת, ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח, בהתאם  

 דוע במועד עריכת החוזה. לשער הדולר ארה"ב הי 

ינת דרישה  כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן הינם בבח   בהרמו .16.2
, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי חוזה  מזערית המוטלת על המתכנן
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  עזרה ובצרון כל טענה כלפי  לא תהיה  מתכנן  מוסכם בזאת, כי ל.  זה ו/או על פי כל דין

 . האחריות כאמור  לגבולותובצרון בכל הקשור   או מי מטעם עזרה 

ע  המתכנן   ביטוחי .16.3 הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  ידי  יהיו  ובצרון ל  סעיף  עזרה    , ויכללו 
דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי    ,כל טענה  עלמוותרים  מבטחי המתכנן  לפיו  

ובצרון.   לפיו לאעזרה  ביטוחי המתכנן סעיף,  יכללו    במשך   יצומצמו   ולא  יבוטלו   כן 
 רשום.  בדואר, מראש לעזרה ובצרון יום  30בת  ודעהבה אלא, הביטוח תקופת

ובצרון  א  פוטר  המתכנן .16.4 עזרה  את  ת  תאגידיה ו/או  ואת  יפו  אביב  תל  עיריית 
לעיל,  העירוניים   הנזכרים  הגופים  מטעם  או    לכלמאחריות  ו/או את הבאים  אובדן 

 המתכנן לחצרי עזרה ובצרון   לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעםנזק  
העבודות, ביצוע  לצורך  מטעמו  הבאים  ו/או  המתכנן  את  המשמש  תהיה    ו/או  ולא 

;   או נזק כאמור ו/בגין אובדן  נזכרים לעיל  ה דרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  מתכנן ל
 ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

חוז  מבלי .16.5 מהוראות  הוראה  מכל  זה  לגרוע  ו  לענייןה  החוזה,  בו  הסבת  במקרה 
המתכנן לדאוג על  מתכנן,  משנה מטעם ה  ניקבלעל ידי  יבוצעו    םאו חלק מההעבודות  
בידי   ביטוח    קבלניכי  פוליסות  ההתקשרות המשנה  והיקף  לאופי  בהתאם  נאותות 

ביטוחי  .  עמם במסגרת  המשנה  קבלני  את  לכלול  הרשות  נתונה  למתכנן  לחלופין, 
   המתכנן.

 זקיזו .17

ס  .17.1 לנכות מכל  זכאי  חב המתכנן  , סכומים בהם  מתכנן כום אותו חייב הוא להמזמין 
ח  ו עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכבויותיו לפי חוזה זה ו/או  בהתאם להתחיי

 . מתכנןו/או דין על ה חוזה ה

ניתנה   מתכנן ל .17.2 אם  אלא  שהוא  וסוג  מין  מכל  המזמין,  כנגד  קיזוז  זכות  תהיה    לא 
 . של המזמיןב בכתמראש והסכמה 

 והיעדר יחסי עובד מעביד מתכנןעובדי ה .18

אינו    מזמיןיף כל עובד מעובדיו שלדעת ה להחל   מתכנן לדרוש מהיהיה זכאי  מזמין  ה .18.1
דעת  להנחת  מבצעו  אינו  או  לתפקידו  הומתאים  ועל  ה  מתכנן,  דרישת    מזמין למלא 

   .ר, בכפוף לזמן התארגנות מתאים בנסיבותלאלת

ה  .18.2 החלפ  מזמין החלטות  הבדבר  מעובדי  עובד  דעתנתית  מתכנן ת  שקול  לפי   ו נה 

נ במתן  צורך  וללא  בהחלטותיהמוחלט  אין  ה  מוקים.  את  לשחרר  כדי    מתכנן אלה 
ה על  להטיל  כדי  בהן  ואין  זה  חוזה  לפי  מהתחייבויותיו  אח  מזמיןמאיזה  יות  רכל 

 . שהיא

  ובלתי  כקבלן עצמאי   מתכנן פועל ה  מזמין ו עם הותכי בהתקשר  , מוסכם ומוצהר בזה .18.3
יחסי   ו/או    מתכנן לבין ה  מזמיןעובד ומעביד בין התלוי ולא יחולו שום  ו/או עובדיו 

 מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל   המתכנן  .משנה מטעמו ו/או מי מטעמוקבלני ה
לפרויקט   חוזה בקשר  ידו  על  שיועסק  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  לבין  בינו  שייערך 

   ראה זו.ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הו

  מתכנן והבאים מטעמו תוך כדי, עקב ובקשר עם ביצוע שרותי ה מתכנןכל פעולות ה .18.4
  מתכנן עצמאי העובד על סיכונו הוא ועל אחריותו הוא. ה כקבלן  מתכנן על ידי ה  יעשו

מכל אחריות לפגיעה ו/או נזק לגופם ו/או לרכושם שלו או של    מזמין פוטר בזה את ה
או  מכוחו  הבאים  של  או  הנו  עובדיו  אחריות  מכל  ואף  עובד מטעמו  מיחסי  בעת 

פירוש זה  לחוזה  להינתן  שעלול  במקרה  אף  עובד   פיו-על  ומעביד,  יחסי  קיימים 
 . לבין עובדיו ו/או מי מטעמוו/או    מתכנןלבין ה  מזמיןומעביד, בין ה
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ניכויי מס   -שא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו )כגון  יי   המתכנן  .18.5

ם ותשלומים  ילומים לקרנות איגודים מקצועי, תשכאמור להלן  בטוח לאומיהכנסה ו
 ל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו. סוציאליים אחרים( ולכ

מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק    מתכנן הלמעלה מן הצורך יובהר כי   .18.6
תקנות שהותקנו על  ואחר כל הצווים וה  1995  –לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה  

דיו ו/או  כל עוב  מתכנןשהיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  פיו, ובע 
במתן   שיועסקו  ועובדיהם  שלו  המשנה  קבלני  ו/או  משמשיו  ו/או  עבודות  שליחיו 

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  מתכנןה
ההתקשר תקופת  כל  שעל  ובמשך  הזכויות  לכל  זכאים  הנ"ל.ות  החוק  כן    פי  כמו 

את התשלומים הנדרשים על פי    מתכנןמתחייב לנכות ולהעביר כחוק משכר עובדי ה
 חוק למס הכנסה. 

