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מהות השירות המוזמן אצלו  מהנדס מצהיר בזה כי הוא מכיר אתה

ניסיון והכשרה מקצועית מתאימים ודרושים  וכי הוא בעל ידע, 
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ל מקום בחוזה שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים כ .ד

 ולהיפך.

 גדרותה .4

בת האכלוס, אדריכל החטיבה, מהנדסי מנהלת חטי –מנהל" " .א

     החטיבה או כל נציג מוסמך מטעם החטיבה

ן חוזה זה או כל חלק יב לעניתידיו בכ-לרבות מי שהורשה על

 אש ובין בדיעבד.מרממנו, בין 

אדריכל, מהנדס, יועץ מקצועי, מחשב כמויות, בעל  -מתכנן" " .ב

חוזה אתו התקשרה הממשלה ב -מקצוע טכנולוגי וכדומה 

 תכנון או בקשר לביצוע חוזה תכנון.

זמנים אצל והעבודה או השירות המ -עבודה הנדסית" " .ג

 המתכנן.

או בחוזה בניה  החטיבהקבלן איתו התקשרה  -בלן" "ק .ד

 אספקת מבנים או ביצוע תשתיות .

 מקום ביצועה של העבודה ההנדסית. -אתר" " .ה

 המוזמנים.רותים ההנדסיים יהש -שרותי המהנדס" " .ו

, חטיבת האכלוס וכל חבל של  –" החטיבה" .ז מטה החטיבה 

 .החטיבה

 הות ההסכםמ .9

ידיו -רותים ההנדסיים המוזמנים אצל המהנדס יבוצעו עלישה .א

בנאמנות לפי מיטב כללי המקצוע ובהתאם לנהלים המקובלים 

 להנחת דעתו של המנהל. בחטיבה

אך ורק אלה  מזמינה בזה הם שהחטיבהרותי המהנדס ש .ב

של  6ל אף האמור להלן בסעיף עהמפורטים בנספח וזאת 

 החוזה.

תהיה זכאית להזמין אצל מהנדס אחר ביצוע של  החטיבה .ג

רותים כלשהם אשר לא הוזמנו אצל המהנדס וזאת לפי יש
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שיקולה הבלעדי. המהנדס מצהיר בזה שאין לו ולא תהיינה לו 

או  החטיבהל כלפי כל תביעות ו/או טענות ללא יוצא מן הכל

 ן מסירת העבודה כאמור.יהמהנדס האחר בג

רותים כאמור למהנדס אחר מתחייב המהנדס לשתף ימסרו שנ .ד

 פעולה עימו.

 הינן תנאי יסודי ועיקרי של החוזה. 9וראות סעיף ה .ה

 רותי המהנדסש .6

רותים המפורטים להלן, אלא אם ירותים ההנדסיים יכללו את השישה

 אחרת. כן נאמר בנספח

 אום תכנוןת . א

המנהל לשם קביעת האפיון של העבודה  רורים עםב (1

 ההנדסית.

 קורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.ב (2

בברור  -בהשתתפותו או בלעדיו  -יצוג המנהל י (3

 הפרוגרמה עם המתכננים.

 ביעת אומדן ראשוני לעבודה ההנדסית.ק (4

בות תיאום לקבלת דווח על ימון המתכננים לישיז (9

כנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו תהתקדמות ה

במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל 

תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים 

 הקבועים בחוזי התכנון.

שתתפות בבירור ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים ה (6

 ןחרות הקשורות בתכנובקשר לבעיות החוקיות והא

 העבודה ההנדסית וביצועה.

יוע למנהל בטיפול אצל הרשויות השונות לקבלת ס (7

אחרי הטיפול בקבלת רישיון הבניה  קברישיון בניה ומע

נזקקת לרישיון בניה לעבודה  החטיבהכל זאת אם  -
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ההנדסית נשוא חוזה זה. שירות זה יבוצע ע"י המהנדס 

 רק אם נכלל בנספח.

של העבודה ההנדסית בגמר  ון האומדן התקציבידכע (1

 שלב תכנונה הסופי.

ריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת ע (5

אחר התקדמות התכנון של המתכננים  קבתכניות, מע

 בהתאם לחוזי התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים.

 עקב אחר התכנון המפורט מבחינת האומדן התקציבי.מ (11

כננים, כולל בדיקת התאמתן תיקת התכניות של המדב (11

לפרוגרמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל 

 המתכננים.

והמתכננים ביחס  החטיבהיאום ויעוץ בין המנהל, ת (12

לשיטה ולצורה של המפרטים )הסטנדרטיים והמיוחדים( 

וכתבי הכמויות המתחייבות מהתנאים המיוחדים של 

 העבודה ההנדסית.

כרזים של העבודה ההנדסית שיוכנו מדיקת מסמכי הב (13

על ידי המתכננים, לרבות האומדן התקציבי המבוסס על 

 כתבי הכמויות, והגשת חוות דעת למנהל ולמשרד.

 ריכת אומדן תקציבי על סמך מסמכי המכרזים.ע (14

שבועי למנהל על התקדמות התכנון של העבודה -ווח דוד (19

רה של קת לקידום התכנון במההנדסית ומתן המלצו

 פיגורים.

ה משמעותית מהאומדן יווח מידי למנהל על כל סטיד (16

יקרויות שחלו ילמעט זו הנובעת מהת -התקציבי 

תוך מתן הסברים מפורטים למקור  -בתקופת התכנון 

 ה וסיבתה.יהסטי

 ל שירות נוסף כפי שיפורט בנספח.כ (17
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 יאום ומעקב אחר הביצועת .ב

עבודה ההנדסית החר התקדמות הביצוע של עקב אמ (1

בהתאם לחוזי הבניה ודווח מידי למחוז על סטיות מלוח 

הזמנים של חוזי הבניה, כולל מתן הסבר לסטיות 

 והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט.

יום ישיבות תיאום קבועות או יזומות עם הקבלנים, ק (2

ון המחוז לשם ימאו השתתפות בישיבות הנ"ל לפי ז

י המקצוע השונים לת השתלבות נכונה של בעהבטח

במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח 

הזמנים של חוזי הבניה. סיכום בכתב של הישיבות ודווח 

 למחוז עם העתק למשרד.

עקב/שמירה על המסגרת התקציבית של חוזי הבניה מ (3

במשך כל תקופת הביצוע של העבודה ההנדסית. עדכון 

מחוז עם העתק לבמקרה של סטיות ודווח התקציב 

וסיבתה והמלצה  יהתוח מקור הסטיילמשרד, כולל נ

 לגבי הצעדים שיש לנקוט.