ו .18.7   חוזה ב  המתכנןמוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה הכוללת, עליה הסכימו המזמין 
ה  בגין  מקיו  עבודות,זה  הנובעים  התשלומים  בכל  בהתחשב  יחסי נקבעה  של   מם 

א  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אילו היה הו  למה שהיה מגיע למתכנן  עבודה, אף מעבר
עובדיו   מטעמו  ו/או  מי  סוציאליים  ו/או  תנאים  לרבות  המזמין,  כעובדי  מועסקים 

ביטוח  דמי  פנסיוניות,  הפרשות  הבראה,  דמי  שנתית,  חופשה  )ובכללם  למיניהם 
פיטורים( פיצויי  תגמולים,  כלאומי,  למיניהן,  הוצאות  והחזר  שהתמורה  ,  ך 

ב כאמור  הכוללת  חוזההמוסכמת,  המלאה,  העלות  הינה  שתהיה    זה,  והבלעדית 
והיא כוללת את כל התמורה    המתכנןמ  העבודות למזמין בגין כל הקשור בקבלת כל  

מועסקים כעובדי  ו/או מי מטעמו  לו היה הוא ו/או עובדיו    מתכנןשהייתה משולמת ל
 בר לכך. המזמין ואף מע

זה, ולמרות הסכמתם המפורשת של הצדדים, יקבעו בית    חוזהב היה ולמרות האמור   .18.8
ל כי הדין  אחרת,  מוסמכת  רשות  ו/או  עובדיו    המתכנן   עבודה  מטעמו  ו/או  מי  ו/או 

דבר   ולכל  הטבה  ו/או  זכות  כל  מתן  ו/או  תשלום  כל  לצורך  המזמין,  עובדי  הינם 
ו/או מי מטעמוהם לועניין, והמזמין יידרש לשלם סכומים כלש קב תביעה  ע   מתכנן 

עובד   מיחסי  אזי   -הנובעת,  לשפו  המתכנן   מעביד,  כל מתחייב  בגין  המזמין  את  ת 
נלווית שתיגרם   הוצאה  כל  ובגין  לשלם  יחויב  הטבה שמזמין  ו/או  זכות  ו/או  סכום 

, לרבות,  המתכנן ו/או מי מטעמו  למזמין עקב ו/או בקשר לדרישתו ו/או תביעתו של 
לג הוצאותובלי  שכר,    רוע מכלליות האמור:  הלנת  פיצויי  עו"ד,  משפט, שכר טרחת 

 יטורים, ריבית והצמדה, וכיו"ב. פיצויי הלנת פיצויי פ 

ל .18.9 שתהא  התחשבנות  לעובדיו    מתכנןכל  מטעמו  ו/או  מי  המס ו/או  רשויות  עם 
במלוא   נושא  וכשהוא  ובאחריותו  ידו  על  תיעשה  הכנסה,  מס  לרבות  השונות, 

 העלויות. 

 , קניין רוחני ומסמכים תכניות, מתכנןעבודות הרת מסי .19

לפי  ם הבאת חוזה זה לידי סיום לרבות  או ע  המתכנן,  עבודותביצוע  עם גמר   מתכנן  .19.1
סעי  8סעיף   או  ה  ,להלן  20  ףלעיל  של    ןמתכנ ימסור  אחת  סדרה  מסמכים  למזמין 

וגם במדיה מגנטית()מ כל  ודפסים  התכניות,    לפי בחירתו החופשית של המזמין של 
ע"י המזמין או מסמכים אחרים שידרשו  עם    מידות, תרשימים  נערכו בקשר  ואשר 

זה לחוזה  בהתאם  המתכנן  והחישובים  עבודות  לתכניות  המלאה  הקניין  זכות   .
לעיל הם המצוינים  אם  אף  ידי    ,  על  למז  מתכנן ההוכנו  והוא  משייכת  בלבד,  ולו  ין 

 צורך הקמת הפרויקט. ללרבות שימוש בהם כרצונו,   םרשאי לעשות בה

שכר המתכנן המפורט בנספח ב' לחוזה  לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף על    מתכנן ה .19.2
יהא    מתכנןה .שימסור למזמין עפ"י סעיף זה או בעד עדכונו והעבודות   בעד החומר זה
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העלות כל טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין  וע מלתבוע כל תביעה שהיא ו/או ל מנ

יוצרים,  ת אך לא רק טענות  בקשר עם הפרויקט לרבו אבדן רווח, מוניטין,  לזכויות 
 נזקים או הוצאות אחרות כלשהן.  

בתוכניות    מתכנן ה .19.3 בתוכניות,  הזכויות  כל  כי  עיקרית  בהתחייבות  ומסכים  מתחייב 
בשרטו  הכהעבודה,  בכתבי  בדגמים,  במפרטים,  מסמך  טים,  ובכל  בחישובים  מויות, 

או ע"י מי מטעמו בקשר עם ביצוע   מתכנןע"י ה בכל חומר שיוכן  לרבות  ו/או דיסקט ו 
הפרויקט עם  בקשר  או  זה  בעקיפין  ,חוזה  ובין  במישרין  תמיד    ,בין  ויהיו  הינם 

ות לצורך תכנון  אינו רשאי להשתמש בתכני  והמתכנן  בבעלותו הבלעדית של המזמין
פרויקט של  המזמין  ובניה  בהסכמת  שלא  לאלתר .  אחר  לקבל  רשאי  יהא  המזמין 

דרישתו,  אלחזקתו   עם  מיד  לעיל  זה  בסעיף  כאמור  פריטים  ו/או  המסמכים  ת 
 . לא יהא זכאי לעכב בידו חומר זה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא מתכנןוה

שלפי חוזה זה כולל    מתכנןשכר המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם וידוע כי   .19.4
ם בתוכניות ו/או  ם תמורה מלאה בגין זכויות היוצרים בתכניות, וכי זכויות היוצריג

בכל חלק מהן ולרבות חלקים בלתי מושלמים ובלתי גמורים מהן ו/או בכל תוצר של  
ת לפי חוזה זה וכל דבר הכרוך בכך יהיו בכל עת קנינו המלא של  והמבוצע  ותהעבוד 

 . המזמין

יהי .19.5 לגרוע מכלליות האמור  דבר מבלי  בכל  דעתו  שיקול  לפי  לפעול  רשאי  המזמין  ה 
בעבודות לרבות להעתיק התוכניות, להמשיך בהקמת הפרויקט על הקשור בתוכניות ו

כל   או  הפרויקט  מבנה  את  זמן  בכל  לשנות  וכן  התוכניות  את  לשנות  התוכניות,  פי 
לא יהא רשאי למנוע    מתכנן וה   מתכנן חלק ממנו וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת ה

או ביצוע כל / בכל צורה שהיא שינוי כאמור או את המשך בניית הפרויקט וו לעכב ו/א
 תוספת לפרויקט כאמור לעיל.

של    המתכנן .19.6 תקופה  למשך  אצלו  לשמור  בקבצי    7חייב  התכניות  את  לפחות  שנים 
 . רש לכךמחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שייד

  טולואו בי לסיוםהבאת החוזה   .20

ל .20.1 להביא  רשאי  יהיה  ביטולו  המזמין  או  החוזה  להזמנת  בכללותו  סיום  ביחס  או 
עבודה ספציפית אחת או מספר הזמנות העבודה אשר יבוצעו על ידי המתכנן באותו 

 : מתכנןבשל אי קיום התחייבות הזמן, 

רשאי להביא חוזה זה לידי  בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין  
מ זכאי  סיום  יהא  לא  והמתכנן  כלשהי  מוקדמת  הודעה  במתן  צורך  ללא  לכל יידי, 

מזכויותיו   לגרוע  מבלי  וזאת  שקיבל,  לתשלומים  מעבר  המזמין,  מאת  נוסף  תשלום 
 של המזמין על פי כל דין ו/או חוזה: 

תוקנה    המתכנן הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה והפרה זו לא .20.1.1
 נדרש לכך בכתב על ידי המזמין. ימים מן המועד בו   7בתוך 

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

העבודות מבוצעות באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת  
שהמתכנן   ו/או  רשלני  באופן  ו/או  התקציבים  ו/או  הזמנים  בלוחות  ו/או 

מל חדל  על  האחראי  אישי  באופן  אמון  השירותים   ביצועםהיות    של 
על כך התראה בכתב    )והמזמין לא אישר את מחליפו(, והכול לאחר שניתנה

 והדרוש לא תוקן על ידי המתכנן לאחר חלוף זמן סביר. 

החלטה על פירוק מרצון,    הוגשה בקשה למתן צו פירוק המתכנן, או שקיבל  .20.1.3
תח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או  או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, או שפ
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ניים או  הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים או מפרק זמ

קבועים, או שהגיע המתכנן להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע  
להסדר נושים, ובלבד שהצו, ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו  

 ימים ממועד נתינתם.  60בתוך 

מסיבות של כוח עליון, פטירה או    ן לא יכול להמשיך במילוי תפקידוהמתכנ .20.1.4
 ימים רצופים.    30ה על  אובדן כושר עבודה לתקופה העול 

בסעיף כאמור  גמר  לידי  החוזה  הבאת  בדבר  למתכנן  זה    הודעה  עילה  תשמש  לא 
 .לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי

 :המתכנןתו על ידי  סיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפר .20.2

האמור   אף  סיבה  על  מכל  עת,  בכל  המזמין  רשאי  יהא  זה,  בחוזה  אחר  מקום  בכל 
או  שהי כולו  זה  חוזה  להביא  המוחלט,  דעתו  שיקול  פי  על  עליון,  כוח  לרבות  א, 

מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב למתכנן חתומה על ידי המזמין, מבלי שיהיה  

יחייבו בפיצוי    דבר יחשב להפרת החוזה על ידו או חייב לנמק את החלטתו ומבלי שה
. ניתנה הודעה כאמור יבוא  כנן מתל על ידי מתן הודעה בכתב על כך  כלשהו למתכנן

יהיה לא  אשר  בהודעה  הנקוב  בתאריך  גמר  לידי  זה  מ  חוזה  מיום  מיי  7  -  פחות  ם 
  "(.הודעה על סיום החוזהלהלן: ")משלוח ההודעה 

הודעה   .20.3 חוזה  נתנה  סיום  סעיף  על  להוראות  בהתאם  ההוראות    20.2זה  יחולו  לעיל 
 שלהלן:  

ה  .20.3.1 ובלבד שלא  יסתיים  סיום החוזה,  על  בהודעה  נקוב  שיהיה  במועד  חוזה 
 ימים ממועד מתן ההודעה.  7יהיה מוקדם מ 

בעד  המתכנן    שכרהמזמין ישלם למתכנן, עד לאותו מועד )גמר החוזה(, את   .20.3.2
ועד סיום החוזה. חלקה  יחסי בעבודות המתכנן אותו ביצע עד למ החלק ה

בודות המתכנן שבוצעו על  של התמורה תקבע על ידי המזמין בהתחשב בע

תשלום   זה.  חוזה  של  התשלומים  לוח  ולפי  מועד  לאותו  עד  המתכנן  ידי 
כפוף   ה למתכנן  ידי  על  הצהרה  המצורף    מתכנןלמתן    ' הכנספח  בנוסח 

בדבר העדר    חוזהל כזה  של  סופי  סילוק  בדבר  ואישור  תביעות  תביעות,  ל 
ו  מתכנןה כתוצאה מהפסקת העבודה  לפיצויים  תביעות  בגין  כולל  תביעות 

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת  
למזמין  עבודתו העבודות  תוצרי  כל  כתב  והעברת  למתכנן  יעניק  המזמין   .

התכנון, להמשך  מאחריות  לתכנון    שחרור  המתכנן  מאחריות  לגרוע  מבלי 
 בוצע על ידו עד למועד הפסקת ההתקשרות. ש

תוך   .20.3.3 הזכות  לחדשו,    יםדשחו   12למזמין  כאמור  לגמר  החוזה  מהבאת 
יהיה   זה  את    המתכנןובמקרה  לחדש  המזמין  דרישת  לפי    עבודות חייב 

   המתכנן עפ"י תנאי החוזה.

י בכל מקרה של הפסקת עבודות  על מנת למנוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצדדים, כ  .20.4

ב זהמתכנן  בחוזה  המנויות  הסיבות  )לרבות  שהיא  סיבה  מכל  החוזה  פקיעת  ה גין 
את   ו/או  חלקן  או  כולן  המתכנן  עבודות  את  למסור  רשאי  המזמין  יהיה  לעיל( 
השלמתן, לכל אדם או גוף אחרים ולהשתמש לצורך זה בתכניות ובמסמכי התכנון,  

 נן.ניו ללא כל תמורה, שכר או פיצוי למתככולם או מקצתם, כראות עי

ו, לרבות בביצוע  המתכנן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמ .20.5
חפיפה הולמת וראויה עם המתכנן החדש שנבחר על ידי המזמין, לרבות העברת כל  
לא   כאמור  חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו  על  שנעשו  ועבודות  חישובים  המסמכים, 
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תבו  תזכה את והיא  כלשהו,  נוסף  עד תום  המתכנן בתשלום  בשלמותה  ימים    30צע 

בסמ או  החוזה,  סיום  על  ההודעה  המתכנן  מיום  עם  המזמין  יתקשר  בו  למועד  וך 
תוצאתו   או  מטרתו  אשר  מניעה  צו  לקבלת  לעתור  רשאי  יהא  לא  המתכנן  האחר. 