 -שבועי, חודשי או כפי שיורה המנהל -דו -מפורט  וחוד (4

על ביצוע העבודה ההנדסית הן מבחינת העבודה, הן 

מבחינת התקדמותה והן מבחינת המחירים והמסגרת 

יוגש ביהתקציבית. הד  -1חוז ומל 1העתקים:  -2ווח 

 למשרד.

 ל שירות נוסף כפי שיפורט בנספח.כ (9

 יקוח באתרפ .ג

גילוי ב (1 דיקת התכניות של העבודה ההנדסית ועם 

התאמות -טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי

הבאתם לידיעת המחוז לשם הבהרה, הסברה  -וכיו"ב 

 הכל לפי המקרה. -או קביעה 
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יומי( על ביצוע מדויק -יום)יקוח מקצועי קבוע ומתמיד פ (2

של העבודה ההנדסית באתר ובמקומות העבודה והייצור 

הכל בהתאם  -לפני הבאתם לאתר  -של המוצרים 

 להוראות חוזי הבניה והוראות המנהל.

הסימון של העבודה ההנדסית באתר  וריקורת ואישב (3

 ושל קביעת הגבהים.

ות אמרים והמוצרים בהתאם להוריקוח על טיב החופ (4

 המפרטים של חוזי הבניה ולהוראות המנהל.

 יקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי המלאכה.פ (9

יקוח על התקדמות הביצוע באתר ובבתי המלאכה פ (6

 בהתאם ללוחות הזמנים של חוזי הבניה.

דיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים ב (7

ן לזמן ע"י מם וציוד וכיו"ב שיוגשו מזלאספקת חומרי

הקבלן והבאתם לאישור המחוז בצרוף הערות, חוות 

 דעת והמלצות.

/ שתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, המנהלה (1

 מחוז ולבין הקבלנים.ה/החטיבה

תן הודעות מוקדמות למחוז על הצורך לספק תכניות מ (5

 או הוראות לקבלנים.

ית סם בקשר לביצוע העבודה ההנדתן הסברים לקבלנימ (11

 ות ולהוראות המנהל.כניבהתאם לת

דידה ואישור הכמויות של פרטי העבודה ההנדסית, מ (11

בכפיפות להוראות חוזי הבניה, בתיאום עם הקבלנים 

ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים, 

 בהעתקי התכניות.

 יהול עדכני של פנקסי מדידה.נ (12
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של העבודה  עדיאגרמות על התקדמות הביצויהול נ (13

 ההנדסית.

 .החטיבהיהול יומן עבודה בהתאם לנוהלי נ (14

שבועי למחוז על רמת הביצוע, התקדמות -ווח שוטף דוד (19

הביצוע, המסגרת התקציבית וכיו"ב של חוזי הבניה, 

תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע והצעת 

 דרכים לפתרונן.

רעות אחרות פכובים, תקלות או הייוחד על עווח מד (16

שקרו או הצפויים בביצוע העבודה ההנדסית, כולל 

 הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.

יקוח על עריכת התכניות של העבודה ההנדסית כפי פ (17

(  ומסירתן למנהל.( As Madeשבוצעה 

 בלת העבודה ההנדסית בשיתוף עם המחוז והמתכנניםק (11

, או חלקי עבודות, הכל םלאחר סיום כל עבודות הקבלני

 .החטיבהבהתאם לחוזי הבניה ולנוהלי 

רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים ( 15

מהקבלנים, לאור בדיקת הקבלה כאמור, ופיקוח על 

 ביצועם.

בלה סופית של העבודה ההנדסית לאחר ביצוע ק (21

 ז והמתכננים.התיקונים וכיו"ב בשיתוף עם המחו

בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר  תתן חוות דעמ (21

 סיום העבודה, בהתאם לחוזי הבניה.

דיקת העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה ב (22

בחוזי הבניה, רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת 

בתיאום עם  -הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי 

ניה לאחר ביצוע התיקונים ר חוזי הבגמעל  -המחוז 

 תקופת הבדק. בתום
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תן עדות בפני בתי משפט או בוררים בכל הקשור מ (23

 לעבודה ההנדסית.

 ל שירות נוסף כפי שיפורט בנספח.כ (24

 

 יקורת חשבונותב .ד

דיקת פנקסי הכמויות לאור המדידות באתר כפי ב (1

שנרשמו בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הביצוע 

מויות עם כה לתנאי חוזה הבניה, וסיכום הובכפיפ

 הקבלנים.

רור תביעות הקבלנים למחירים חדשים לפריטי עבודות ב (2

שאינם כלולים בחוזי הבניה או לתשלומים נוספים שלא 

 הותנה עליהם בחוזי הבניה.

יתוח תמחירי לתביעותיהם של הקבלנים והגשתו נ (3

 לאישור המחוז.

ולמנהל והשתתפות בברור בה לחבל הרלוונטי בחטיעוץ י (4

ם או ברור התביעות במישרין עם יתביעותיהם של הקבלנ

הקבלנים ועריכת המלצות בקשר אליהן לאחר הברור, 

 .המנהלהכל כפי שיורה 

כלפי הקבלנים במקרה  החטיבהריכת תביעות של ע (9

 הצורך והדיון בהן.

יכום התביעות בהתאם להנחיות המחוז ועריכת הסכמי ס (6

 .החטיבהיים לפי נוהלי שינו

נות החלקיים ו/או הסופיים ודיקה ואישור של החשבב (7

של הקבלן כמפורט בתנאי הנספח( ובכלל זאת בדיקה 

ואישור העלאות או הפחתות בשכר החוזה עקב תנודות 

במחירי החומרים ובערך העבודה, הכל בהתאם להוראות 

 .החטיבהחוזי הבניה ונוהלי 
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לשם  החטיבהשסופקו לקבלן ע"י ריכת מאזן חומרים ע (1

 ה ההנדסית.דשימוש בביצוע העבו

רוט ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודות השונים, פ (5

 לרבות שינויים ותוספות.

 .החטיבהריכת תיקי חשבון סופי בהתאם לנוהלי ע (11

שתתפות בברורים עם הקבלנים, או קיום ברורים עם ה (11

קשר לתביעות הקבלנים, הכל כפי שיורה המנהל, ב

 הצדדים.

או בוררים בכל הקשור  תן עדות בפני בתי משפטמ (12

 לאמור לעיל.

 ל שירות נוסף כפי שיפורט בנספח.כ (13

 הול פרויקט, סקרים, מחקרים וכדומהני .ה

 יצוע התפקידים כמפורט בנספח.ב

 וות עובדים של המהנדס, סמכויות מיוחדות של המנהלצ .7

זה זה הרכב או גודל הצוות של עובדי ם לא נקבע בנספח לחוא .א

מתן שירותי המהנדס, מתחייב המהנדס  המהנדס לצורך

שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו לביצוע החוזה 

יניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת הביצוע של חוזי 

 התכנון וחוזי הבניה.