הפרויקט או  עיכוב ביצוע עבודות המתכנן על ידי המתכנן האחר ו/או עיכוב הקמת  
ה לקידום  הקשורה  עבודה  אשר  כל  במסמכים  לשימוש  מניעה  צו  לרבות  פרויקט, 

בקשר    ןרת חוזה זה. בנוסף לא יהא המתכנן זכאי לכל זכות עיכבוהוכנו על ידו במסג
 עם חוזה זה והשירותים שבוצעו מכוחו. 

סעיף   .20.6 הוראות  כי  באות  20מובהר  אינן  או   זה  אחרות  תרופות  או  בזכויות  לפגוע 
כנן ובכלל  ות שיעמדו למזמין לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה על ידי המתנוספ 

יבוטל,   שלא  במקרה  גם  החוזה  של  הפרה  כל  עקב  נזקיו  על  להיפרע  הזכויות  זה 
 וזכויותיו לאכיפת החוזה ומניעת הפרתו.

ידיו את כל התכניות  לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל ל   20.3.2ף  התשלום עפ"י סעי .20.7
  הנ"ל.ף הסעיועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י  

לעיל,  למען הסר ספק   .20.8 בכל חילוקי דעותומבלי לגרוע מן האמור  יהיו  יהיו    ,לא  אם 
לזמין  מלמתכנן  ה בין    ,כאלה המגיעה  לתמורה  הנוגע  ענין  בודות  עבגין  מתכנן  בכל 

 ים, , או בכל ענין אחר לרבות שינוי זהחוהשביצע עד מועד הפסקת או ביטול  המתכנן  
ו/או מסירת תוצרי התכנון של המתכנן    אחרמתכנן  ל  ותהעבוד העברת  את  כדי למנוע  

ביצוע העבודות  או כדי למנוע המשך  ו/  עד למועד הפסקת החוזה ו/או ביטול החוזה
. מובהר כי ידוע למתכנן כי  לנכון המזמין  ימצא  שמתכנן  באמצעות כל    על פי חוזה זה

והתח   כל עצומים  כספיים  נזקים  למזמין  יסב  הפרויקט  בהתקדמות  ייבותו עיכוב 
שלא לעכב מכל סיבה שהיא את ביצוע הפרויקט מהווה התחייבות מהותית שאלמלא  

מסכים כי בחתימתו    מתכנן ה  ניתנה לא היה מתקשר המזמין עם המתכנן בחוזה זה.
ינת דרישות האתיקה ה זה הוא מאשר כי התמלאו כל התנאים הדרושים מבחעל חוז

במקצו  העצמאיים  האקדמאים  איגוד  של  חבר  המקצועית  שכל  לכך  ההנדסה  עות 
 ות. בארגון רשאי לקחת על עצמו את המשך ביצוע העבוד 

מצהיר כי ידוע לו שהוראות סעיף זה מהוות תנאי מוקדם ועיקרי להסכמת  מתכנן  ה .20.9
 קשר עמו בחוזה זה.להתהמזמין 

 זמנית  הפסקת עבודה .21

ה .21.1 לדעת  בהמשך  אם  צורך  יהא  לא  מסוים,    מתכנןה   עבודותמזמין    המתכנן בשלב 
מאת  פי בכתב  הוראה  לפי  מסוים  לזמן  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  את  סיק 

ולא   בהוראה  שיצוינו  לתקופה  לתנאים  בהתאם  העבודות   חדש יהמזמין  ביצוע   את 
   "י המזמין הוראה בכתב על כך.ע  ואלא אם ניתנה ל

רשאי   .21.2 יהא  עת באמצעות מסירת  המזמין  בכל  ביצוע העבודות שהופסקו  לחדש את 
כאמור,    ביצוע העבודות  תפסקבמהלך תקופת ה. כן מובהר כי  מתכנןתב להודעה בכ

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

  העברת זכויות .22

, בדרך  וכן אין הוא רשאיאו כל חלק ממנו, ו/רשאי להסב לאחר חוזה זה   כנןמתאין ה  .22.1
את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או להסב לצד   ו/או לשעבד ו/או להמחות להעביר כלשהי, 

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

ב  מתכנןאין ה .22.2 כול המ   עבודותצוע  ירשאי למסור לאחר את  אלא ן,  או מקצת   ןתכנן, 
  .מראשבכתב ו מזמיןבהסכמת ה
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ה .22.3 הסכמת  את    22.2או    22.1  סעיףלפי    מזמיןניתנה  לפטור  כדי  בכך  אין  הרי  לעיל, 

ומזכויות הוהתחייבויותיו  מאחריותו    מתכנןה זה  פיו  מזמיןלפי חוזה  והמתכנן    ,על 
וא,  וכלפי כל צד שלישי שה  מזמין, כלפי בעלי הזכויותת מלאה, כלפי הבאחריו  שאיי

 22.1  סעיפיםח הוראות  וגם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכ
המתכנן ייוותר אחראי בהתחייבויות המתכנן  הם ו חם ועובדי ולעיל, באי כ   22.2ו/או  

  לפי חוזה זה.

, יעדכן המתכנן את המזמין  תוך תקופת החוזה  במתכנןבשליטה  שינוי    יחולידה ובמ .22.4
ב יפגעו  לא  יהיו,  אם  אלה,  ששינויים  ידאג  מקרה  ובכל  ואלה  פרט בשינויים  אף 

 מהסכם זה ומהתחייבויות המתכנן לפיו. 

להעביר  מזמיןה .22.5 עתלהמחות  ו/או   רשאי  בכל  בעקיפין,  ו/או  במישרין  זכות  ,  כל   ,
, בלא  וחוזה זה, כפי שיראה בעיני לפי  ווכל חובה מחובותי  לקן או כולן()ח   ומזכויותי

ה מצד  כלשהי  בהסכמה  מלוא   מתכנןצורך  את  עצמו  על  יקבל  שהנעבר  ובלבד 
 חייבויות של המזמין התאם להוראות חוזה זה.  ההת

 מתכנןסיום שרותי ה .23

פרויקט    מתכנןה  שרותי .23.1 לכל  מהמקרי  יחשבוביחס  אחד  בכל  לסיום  ם כבאים 
 באים: ה

 מועד הנקובמהוהחל  חוזה זה  טול כאמור ביהחוזה הובא לידי סיום או ב .23.1.1

 . מתכנןל מזמיןבהודעה שניתנה על ידי ה

 עפ"י  מתכנןה  מו עבודותכי הושל  מתכנןל  מזמיןעם מתן אשור בכתב ע"י ה .23.1.2

  בקשר לאותו פרויקט. החוזה 

זהמב .23.2 בחוזה  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  עם  לי  ויקט  בפר   מתכנןה  עבודות  סיום, 
בכל דרך שהיא,    או סיום ההתקשרות הספציפית  זה   חוזהאו עם סיומו של  הספציפי  

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

שקיבל   ו/או  ידו  על  שהוכנו  לרבוהתוכניות  הפרויקט  עם  ו/או  ת  בקשר  מהמזמין 
ו/או   בפרויקט  מטעמםמהיועצים  המסמכים  ,מי  ערוכים,   כאשר  מעודכנים, 

  מסודרים וממוינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. 
ולכל צד ג' שיבוא במקומו,  אחר  מתכנן  מאשר בחתימתו על הסכם זה לכל    המתכנן

תנאי או   מש ללא הגבלה וללא כלכי הוא רשאי להמשיך את ביצוע העבודה ולהשת
 זה.  ר כי סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכםמובה. המתכנן סייג בעבודה שביצע 

 סודיות .24

מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על    מתכנןה .24.1
אשר הגיע ו/או הגיע לידיעתו, ו/או בעלי הזכויות  ל מידע על המזמין  כל מרכיביו, וכ

ו אלא לצורך  ב ביצועו של חוזה זה, לא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בעק
  מתכנן הביצוע של חוזה זה. הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי ה 

ה  את  תחייב  ופעולתו  זה,  חוזה  בביצוע  מטעמו  כאילו   כנןמת ו/או  ועניין  דבר   לכל 

 עצמו.  מתכנןנעשתה ע"י ה

מאחריו .24.2 לגרוע  ינקוט  מבלי  דין,  כל  פי  על  לשמור    המתכנןתו  כדי  סביר  אמצעי  בכל 
ה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכנן כדי למנוע עיון  שמיר

דרישה   לכל  המתכנן  יציית  כן  כמו  זאת.  לו  התיר  לא  שהמנהל  אדם  מכל  של  בו 
ה של תקלה  בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידיו. במקר  המזמין
 . קרות התקלהמיד עם  ןמזמילמסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן לבקשר  כלשהי 
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בקשר עם ביצוע הסכם זה אשר יועסקו בביצוע העבודות  יחתים את עובדיו    מתכנן ה .24.3

הנוס פי  על  סודיות  התחייבות לשמירת  כתב  בעל  ויעביר העתק  ונספח  ח המפורט   ,
 מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין. 

ין כל חומר לידי המזמ  מתכנןימסור ה   מתכנןה   עבודותדרישת המזמין ועם סיום    לפי .24.4
 בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו. 

לא .24.5 הדין  ו/או  מוסמכת  רשות  הוראות  לפי  הנדרש  פרט  של    גילוי  הפרה  יהווה 
הוא הפרה של האמור בסעיף   התחייבות זו וכן גילוי פרט הידוע לציבור לא יהווה אף

 זה.  25

 העדר ניגוד עניינים   .25

כי לא צפוי להיות לו כל ניגוד עניינים לצורך ביצוע התחייבויותיו על מצהיר  המתכנן   .25.1
ד לניגוד עניינים  זה, וכי בכל מקרה של ניגוד עניינים צפוי או קיים, או חש  חוזהפי  

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

 ינים. בכתב מיד בקרות מקרה של ניגוד עני

ה .25.2 יפעל  העבודות  בנאמנות   מתכנןבביצוע  ורק  אך  מטעמו  מי  עבור   ובמסירות   ו/או 
לא תצמח טובת    ו/או למי מטעמו  מתכנןהמזמין ולטובת האינטרסים של המזמין. ל

ו  מתכנןהנאה מביצוע עבודות ה בר לתמורה כפי שהיא מעמכל גורם שאינו המזמין 
מו במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד זה והוא לא יעמיד עצ  חוזה באה לידי ביטוי ב 

עניינים עם האינטרסים של המזמין או במצב שיצמחו לו טובות הנאה כאמור. מבלי  
מתחייב  האמור  מכלליות  יעניקו מתכנןה  לגרוע  לא  מטעמו,  הפועלים  וכל  הוא  כי   ,

)שאינו   אחר  גורם  או  לכל  במישרין  כלשהם,  שירותים  בפרויקט,  המעורב  המזמין( 
במידה ותתקבל טובת הנאה כאמור בניגוד    בין בתמורה ובין ללא תמורה.בעקיפין,  

למזמין. ה מידית  תועבר  היא  זה,  בנ  מתכנןלסעיף  פעולה  כי  לו  ידוע  כי  יגוד  מצהיר 
 סור מוחלט. ילסעיף זה הנה בבחינת א 

 ז' להסכם.  המתכנן מתחייב לחתום על נספח .25.3

 שונות .26

יהיה לו תוקף אלא אם נערך בכתב זה, במפורש או במשתמע, לא    חוזהכל שינוי של   .26.1
 ונחתם על ידי הצדדים.

לדון בכל    ,תהא הסמכות הייחודית והבלעדית  אביב-בעיר תלהמוסמך    לבית המשפט .26.2
 זה.  חוזהבשורות המחלוקות הק

חייב לפצות    יהיהזה    חוזה  עפ"ילא יקיים איזה מהתחייבויותיו   כל צד אשר יפר או .26.3
וההפסדי הנזקים  כל  על  המקיים  הצד  עקב  את  לו  שנגרמו  לגרוע  כך  ם  מבלי  וזאת 

 . חוזהו מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים, על פי כל דין 

  ך זה מותנה בכ  חוזהמהתחייבויות המזמין עפ"י  אחת  כי ביצוע כל    ,מוסכם במפורש .26.4
תחילה   מתכנן שה עפ"י    יקיים  התחייבויותיו  ל  חוזהאת  שעליו  לאותו  זה  עד  קיים 

בכל  הממועד.   באמור  לפגוע  מבלי  זכאי,  ב  מקוםזמין  ב   חוזהאחר  לעכב  צוע  יזה, 
מהתחייבויותי כלשהי  ש  והתחייבות  לאחר  התחייבויותיו    המתכנןעד  את  קיים 

 ר. כאמו

איזה  שום   .26.5 מצד  מזכויותי  מהצדדיםהתנהגות  איזה  על  כויתור  תחשב  עפ"י ו  לא 
של    ו/או אי קיוםפרה  עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה ה   ו/או  חוזה ה

יה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה  חי או כנותנת ד  חוזהתנאי מתנאי ה
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ה כשינוי,  חוזהעפ"י  של    או  תוספת  או  במפורש  נאי  ת ביטול  נעשו  אם  אלא  שהוא, 

 ובכתב. 