 -בלי לגרוע בהתחייבות האמורה של המהנדס רשאי המנהל מ

וות צלהורות למהנדס להגדיל את  -וכאשר יראה צורך בכך אם 

במספר, לתקופה  -על חשבונות ואחריותו של המהנדס  -עובדיו 

 ובמקומות אותם יציין בהוראותיו, ומזמן לזמן.

ונה .ב סיונם של ימהנדס יגיש בכתב למנהל את פרטי השכלתם 

העובדים שהוא מתכוון להעסיק לביצוע חוזה זה ועליו לקבל 

סכמת המנהל בכתב על העסקתם. ניתנה הסכמת המנהל ה

ור אין בה כדי לפגוע בזכותו של המנהל לדרוש החלפת מכא
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עובדי המהנדס. המנהל יהיה רשאי, בכל עת ובכל מקרה שיהיה 

ו  סבור שעובד מעובד המהנדס אינו מתאים לתפקיד שהוטל עלי

 או אינו ממלא את תפקידו כראוי בקשר ולצורך ביצוע שירותי

בלי מ וזאת -המהנדס, לדרוש כי העובד הנ"ל יוחלף באחר 

והמהנדס יהיה חייב למלא את  -לתת נימוקים לדרישתו זו 

הדרישה הנ"ל של המנהל ללא כל דיחוי ומבלי שהמנהל או 

 הממשלה ישאו באחריות כלשהי לכך.

בקביעות או מזמן לזמן לבצע כל שירות  תהיה רשאית החטיבה .ג

ין בעצמו ובין באמצעות אחרים, אשר משרותי המהנדס, ב

תו או שלא ביצעו להנחת דעתו של והמהנדס נמנע מלעש

המנהל, בתנאי כי המהנדס הוזהר קודם לכן בכתב על ידי 

 ימים מראש. 21המנהל והאזהרה ניתנה לו 

לגבות מאת  תהיה רשאיתא יזו הה בזכות החטיבה השתמשה

 החטיבהומים שגיע לו את הסכשיהמהנדס או לנכות מכל סכום 

כיסוי ל 19%בהם בעד ביצוע אותו שירות בתוספת  הנשא

הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי לחייבו להוכיח את הסכומים 

כל תביעות או דרישות בקשר  נההנ"ל ומבלי שלמהנדס תהיי

 לביצוע השירות האמור.

אומה מאחריותו והתחייבויותיו של במאמור לעיל לא יגרע ה .ד

 זה או לפי החוק. המהנדס לפי חוזה

 -על חשבונו הוא  - מהנדס מתחייב לצייד את צוות עובדיוה .ה

בכל הציוד הדרוש לביצוע שרותי המהנדס על פי חוזה זה 

לרבות רכב, מכשירי מדידה, מכונות חישוב וכיו"ב. האחזקה 

. והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המהנדס ועל חשבונו

ישאו באחריות כלשהי  לא מהנדס החבלאו המנהל או  החטיבה

יוד או לכל חלק ממנו מכל צבעד אבדן, הפסד או נזק כלשהו ל

 סיבה שהיא.
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 כר המהנדסש .1

תמורה שתגיע למהנדס עפ"י הוראות חוזה זה, בגין שרותיו, כולל ה

תשלומי ביניים עבור התקדמות ביצוע שירותיו תשולם למהנדס 

 בהתאם למפורט להלן:

יקף שכר טרחתו של המהנדס לפי צדדים אומדים בזה את הה .א

   ים: לש"ח )במ    החוזה בסך 

לא כולל ,    ש"ח(, נכון ליום     

 מס ערך מוסף.

וצהר בזה המפורש בין הצדדים כי הסך הנ"ל הינו אומדן מ

ראשוני בלבד, וכי עם קביעת שכר טרחתו של המהנדס לפי 

נה, ד' להלן, יבוטל האומדן הראשו-הוראת סעיפי משנה ב' ג' ו

 ושכר הטרחה שייקבע בנספח יבוא במקומו.

יום מקבלת צו התחלת התכנון, יגיש המהנדס למנהל  61וך ת .ב

הצעה מפורטת בכתב עבור שכר טרחתו, מבוססת על התעריף 

המקצועי המתאים שבקובץ "הוראות ותעריפים לעבודות תכנון 

במערכת הבטחון", המתפרסם באמצעות ההוצאה לאור של 

(, ועל אומדן ערך המבנה "התעריף" :ן )להלןמשרד הבטחו

 "י המהנדס.ע שהוכן והוגש

יום מעת קבלת הצעת המהנדס בהתאם לסעיף ב' לעיל,  11וך ת .ג

ניתוח שכר מפורט, אשר לאחר חתימתו ע"י  החטיבהיוכן ע"י 

הצדדים יצורף לחוזה, יבוא במקום האומדן הראשוני הנזכר 

 מן החוזה. ה חלק בלתי נפרדוויהו -בסעיף א' 

יתוח שכר נתגלו חלוקי דעות בין הצדדים לחוזה בקשר לנ .ד

מוסכם כאמור ף הטרחה, לרבות התעריף )במידה ואיננו תערי

, יהיה המהנדס רשאי להזמין את נציג א.א.א.י. בס עיף ב' לעיל(

יובא  -להשתתף בדיון בהצעתו. לא הגיעו הצדדים לידי הסכם 

 ו יערך ניתוח שכר.על פי קביעתו הדבר לקביעתו של 
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הנדס בהתאם מד לקביעת שכר טרחתו המפורט של הע .ה

ג' ו למהנדס בתמורה  החטיבהד', תאשר -להוראות סעיפים 

להתקדמות ביצוע עבודתו, ועל חשבון שכר טרחתו, תשלומי 

הכספי ן ביניים עד לשלוש חשבוניות, אולם בתנאי שהיקפ

מהאומדן  91%המצטבר של כל שלוש החשבוניות לא יעלה על 

טבר הנ"ל צשהסף המף הראשוני של שכר הטרחה, ובתנאי נוס

. ה ש"ח )עשרים ושלוש 23,111לא יעלה על   החטיבהאלף ש"ח(

רשאית עפ"י שיקולה לעדכן סכום זה מדי פעם לפעם. תשלום 

 יום מיום הגשתן. _________החשבוניות הנ"ל ייעשה 

ההנדסיים,  קבע בנספח כי שכר המהנדס בתמורה לשירותיונ .ו

הנדס לשום מכולם או מקצתם, הוא סופי, לא יהיה זכאי ה

ירותים הנדסיים שתשלומים נוספים, מסיבה כלשהי, בגין 

 כאמור.

א נקבע בנספח כי שכר המהנדס בתמורה לשירותיו ל .ז

ההנדסיים, כולם או מקצתם, הוא סופי, יחושב שכרו של 

בע להם נקלא בעד אותם השירותים ההנדסיים ש -המהנדס 

אחוז אחר  ולפי האחוז הבסיסי הנקוב בנספח, א -מחיר סופי 

אם יתחייב הדבר לפי העניין, מערך העבודה ההנדסית. לצורך 

 -חישובי שכר המהנדס כאמור "ערך העבודה ההנדסית" יהיה: 

.ה של 6.א, 6סעיפים  -גין תיאום תכנון וניהול פרויקט ב (1

ם הקבלנים עבור הסכום הנקוב בחוזי הבניה ע -החוזה 

והמתקנים  ביצוע העבודה ההנדסית למעט ערך הציוד

המספקים כוח והתנעה כגון גנרטורים, 

ורמטורים, מנועים, מדחסים, משאבות, מפוחים פנסטר

וכיו"ב ולמעט ערך המתקנים והציוד היעודי הקשורים 

)כגון ציוד קשר וכיו"ב(  בתפעולה של העבודה ההנדסית 
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האויר ותאי המעליות, כמוגדר  וערך מס הקניה למיזוג

 בנספח.

מעקב אחר הביצוע ופיקוח באתר, סעיפים וגין תיאום ב (2

התמורה הכוללת שתגיע לקבלנים  -ג של החוזה 6ב, 6

בעד ביצוע העבודה ההנדסית כפי שתיקבע  מהחטיבה

בחשבונות הסופיים של הקבלנים המאושרים על ידי 

עיל ולמעט ( דל1המנהל, למעט כל האמור בסעיף קטן 

ה בתור שלתשלומים חורגים ששולמו לקבלן על ידי הממ

פרמיה בעד סיום העבודה ההנדסית לפני מועדה, בתור 

פיצויים בעד נזקים שנגרמו לו מסיבה כלשהי ו/או 

 תשלומים חורגים אחרים.

.ד. של החוזה, על פי 6סעיף  -גין ביקורת חשבונות ב (3

קבע ויאושר אומדן הסכום הסופי של החשבונית, שיי

עם סיום העבודה  מטעם החטיבהסופית ע"י מנהל 

דסית, לפני התחלת המו"מ על סיכום חשבוניתו נהה

הסופית של הקבלן וללא תלות בסכום הסופי שייקבע 

 כתוצאה מאותו המו"מ.

רך העבודה ההנדסית לצורך חשוב שכר המהנדס לא ע (4

 יכלול מס ערך מוסף.

מורה לשרותיו ההנדסיים, כולם קבע כי שכרו של המהנדס בתנ .ח

ת העבודה שיושקעו בפועל ואו מקצתם, יהיה לפי רישום שע

רותים יבעד אותם הש -בביצועם, יחושב שכר של המהנדס 

בהתאם להוראות לשעות עבודה המקבל  -שנקבעו כך בנספח 

 במשרד.

 -:    סכום הכולל של החוזה במחירי תאריך ה .ט

 "ח________ שמשנה א. דלעיל האומדן הראשוני לפי סעיף ( 1

 "ח_________שבנדבכים   טתפות משהב"תהש -מהנ"ל  2%( 2
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 דלהלן( 17ראה סעיף )
     ___________________ 

 "חש_________       -ערך מוסף -סה"כ הסכום החייב במס( 3

 "חש_________           -   מוסף לנ"ל %-ערך-מס( 4
     ___________________ 

 "חש_________          ,"כ שכר הטרחה, לפי האומדןסה( 9
 ולל מע"מי כראשונה

 "חש_________    -ר החזר הוצאות, כולל מע"מ וקצב עב( ה6
     ___________________ 

 "חש_________           -ה"כ הסכום הכולל של החוזה ( ס7

 השכר יאושר לפי שעות עבודה.* 

 

    תאריך      תימת המנהל ח

    תאריך      תימת המתכנן ח

 עורי התשלום ומועדיהםש .5

נקבע בנספח שעורי תשלומים ו/או מועדי תשלומים בתמורה  לא

לשירותיו ההנדסיים כולם או מקצתם, יהיו שעורי התשלומים 

 -דיהם כדלהלן: ועומ

החלק היחסי מהשכר בעד שירות זה  -גין תיאום תכנון ב .א

דמות הביצוע של חוזי התכנון, כמפורט בנספח לפי מידת התק

 ובמקביל לתשלום למתכננים.

 -גין תיאום ביצוע, פיקוח באתר וביקורת חשבונות חלקיים ב ב.

לפי מרכיבי השכר המפורטים בנספח בעד שירותים הנדסיים 

 -אלה ובהתאם לחשבונות הקבלנים המאושרים ע"י המנהל 

חשבונות מה 11%( דלעיל ובניכוי 2.ז.1בהפחתת האמור בסעיף 

הנדס מובמקביל לתשלום לקבלנים. היתרה שתישאר לזכות ה -

מחשבונות הקבלנים תשולם לו לאחר גמר  11%בגין הניכוי של 

 החשבונות הסופיים עם הקבלנים בהתאם לחוזי הבניה.
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 -גין ביקורת חשבונות ב .ג

ד שייקבע אומדן סכום חשבוניתו הסופית של הקבלן ע (1

( 3.ז.1ל המחוז, כאמור בסעיף ויאושר סופית ע"י מנה

ורטים בנספח לשירות פלפי מרכיבי השכר המ -דלעיל, 

 זה בהתאם לאומדן הנקוב בו.

לפי מרכיבי השכר כאמור  -אחר שייקבע, כנ"ל ל (2

 ובהתאם לסכום שנקבע ואושר סופית, כאמור.

בלי לפגוע באמור לעיל רשאי המנהל לאשר למהנדס תשלומי ביניים לפי מ

שיפוטו לגבי כל חלק משירותי המהנדס בהתאם להתקדמות חוזי יקולו וש

כנון או חוזי הבניה ובלבד שסף כל תשלומי הביניים שהמהנדס יקבל תה

תמורת כל אחד משרותיו ההנדסיים לא יעלה על השיעורים הקבועים בנספח 

 לשרות זה.

 תשלומים בבחינת מפרעותה .11

לחוזה זה, יראו  ל עוד לא הוציא המנהל למהנדס תעודת סיוםכ

מורה בעד תהתשלומים למהנדס כמפרעות בלבד על חשבון ה

השירותים ההנדסיים שהמהנדס התחייב לבצע עפ"י החוזה ולא 

 כתשלומים סופיים בעד חלקי שירותים הנדסיים כמורים.

 החטיבהוצאות המהנדס שיוחזרו על ידי ה .11

זכאי  דלעיל, יהיה המהנדס 1וסף לשכר המהנדס האמור בסעיף נ

ת אלו ולהחזרת ההוצאות המפורטות להלן אלא אם כן כלולות הוצא

 בנספח:

וצאות טיסה לאתר לצורך תיאום תכנון, סקר, ניהול פרויקט, ה .א

 יעוץ וכדומה.