המוסכם  חוזהתנאי   .26.6 את  משקפים  יהיו    זה  לא  הצדדים  הצדדים.  בין  והמותנה 
פרסום הבטחה,  בכל  מצג,  קשורים  הצהרה,  בכתב  חוזה,  או  פה  בעל  התחייבות   ,

ב כלולים  תוספת    חוזהשאינם  או  שינוי  כל  חתימתו.  לפני  בכלל,  אם  ושנעשו,  זה 
 קפים זולת אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. זה לא יהיו ת חוזהל

אימת   .26.7 י  מתכנןשהכל  שקיבל  לא  ולאחר  החוזה,  לפי  מהתחייבויותיו  איזו  קיים 
ה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות  מהמזמין התרא

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

בו  שהמתכנן תשלום כלשהו    מזמיןשילם ה .26.8 , (26.7)לרבות, כאמור בסעיף    היה חייב 
בכתב כשהוא צמוד למדד    מזמיןימים מקבלת דרישת ה  7תוך    מין מזל  המתכנן ישיבו  

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

של  למזמין  המתכנןידי   ומצטברת  צמודה  שנתית  ריבית  ובצירוף  ובלבד   8%, 
למתכשהמזמ ונתן  התשלום  דרישת  מהיוודע  סביר  זמן  תוך  למתכנן  הודיע  נן  ין 

 ההזדמנות לשלמה בעצמו במועד הנדרש לתשלום. 

האמור   .26.9 מכלליות  לגרוע  מתנאי    לעילמבלי  לסטות  המזמין  מצד  זה    חוזההסכמה 
 אחר. הווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה במקרה מסוים לא ת 

 חו. כל צד יישא בשכ"ט בא כו .26.10

המזמין .26.11 השתמש  ל  לא  הניתנות  מזה    חוזהלפי    ובזכויות  לראות    סוים,במקרה  אין 
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

 זה.  חוזהכויות וחובות לפי  ז

וה .26.12 כלפי    נןמתכ במידה  ולחוד  ביחד  אחראים  יהיו הם  יחידים  או  גופים  כולל מספר 
 לפי חוזה זה.  מתכנן לוי התחייבויות ההמזמין למי 

את   .26.13 מחייב  זה  בחוזה  בתקנון  האמור  אחרת  האמור  כל  אף  על    עבודות הצדדים 
 . מתכנןלרבות תעריפי האיגוד המקצועי שאליו משתייך, אם משתייך ה מתכנן ה

 כתובות והודעות  .27

 ות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.  כתוב .27.1

לפי אח .27.2 רשום  בדואר  הודעה שתישלח  הגיעה  כל  כאילו  תחשב  דלעיל,  מהכתובות  ת 
ולידיעתו של הצד ה בדואר רשום, מסירתמעת    שעות  72שני כעבור  לרשותו  ה אליו 

נשלחה   אלקטרוניואם  דואר  מרגע    24תוך    -  באמצעות  בדואר   מסירתהשעות 
,  ולאחר שקיבל הצד השולח אישור על קבלתה   בודה המקובלות בשעות העאלקטרוני  

 עם המסירה.   -ד ובמקרה של מסירה בי

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל; 

 

_ _____________ 
 המתכנן 

  ______________ 
 המזמין 
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 מתכנן אישור עו"ד ה 

 

 _____, ______________ת.ז.  חתימת  את  מאמת   ,_________ הח"מ,  ______המורשה  אני 
 ולחייבה בחתימתו.  חוזה בשם ____________________ לחתום על 

 

                                                  _________                       _____________________ 

 , עו"ד                         תאריך 
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 מתכנןעבודות ה  -'אנספח 

 ם:תיאור כללי של השירותי .א

 עם מנהל הפרויקט.  .סיור בבניין וסקירת המבנה .1

לצורך   .2 תכנוני  מידע  תמ"א  איסוף  פרויקט  או    38בחינת  מחדש  והקמתו  קיים  מבנה  הריסת 

מ בנייה  חיזוק  ותוספת  קיים  מתאר   בנה  תכניות  במגרש,  החלה  התכנית  הוראות  ע"פ  או 

 .תקפות והנחיות מרחביות

  עירייה, חישוב סל זכויות, תמהיל דירות ראשוני הכוללת בדיקת מדיניות ה  בדיקה ראשונית .3

עירוניתוהמלצה על מסלול מיטבי לפרו הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש    –יקט התחדשות 

 בנה קיים ותוספת בנייה. או חיזוק מ

 .)חיזוק מבנה קיים או הריסה ובנייה( המסלולים 2-ניתוח אפשרויות תכנון המבנה באחד מ .4

 ה  רולינג בעיריי-פגישות פרה .5

 .השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכנון המוצע וקבלת התייחסותם .6

   .ופה בהתאם לבקשות הדייריםעדכון חל .7

 .)"ועדת חיזוקים"( ת הערות במידת הצורךבחינת הצעות הקבלנים שהוגשו וכתיב .8

 .בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלוונטיים זרה ובצרון ליווי נציגי ע .9

   בלבד מבטים בשני  סטיתריאלי הדמיה הכנת .10

 סקיצה לתכנון דירה, ע"פ דרישה.  .11

 .ךתוצרים כמפורט בהמש .12

 

 שלביות העבודה: .ב

 בדיקת מסלול מיטבי:  -שלב א 

 .סקירת המבנהסיור בבניין ו .1

הריסת מבנה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבנה  איסוף מידע תכנוני לצורך בחינת פרויקט   .2

תכניות מתאר תקפות  מסמכי מדיניות עירונית,  ש,  או ע"פ הוראות התכנית החלה במגר  קיים

 .והנחיות מרחביות

בנה קיים  הריסת מ  –ונית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוניתבדיקה ראש .3

 .והקמתו מחדש או חיזוק מבנה קיים ותוספת בנייה

על  .4 אישורו  וקבלת  הפרויקט  למנהל  המיטבי  למסלול  הראשונית  וההמלצה  הבדיקה    שליחת 

 המסלול הנבחר. 

 

 המשך עבודה על פי המסלול הנבחר:  -שלב ב 

 חיזוק מבנה קיים ותוספת בנייה   – 38/1מסלול תמ"א 

יאותרו מארכיון העירייה( ומסמכי  שרטוט קונטור המבנה הקיים מ .1 )ההיתרים  היתרים  תוך 

משותף   בית  ותשריט  משותף  בית  רישום  )כגון  משותף  במידת    –מבנה  עו"ב  ע"י  יסופקו 

 .ורך(הצ
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לגבי חלופת העיבוי    לימוד וניתוח אפשרויות לעיבוי המבנה וכתיבת דו"ח מסכם הכולל נתונים .2

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

עד   יכלול  )שלב זה  וכו'  בעירייה במידת הצורך    3התאמות בין ההיתר למצב הקיים,  פגישות 

מימוש   תמ"א  לבחינת  תחום  למנהל  הדו"ח  העברת  להכנת    38העיבוי(.  אישורו  וקבלת 

 ך המייל(.    החלופות )דר

3. ( וחיזוק  לעיבוי  חלופות תכנוניות  העירונית  חל  3עד    2תכנון  ופות( ככל שמאפשרת המדיניות 

במידת   טיפוסית  וקומה  הקרקע  לקומת  קיים  מצב  מדידת  תספק  )עו"ב  המגרש  ומאפייני 

 הצורך(.