וצאות טיסה לאתר לצורך תיאום ומעקב אחר הביצוע או ה .ב

לצורך ביקורת חשבונות וזאת רק במקרה ששירותים אלה 

 י הפיקוח באתר.נמסרו למהנדס בל
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מהגבולות  ק"מ -31וצאות נסיעה לאתר המרוחק יותר מה .ג

העירוניים של משרדו של המהנדס וזאת אך ורק לצרכים 

המפורטים בסעיפים משנה א. ב. דלעיל. שעור ההחזר של 

הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריף והתנאים הקיימים עובדי 

ס, ישולמו המדינה. במקרה של שימוש ברכב פרטי של המהנד

ם שלהוצאות הנסיעה הנ"ל בשיעור מלוא הסכום שמקובל ל

 בשירות המדינה לפי תעריף מרצים.

תקורה וריווח, בגלל איחור  12%וצאות ממשיות בתוספת ה .ד

במועד סיומה של העבודה ההנדסית על ידי קבלנים שיעלה על 

חודשים לגבי המועד שנקבע בחוזי הבניה אתם, ובתנאי שאם  4

שתגיע לקבלן בעד ביצוע העבודה ההנדסית תגדל,  התמורה

חסי לכך תקופת הפיקוח שבגינה לא מגיע יתוגדל באופן 

 למהנדס החזר הוצאות ממשיות.

חישוב מספר החודשים שבגינם מגיע למהנדס הוצאותיו  

 -ייעשה כדלהלן:  12%הממשיות בתוספת ריווח של 

 

חזר ספר חודשי העבודה שבגינם מגיע למהנדס המ - א

 .12%משיות בתוספת ריווח של מוצאות ה

 צוע בפועל של העבודה ההנדסית.יספר חודשי הבמ - ב

ספר חודשי הביצוע של העבודה ההנדסית לפי חוזי מ - ג

 בניה.ה

תמורה הכוללת שתגיע לקבלנים בגין העבודה ה - ת

יקרויות בשכר העבודה יהנדסית, למעט סכומי ההתה

 והחומרים.









 ג4

ש

ת
אב
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הנדסית הנקוב בחוזי הבניה עם רך העבודה הע - ש

 קבלנים.ה

ים שאם תחול הפסקה בביצוע העבודה דוסכם על ידי שני הצדה

ההנדסית לתקופה העולה על חודש ימים לא יובאו מספר 

ה ההנדסית פחות חודש אחד בודחודשי ההפסקה בביצוע הע

ן חודשי הביצוע בפועל של העבודה ההנדסית, ובתנאי יבמני

שאם נדרש המהנדס ע"י המנהל לתת שירותים הנדסיים 

לו ההוצאות הממשיות  מסוימים בתקופת ההפסקה, יוחזרו

ריווח שהוציא בגין מתן שירותים הנדסיים,  12%בתוספת 

 כנדרש ע"י המנהל בתקופה זו. 

 החטיבהוצאות שלא יוחזרו על ידי ה .12

חוזה זה, מאיזו  עוציא המהנדס הוצאות כלשהן בקשר עם ביצוה

 11סיבה שהיא ובכללן הוצאות אש"ל ואחרות, שלא הוזכרו בסעיף 

, והמהנדס מוותר החטיבהדלעיל, לא יהיה זכאי לבקש החזרתן מ

 בזאת על כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 חריות המהנדס לנזקים וכיו"בא .13

ק או הפסד שייגרם למשרד עקב ביצוע מהנדס אחראי לכל נזה .א

תוך רשלנות המהווה עולה אזרחית והוא מתחייב  שרותיו

בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור,  החטיבהלפצות את 

דין סופי של בית משפט מוסמך או, אם הוגש -בהתאם לפסק

 ערעור, של בית המשפט לערעורים.

בקשר עם מהנדס אחראי כלפי צד שלישי לנזקים שייגרמו ה .ב

 החטיבההנדסיים, ואם השירותיו ההנדסיים או עקב שירותיו 

יחויב ע"י בית משפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בעד 

נזקים שהמהנדס אחראי להם, מתחייב המהנדס בשיפוי מלא 

יחויב ע"י בית המשפט  החטיבהעל כל סכום ש החטיבהלטובת 

, כאמור, את הסכום ששולם על ידיו לחטיבהלשלם או להחזיר 
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ין זה. ילמשרד בענו לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמ

ב המגיע מהמהנדס לסוכנות לפי חוזה חואותו סכום יראוהו כ

 זה.

ום הוראה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות ש .ג

וכל אדם הפועל מזמן לזמן בשמו או כדי לחייבם  החטיבהאת 

נזק או הפסד העלול להיגרם בפיצויים או אחרת בעד כל אבדן, 

מהנדס, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל הלגופו או לרכושו של 

מזמן זמן בשמו או מטעמו, או של כל צד שלישי, מחמת פעולה, 

רשלנות, מחדל, מקרה אסון או סיבה אחרת הקשורה או 

הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופן ביצועו, והמהנדס לבדו ישא 

 מקרה מהמקרים המפורטים לעיל. באחריות לתוצאות כל

בחוזה זה פועל  החטיבהבזה כי בהתקשרו עם  וסכם ומוצהרמ .ד

המהנדס כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא יחולו שום יחסי עובד 

לבין המהנדס. המהנדס פוטר בזה מראש  החטיבהומעביד בין 

שהיא הנובעת מיחס עובד ומעביד,  ותמכל אחרי החטיבהאת 

או עשוי להינתן לחוזה זה פירוש של יחסי אף במקרה שעלול 

 .דעבימ-עובד

 יטוחב .14

יחדיו  החטיבהמהנדס יבטח על חשבונו הוא את עצמו ואת ה .א

.ג. דלעיל 13בביטוח מלא נגד כל הסיכונים המנויים בסעיף 

העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך ביצוע חוזה זה 

מו, עובדיו וכל אדם לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עצ

 ל המנהל.שהפועל בשמו או מטעמו שלו או 

 13וראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחן של הוראות סעיף ה .ב

 דלעיל.

 יסור העברת החוזהא .19
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מהנדס לא יסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן לא ה .א

יעביר או ימסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה אלא 

 מנהל בכתב ומראש.בהסכמת ה

וע שירותי המהנדס, כולם או צמהנדס לא ימסור לאחר את ביה .ב

מקצתם, ולא יערוך הסכם כלשהו בדבר ביצועם של שירותי 

המהנדס, כולם או מקצתם, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת 

המנהל, בכתב ומראש ואף אם קיבל את ההסכמה כאמור יהיה 

יבויות הנובעות לכל ההתחי החטיבההמהנדס אחראי כלפי 

 ם זה.סכלא ייחשב כצד לה החטיבהמחוזה זה ו

 מהנדס ישמור לעצמו בכל הסכם שייערך על ידיו בקשרה .ג

חוזה זה, אחר קבלת הסכמת המנהל כאמור, את הזכות ל

להפסיק ולבטל אותו הסכם במקרה של הפסקה או ביטול חוזה 

 זה, הכל כפי שהמקרה יחייב.

 תכננים ולקבלניםייגים במתן הוראות למס .16

אות בדבר תכנון העבודה ריתן למתכננים שום הוימהנדס לא ה .א

 ההנדסית אלא באישור המנהל בכתב ומראש.

תן לקבלנים שום הוראות בדבר ביצוע העבודה ימהנדס לא יה .ב

 החטיבהההנדסית העשויות להגדיל את שכר החוזים שבין 

רים שאינם והקבלנים או בדבר שינויים המחייבים קביעת מחי

באישור המחוז  והקבלנים אלא החטיבהנקובים בחוזים שבין 

 בכתב ומראש.

 

 מירת סודיותש .11

טוטים, שרה, תומהנדס מתחייב לשמור על סודיות התכניה .א

חסים לעבודה ההנדסית, יהמפרטים וכל יתר המסמכים המתי

וניירות עבוד , בין שהוכנו על ידי המתכננים הלרבות העתקים 

והמחוז ובין  החטיבהם ובין שהוכנו על ידי המנהל, או מטעמ
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שהוכנו על ידיו הוא, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו 

עקב ביצוע החוזה ולא למסור ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך 

 לקבלן.

בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין ינקוט המהנדס בכל אמצעי מ .ב

ך המוחזק על ידיו ביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמס

בקשר לעבודה ההנדסית וכדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל 

לא התיר לו זאת. כן יציין המהנדס לכל דרישה של המנהל 

 בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים שננקטו על ידיו.

מקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל יודיע על כך ב

 מנהל מיד עם אירועה.להנדס המ

 שירותים לצד שלישי יסורא .15

מהנדס מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות ה .א

מתכננים והקבלנים או למישהו מטעמם כל שירות בקשר ה

נון וההצעה למכרז, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או כלהכנת הת

ר חבדיקת חשבונות, פיקוח או פקוח עליון או כל שירות א

ן ישרין או בעקיפיבקשר לכל פעולה אחרת בכל הנוגע במ

לעבודה ההנדסית, בין שהשירות כאמור מוגש בתמורה ובין 

החלים עליו  החטיבהפרט לשירותים מטעם  -שלא בתמורה 

 במפורש בתוקף התקשרות זו.

 תחייבות זו אינה מוגבלת בזמן.ה .ב

 חזרת המסמכים למנהלה .21

ההנדסיים על ידי המהנדס או  םם גמר ביצוע השירותיע .א

ובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המהנדס הה שהחוזכ

ניירות הלמנהל את כל  תכניות, התרשימים, החישובים, 

חסים יהעבודה, ההעתקים וכל המסמכים האחרים המתי

 לעבודה ההנדסית והנמצאים ברשותו.
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המהנדס מתחייב  ,כל מקרה של אובדן כל מסמך או חומרב .ב

 ך מיד לנציג קב"ט הנוגע.כיע על דהול

שארת עותק מרשומה מסווגת או מסיכום העבודה בידי ה .ג

מהנדס או עובדיו או אחרים מחייבת קבלת אישור בטחוני ה

 החטיבה.מראש ובכתב מאת נציג 

 החטיבהבאת החוזה לידי גמר ע"י ה .21

בכל  החטיבהל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה רשאי ע .א

הביא חוזה זה, בה שהיא שתיראה בעיני המנהל, לימכל סועת 

כולו או מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למהנדס 

מאת המנהל. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך 

שיהיה נקוב בהודעה ושיהיה לפחות חודש ימים מיום מתן 

 ההודעה.

י. ובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיף משנה אה .ב לם שדלעיל 

משירותי המהנדס שבוצע על  למהנדס בעד אותו חלק החטיבה

ידיו עד להבאת החוזה לידי גמר, סכום שייקבע על ידי המנהל 

 בהתאם לנספח, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו.

 החטיבהיטול החוזה על ידי ב .22

רשאי לבטל מיד את החוזה בכל אחד מהמקרים  החטיבה .א

דלעיל ומבלי לגרוע  21סעיף בבאים, וזאת בנוסף לאמור ה

מחבויותיו של המהנדס לפי סעיף משנה ב. שלהלן, ואלה 

 המקרים:

מהנדס הפר אחת או יותר מההתחייבויות האמורות ה (1

המהנדס לא תיקן את ההפרה, לאחר שקיבל וחוזה, ב

 התראה על כך מאת המנהל, תוך הזמן שנקבע בהתראה.

נדס המבוצעים המנהל היתרה במהנדס, כי שירותי המה (2

או מקצתם, אינם לשביעות רצונו )של  דיו, כולםיל ע

המנהל(, והמהנדס לא נקט מיד עם קבלת התראה זו 
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צעדים נאותים לשיפור מתן שירותי המהנדס לשביעות 

 רצונו של המנהל.

למהנדס,  החטיבהוטל החוזה כאמור בסעיף משנה א. ישלם ב .ב

חלק משירותי  שלהלן, בעד אותו -26ו 23סעיפים לפוף כ

על ידיו עד לביטול החוזה, סכום שייקבע על  המהנדס שבוצעו

ידי המנהל בהתאם לנספח וזאת לסילוק גמור ומוחלט של 

 שכרו.

 

 

 יצויים בגין נזקיםפ .23

דלעיל,  22לבטל חוזה זה כאמור בסעיף  החטיבהבלי לפגוע בזכויות מ

זה,  האם הפר המהנדס אחת או יותר מההתחייבויות הכלולות בחוז

ם שנגרמו לו דירד פיצויים בעד נזקים או הפסיהא חייב לשלם למש

ונוסף ומבלי לפגוע באמור, יהא   החטיבהכתוצאה מההפרה כאמור, 

זכאי לקבל נגד המהנדס כל סעד משפטי אחר, לרבות צו מניעה, צו 

 עשה וצו ביניים.