הא  .4 תכנית  החלופה  או  לממ"דים  ההקלה  לקווי  בהתאם  הניתן  ככל  מאוזנת  תהיה  דריכלית 

 ות בתב"ע.  ההרחב

 (:  1ד'החלופה תכלול )נספח  .5

 ל כניסה ויציאה מהמגרש סכמה לפתרון החנייה כול  .5.1

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

 ותפים/ מעלית וכו'. חדשות/ יציאה לחצר/ חדרים טכניים מש

לעיבו .5.3 השטחים  תוספת  סימון  הכוללות  קיימות  קומות  הרחבות/    -י  תכנית  ממ"דים/ 

 מרפסות / מעלית וכו'. 

 ת וחלוקת הדירות סכמה לקומות נוספו .5.4

 סכמת חתך עקרוני  .5.5

 עדכונים לחלופות.  2המסלול כולל מפגשים עם נציגויות בניינים ויצירת  .6

 על החלופה הנבחרת, יידרש האדריכל:  38 לאחר קבלת אישור מנהל תחום תמ"א  .7

תב הרשאה לליווי הפרויקט + מפה טופוגרפית   הגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כ .7.1

 צים בשלב הבדיקות(. + מסמך פטור לסקר ע

 ( 3ד'  נספח) 38/1  א"תמ פרויקט  עבורהכנת הנחיות לבדיקה כלכלית  .7.2

 ( 5ד')נספח  38/1 א"תמ פרויקט עבורהכנת הנחיות לבדיקה קונסטרוקטיבית  .8

תמ"א   .9 תחום  מנהל  אישור  קבלת  הנבחרת  38לאחר  החלופה  ) יכ   על  הדמיה  האדריכל    2ין 

 מבטים(.

 

   יים והקמתו מחדשהריסת מבנה ק – 38/2מסלול תמ"א 

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

טופו .2 מפה   + הפרויקט  לליווי  הרשאה  כתב  תעביר  )עו"ב  מידע  לתיק  בקשה  +  הגשת  גרפית  

 מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(. 

לגבי אפשרות מימוש הפרויקט במסלול הריסה ובנייה. )שלב זה איסוף מידע    –בדיקת זכויות   .3

 פגישות בעירייה(. בדיקת הזכויות תכלול :    3ל עד יכלו

 ניתוח תב"עות חלות  .3.1

 באזור  38/2ניתוח המדיניות העירונית לתמ"א  .3.2

 ן סימון קווי מגרש ובניי  .3.3

 מספר קומות   .3.4

 צפיפות עתידית   .3.5

 סך זכויות עתידי  .3.6
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למבנה ה .4 תכנונית  ציון  הכנת סכמה  עם  הדירות  קונטור  גרעין,  קומתי,  קונטור  הכולל  עתידי 

וקבלת אישורו    38. העברת הסכמה התכנונית למנהל תחום תמ"א  חלופות(  2)  ות ושטחהפני 

 .דרך המייל -( להכנת החלופות )תכנית כתמים לקומת הקרקע ולקומות הדיירים

 (. 2ד'ת הקבלן )נספח הכנת תמהיל )גרפי ומילולי( ובו מיקום דירות הדיירים ודירו .5

 לחלופות. 1ויצירת עדכון  המסלול כולל מפגשים עם נציגויות בניינים   .6

יידרש האדריכל להכין הנחיות לבדיקה    38לאחר אישור התמהיל על ידי מנהל תחום תמ"א   .7

 (. 4ד')נספח  38/2ית עבור פרויקט תמ"א  כלכל

תמ"א   .8 תחום  מנהל  ידי  על  התמהיל  אישור  האדריכ  38לאחר  להכיןיידרש  )  ל    2הדמיה 

 מבטים(.
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 ושלבי תשלום   מתכנן שכר ה –' בנספח 

וישולם    הינו בסך המפורט כדלהלןביצוע עבודות המתכנן לפי חוזה זה  שכר הטרחה בעבור   .1
 : בהתאם לאבני הדרך כמפורט להלן

 סכום עד ביצוע מו אבן הדרך  מסלול 

מבנה    –  38/1  א"תמ חיזוק 
 קיים 

נ   יתוח הגשת 
  לעיבוי   אפשרויות

 המבנה 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  
תמ"א   השלמת   38תחום  על 

 ח המסכם הדו"
6,500  ₪ 

חלופות    2-3  הגשת
לעיבוי   תכנוניות 

 וחיזוק 

העברת   60תוך   מיום  יום 
לבדיקות  ההנחיות 
וכלכליות  קונסטרוקטיביות 

 לעו"ב 

6,500  ₪ 

הריסת מבנה    –  38/2  א"תמ
 קיים והקמתו מחדש  

הכנת סכמה תכנונית  
עתידי ותמה   2)  יל 

 חלופות( 

יום מיום אישור מנהל   60תוך  
תמ"א   השלמת   38תחום  על 

 הסכמה התכנונית 

6,500  ₪ 

 

)גרפי   תמהיל  הכנת 
מיקום   ובו  ומילולי( 
הדיירים   דירות 

 ודירות הקבלן 

העברת   60תוך   מיום  יום 
כלכלית ההנחיו לבדיקה  ת 

 לעו"ב 
6,500  ₪ 

)ככל   דירה  לתכנון  סקיצה 
 זמין( ותידרש על ידי המ

לכל   סקיצה  הכנת 
 טיפוס דירה קיימת.

ר מנהל אישו  יום מיום  60תוך  
 הסקיצה.  על  38תחום תמ"א 

1,000   ₪
 לטיפוס 

 

  ל ע   שיוגש למזמין חשבון  כנגד    מתכנן ישולם על ידי המזמין לכל תשלום בגין שכר המתכנן   .2
המתכנן  בסעיף  בתנאי  ידי  המפורטים  ידי  לה  11.7ם  על  החשבון  לאישור  ובכפוף  סכם, 

 .  המזמין

ל .3 ישלם  חשבון  ן  מתכנהמזמין  ביניים    ,המתכנןשכר  על  מאבני  במהלך  תשלומי  אחת  כל 
"לעיל  המפורטות  הדרך   הביניים)להלן:  ישולמו .  "(תשלומי  הביניים  פי    תשלומי  על 

תקדמות.  הההמזמין את  התקדמות התכנון בפועל במהלך שלבי אבני הדרך ובכפוף לאישור  
בגין    המתכנןום הכולל לו זכאי  מובהר כי בכל מקרה לא יעלו תשלומי הביניים על סך התשל

 .  שלב הביניים

כנגד קבלת חשבונית    יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד ביצוע כל תשלוםלשכר המתכנן   .4
מניכוי מס  מס   פטור  על  יומצא אישור  לא  במקור.  מניכוי מס  פטור  על  אישור  וכנגד  כדין 

  במקור, ינוכה מס לפי כל דין.