 יטול החוזה בנסיבות מיוחדותב .24

ך בביצוע של השירותים ים לא יוכל המהנדס לבצע או להמשא

ההנדסיים מחמת מחלה, או אם המהנדס נפטר, פשט את הרגל או 

נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית, תשלם הממשלה למהנדס או 

ליורשיו, הכל לפי המקרה, את השכר תמורת השירותים ההנדסיים 

החלקיים שביצע בשיעור שייקבע על ידי המנהל בהתאם לנספח, 

 המקרה. בוטל מאליו מיום אירועומוהחוזה ייחשב כבטל 

 יתור על זכויות מצד המהנדסו .29

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות  החטיבהשתמש ה .א

הזכויות שהוקנו לו בחוזה וביטל את החוזה, כולו או מכלשהי 

מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה 
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בגלל ביטול החוזה,  החטיבהלמהנדס עילת תביעה כלשהי נגד 

ועו או סיבה אחרת והמהנדס לא יהיה זכאי הפסקה בביצ

לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או 

הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה 

האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים ההנדסיים שבוצעו 

ל לפי המקרה, ואו ההפסקה, הכל על ידיו עד לתאריך הביטו

 ור שייקבע על ידי המנהל ובהתאם לנספח.עיוזאת בש

לפי חוזה זה יהיה רשאי  החטיבהבלי לגרוע מזכויותיו של מ .ב

, בכל אחד מהמקרים של ביטול החוזה כאמור לעיל, החטיבה

למסור את ביצוע המשך השירותים ההנדסיים לאחר ולהשתמש 

נעשו על ידי המהנדס ועצם שללא הגבלה בשירותים ההנדסיים 

 ל חוזה זה מאשר את הסכמתו לכך.חתימתו ע

 יזוז סכומיםק .26

מאת המהנדס לפי חוזה זה סכום כלשהו, רשאית  לחטיבהגיע מ

לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע לה מאת המהנדס לפי  החטיבה

 חוזה זה או לפי כל עסקה אחרת.

 שימוש בסמכויותה .27

ד, וכן , למנהל ביחד או בנפרלחטיבהחוזה זה בסמכויות שהוקנו ה

השימוש בהן, כולן או מקצתן, לא יפגעו בהוראה -השימוש או אי

אחרת כלשהי מהוראות חוזה זה ולא יגרעו במאומה מהתחייבויותיו 

של המהנדס או מזכויותיהם של הנ"ל לפי חוזה זה ולא יטילו אחריות 

 ל בשמו או מטעמו של כל אחד מהם.פעכלשהי עליהם או על מי שי

 וקף החוזהת .21

רותים אלא אך ורק לאחר ימהנדס לא יתחיל בביצוע השה .א

רותים יו התחלה בכתב מאת המנהל לבצוע השצקבלת 

 להלן "צו התחלת תכנון". -ההנדסיים 
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א ניתן צו התחלת תכנון תוך שנה מיום חתימת החוזה, ייחשב ל .ב

לחוזה מצהירים בזה, כי לאיש  םחוזה כבטל ומבוטל. הצדדיה

או תביעות כלשהן מרעהו מכל סוג  מהם לא תהיינה טענות

 ..שהוא, כלפי הצד האחר בקשר לכך

 ריף לפיקוח באתרצ .31

גרום תמתאים לצרכי הפיקוח, ף הקבלנים באתר צריי ם יוקם ע"א

לכך שהמהנדס יהיה רשאי, במשך תקופת התיאום והמערב  החטיבה

 אחר הביצוע ו/או הפיקוח באתר ו/או ביקורת החשבונות, להשתמש

 שלום בצריף הזה לצורך תפקידיו אלו.ללא ת

 

 נאים להעסקת עובדיםת .31

 

לגבי העובדים  מהנדס מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכםה א.

רותים ההנדסיים לפי ייועסקו על ידיו, על מנת לבצע את השש

חוזה זה, אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים לרשימה 

ים, להלן, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוצי

הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין 

וקף בענף תההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר 

המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, 

 י ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.ולרבות צו

 עיף זה הינו תנאי עיקרי בחוזה.ס

לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים  מנהל יהיה זכאי בכל עתה

בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המהנדס אצל 

 יצועו של סעיף זה.בהמנהל, וזאת כדי לוודא את 

 -זו רשימת החוקים, כנ"ל: ו

 1595 -    וק שירות התעסוקה תשי"טח

 1591 -    וק שעות עבודה ומנוחה תשי"אח
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 1576 -     וק דמי מחלה תשל"וח

 1591 -    שנתית תשי"א  וק חופשהח

 1594 -     וק עבודת נשים תשי"דח

 1564 -   וק שכר שווה לעבודת ולעובד תשכ"דח

 1593 -     עבודת הנוער תשי"ג קוח

 1593 -     וק החניכות תשי"גח

 1545 - וק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תש"טח

 1591 -     וק הגנת השכר תשי"חח

 1563 -    תשכ"ג וק פיצויי פיטוריןח

)נוסח משולב( תשכ"חח  1561 -  וק הביטוח הלאומי 

 1514-    חוק שכר מינימום  התשמ"ד 

 שלוח הודעותמ .32

חוזה זה ניתן לשלוח בדואר רשום  ןייל הודעה או מסמך לענכ

לפי כתובת הצדדים כלהלן, וכל הודעה או מסמך שנשלח 

 4נמען עם תום בדואר רשום כאמור, ייחשבו שנתקבלו על ידי ה

 ימים מתאריך המשלוח.

 

 

 

 

 תובת הצדדים:כ

    : החטיבה

      

      

      

       

    מהנדס: ה
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 לראיה באו הצדדים על החתום:ו
 
 

            
 המהנדס     להתיישבות החטיבה
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 כבודל

 שרד הבטחון / אגף בינוימ

היהודית לארץ ישראל  החטיבהבין     נדון: חוזה מס' ה

 ._  מתאריך       לבין המהנדס 

"איסור מתן  - 15"שמירה על סודיות" וסעיף  - 11ות סעיף התאם להוראב

 ושרותים לצד שלישי" בחוזה הנ"ל, להלן התחייבות העובדים בשרותי/נ

 -אני/נו החתום/ים מטה מתחייבים בזה:  -לקיום ההוראות הנ"ל: 

 עניין שמירה על סודיותב . א

מפרטים השמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, ל (1

כל יתר הניירות והמסמכים של העבודה ההנדסית או הנוגעים ו

לביצועה, לרבות העתקים, בין שהוכנו על ידי המהנדס ו/או 

ידי המנהל ו/או -או על חשבונו, ובין שהוכנו על/מטעמו ו

 מטעמו ו/או על חשבונו, וכן

יצוע בשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אלי עקב ל (2

 חוזה.ה

 ור מתן שירותים לצד שלישיענין איסב .ב

 15כמשמעותו בסעיפים  -א להגיש לקבלן ו/או לצד שלישי ל (1

כל שירות בקשר להכנת  ואו למישהו מטעמ -חוזה הנ"ל ל, -14ו

ההצעה למכרז, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת 

חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שירות בקשר לכל 

לעבודה ן במישרין או בעקיפי בכל הנוגע -פעולה אחרת 

ההנדסית, שהיא נשוא החוזה הנ"ל, בין שהשירות כאמור הוגש 

 בתמורה ובין שהוגש ללא תמורה.