חה אדריכלי בלבד אינם כוללים הוצאות נלוות כגון  הסכומים המפורטים מהווים שכר טר .5
 . צילומים, העתקות, אגרות, היטלים, שכר יועצים שונים

בדק את טיב    מתכנן שהכולל וסופי אחרי  שכר  הינו    מתכנןהלמען הסר ספק מובהר כי שכר   .6
נדרש על ידי המזמין על פי חוזה זה על נספחיו לאחר שהוא    העבודות אשר ביצוען  והיקף
, כי  ת הפרויקט, והבין את התחייבויותיו על פי החוזה וכן על סמך הסכמת הצדדיםבדק א
סכום כל שהוא    מתכנןל חייב לשלם    לא יהיה  המזמיןוכי  וכולל  סופי    שכרהינו    מתכנןשכר ה
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הבנוסף   כל  מתכנןלשכר  ביצוע  עבור  לבהתהעבודות  ,  החוזהאם  אין    . הוראות  כי  מובהר 

 כאמור בחוזה זה.  מתכנןזמין לצמצום עבודות הבאמור כדי לגרוע מזכותו של המ

 

 

 ______________ 
 המתכנן 

  ______________ 
 המזמין 
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ים שהוגשו על ידי המתכנן במסגרת השתתפותו חוברת המכרז והמסמכ  -'דנספח 

 בהליך 



 55- 
 

 

 ות על סילוק תביעהצהרה  -ה ספח נ

 

הח"מ א להגי_____________________________    נו  בזה  ה מתכבדים  את  הכולל  ש  חשבון 
)להלן:   הסופי"והסופי  ל"החשבון  בע"מ(  לשיכון  חברה  וביצרון  "  עזרה  בגין  "(  המזמין)להלן: 

" העבודות":  בהתאמה )להלן    בינינו מיום ___________  חוזהבהתאם לביצענו  עבודות שביצוע  
 (. "חוזה"ה -ו

 נו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן : נה

המאו .7 והסופי  הכולל  הסכום  עבודות  כי  תמורת  המזמין  ידי  על    כמפורט הינו  המתכנן  שר 
 (."התמורה הסופית": ש"ח )להלן ____ בחשבון הסופי ומסתכם בסך 

המזמין ו/או כלפי  תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי    כי אין לנו ולא .8
 ובע ממנו., בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנואו מטעמ וכוחים מאלה הבא 

על   .9 ק   חשבון כי  הסופית  של יהתמורה  סך  כה  עד  ₪    בלנו    קבלת עם  ו______________ 
שלה בסך  לנו  המגיעה  להשליםי ש"ח  ___________    יתרה  כדי  בכך  מלוא    היה  את 

 המגיעה לנו בהתאם להוראות החוזה. התמורה  

 

 או על החתוםולראיה ב

 

 היום_____ לחודש _____ שנת ____ 

 ______________ 

 המתכנן 

 עד לחתימה: ______________ 

 תאריך: ________________ 
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 ונספח 
 ______________תאריך : 

 

  לכבוד

 ע"מעזרה וביצרון חברה לשיכון ב

 א.נ.,

 

 

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

 

חברת    עובד  הח"מ  המאני  משרד  שם   () חברת    תכנן  בשם  הפועל   / ) המתכנן  משרד  שם   (  /  

 ,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:  * ) שם משרד המתכנן (לחברת    המספק שירותים

ידי   .10 על  מועסק  (אני  המתכנן  משרד  שם   (___ תכנון  עבורכם  המבצעת   ,  _________
 .__________בפרויקט  

עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי    המתכנן () שם משרד  ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל   .11
 כמוגדר להלן: 

פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב,  -מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל -"ימידע חסו"
ל עשוי  אשר  אחר,  אמצעי  ו/או  כלי  בכל  ו/או  מידע,    כלולבמחשב 

בעקיפין  המ או  במישרין  בפרויקט  תייחס  הזכויות  לבעלי  ו/או  אליכם 
ב  הנ"לו/או  ע"י     פרויקט  לכם  הניתנים  לשירותים  משרד  ו/או  שם   (

 .     המתכנן (

מי שלא    אני .12 לידי  להעבירו  או  ולא למסרו  מידע חסוי  כל  בסודיות מלאה  מתחייב לשמור 

 הוסמך לכך בכתב על ידכם. 

י הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם אני מתחייב לנקוט בכל אמצע .13
 לא הוסמך על ידכם בכתב. ו/או מרשותי ויגיע למי ש

 ה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו. הנני מאשר כי התחייבויותיי הנ"ל תחולנ .14

 

 בכבוד רב, 

 שם:___________ 

 ת.ז:___________ 

 כתובת:_________ 

 *מחק את המיותר 
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 התחייבות להעדר ניגוד עניינים -נספח ז' 
 

 

חברת    עובד  הח"מ  (אני  המתכנן  משרד  שם  הפו  )  חברת  /  בשם  ( על  המתכנן  משרד  שם   (  /  
 ,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:  * משרד המתכנן () שם המספק שירותים לחברת  

ידי   .1 על  מועסק  (אני  המתכנן  משרד  שם   (  ____________ תכנון  עבורכם  המבצעת   ,
 .__________רויקט  בפ

 

ניגוד עניינים עם .2 ידיעתי אין לי כל  ובצרון בע"מ ו/או בכל    הריני להצהיר כי למיטב  עזרה 
 הנוגע וקשור לפרויקט. 

 

ב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין ביצוע שירותי התכנון בהתאם  הנני מתחיי .3
ו/או   האחרים  תפקידיי  לבין  בע"מ,  ובצרון  עזרה  עם  אחרים/נוספים  להסכם  שירותים 

עזרה    בהתאם להסכם עםכנון  שניתנים על ידי לצדדים שלישיים, וכן בין ביצוע שירותי הת
 ובצרון בע"מ לבין ענייני האישיים. 

 

דית וללא כל דיחוי  ל ניגוד עניינים אודיע על כך במיהריני מתחייב כי היה ויתעורר מצב ש .4
 וראותיו. לאחראי בעזרה ובצרון בע"מ, ואפעל בהתאם לה

 

 

 
 

 

 חתימה 

 

 

 

 