וטל בתחייבות זו תחול עלי אף אם החוזה הובא לידי גמר או ה ( 2

 סיבה כל שהיא לפני סיומו.מ
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וייהתח .ג  ב. הן חלק מהתמורה לחוזה הנ"ל.-בויותי לפי א. 

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     ימה תח     שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     ה חתימ     שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך      חתימה     שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה

   תאריך     חתימה      שם ה
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 דינת ישראל/משרד הבטחוןמ

 סדרי בטחון )עבודות חוץ( -צהרת לשמירת סודיות ה 

     .ז. מס' ת     ני החתום מטה א

 _____     רח'/שכונה     הגר בעיר 

      הנני בעל מפעל/מוסד ,   מס' 

   רח'/שכונה     נמצא ב: ה   

 .  מס'    

 -צהיר בזה: מ

ידוע לי כי ההזמנות הן מסווגות ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת  .1

גם לגבי העובדים  המצאותן בידי ללא אישור המזמין, האיסור חל

שאעסיקם בקשר להזמנה, פרט אם הדבר הכרחי לצורך ביצוע 

ה או לשותפים לההזמנה. כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנה

בארץ או בחוץ לארץ דבר על ההזמנה, אלא לאחר קבלת רשות לכך 

 מראש מהמזמין.

נה הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע ההזמ .2

 ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

שמור על סודיות מוחלטת של תהליכי הייצור של המוצרים, נושא א .3

זמנה ושם מקום ביצועם, ולא אביאם לידיעת העובדים המועסקים הה

ע"י, אלא לצורך עבודתם ואם הדבר נחוץ לביצועה, וכל זאת תוך 

מצומצם ככל האפשר. כ"כ  שאיפה שמספר אותם העובדים יהיה

אשמור על סודיות מוחלטת של התוכניות, השרטוטים, המפרטים, 

 זמנה.לההרשימות וכל יתר המסמכים המתייחסים 

יודע, כי התוכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור סעיף א .4 ני 

הקודם, מופקדים בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך העבודה. 

בשלמותם למזמין עם תום ביצוע ההזמנה,  הריני מתחייב להחזרים

 מיד עם בטולה. -ובמקרה של בטולה 
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מים שאקבל כא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסל

לצורך ביצוע ההזמנה, פירוט המסמכים ושאר החומר הנמסרים 

 לרשותי, או מספרם הסידורי, נרשמים כנספח להצהרה זו.

ץ לתחומי המפעל כל מסמכים וחומר ריני מתחייב לא להוציא מחוה .9

אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר 

ת הארון רק ברשותי או ברשות וע"י המזמין, ולהחזיק את מפתח

באישור המזמין. הנני אחראי לכך שבגמר כל יום  -אנשים נוספים 

עבודה ירוכזו המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא 

 אר בלתי נעול.יש

 ריני מתחייב לדווח למזמין מיד על כל מקרה של אובדן מסמך.ה .6

 .יסוכם עליה מראששרך בדוחזר למזמין יומר בלוי, קרוע וכיו"ב ח .7

ני מתחייב, במידת האפשר, להעסיק בעבודות הקשורות לקשרים עם א .1

משהב"ט עובדים קבועים ולא להחליפם, אלא אך ורק כתוצאה 

תפטרות, פיטורין או דרישת נציג משהב"ט לסילוקו של ממחלה, ה

 העובד.

ודם שארצה להחליף עובד כלשהו בעובד אחר, אני מתחייב לקבל ק

ור מוקדם מאת נציב משהב"ט להעסקתו של העובד המוצע. לאחר שאי

שקיבלתי אישור כאמור מנציג משהב"ט, יחולו עליו כל ההוראות 

 עפ"י כתב התחייבות זה.

תחייב, לפי דרישת המזמין להביא לידיעתו כל פרט הנוגע ריני מה .5

לעובדי המפעל/מוסד המועסקים בקשר להזמנה, כ"כ להעסיק בקשר 

רק עובדים אשר יאושרו ע"י המזמין ולהפסיק את עבודתם  להזמנה

 לפי דרישתו.

כלול בחוזה עם קבלני משנה, עם עובדי ועם כל מי שנמצא ו/או א .11

ם ביצוע ההזמנה הוראה המחייבת אותם שימצא ברשותי בקשר ע

לשמור בסוד על כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע 
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אחתים כל אחד מהם על כתב  בההזמנה, ובהיעדר חוזה בכת

 התחייבות בנדון בנוסח שהוכן ע"י המזמין.

ריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה כולו או מקצתו, או ה .11

ולו או מקצתו, לקבלן משנה אלא אם כן אקבל על כך ביצוע החוזה כ

 הסכמה מוקדמת בכתב מן המזמין.

ר כל שרטוטים, תכניות, אריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדוה .12

רשומות או חשבונות, אלא על פי תיאום מוקדם עם המזמין 

ובאישורו. כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה 

 הזמנה המבוצעת על ידי.את מהות ה

ויבואו ס .13 ידורי בטחון נוספים אשר יקבעו ביני לבין המזמין ירשמו 

 כנספח להצהרה זו.

רוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא גבלי למ .14

אחר כל הוראות הבטחון והסידורים הבטחוניים שאדרש לעשותם על 

 ת.ידי נציג המזמין בקשר לביצוע ההזמנו

ציג קב"ט הנוגע יהיה רשאי לבקר בכל עת ובכל מקום בו מתבצעות נ .19

ק את ועבודות הנוגעות לקשרנו העסקיים עם משהב"ט כדי לבד

האמצעים הבטחוניים. המתכנן מתחייב לסייע לנציג קב"ט משהב"ט 

 בביצוע הפיקוח האמור.

על כל  ני מצהיר כי ידוע לי כי נציג קב"ט הנוגע רשאי להורות לנוא .16

דבר שימצא לנכון בנושא הבטחוני ומשיעיר לנו על כך, אני מתחייב 

 ו.זלפעול מיד לפי הוראותיו והכל במסגרת תנאי הצהרה 

ציג קב"ט הנוגע רשאי לדרוש את סילוקו לאלתר של כל אחד נ .17

מעובדנו המועסק בקשר לביצוע העבודה עם משהב"ט. לפי שיקול 

לסלק כל אדם כזה מיד עם קבלת דעתו המוחלטת, אנו מתחייבים 

 הדרישה מאת הנציג, ללא עירעור.



 32 

או  המקרה של סתירה בין הוראות הצהרה זו לבין הוראות החוזב .11

 ההזמנה על כל תוספותיהם, הוראות הצהרה זו עדיפות.

 צהרה זו תצורף לחוזה או להזמנה ותהווה חלק בלתי נפרד מהם.ה .15

 115, 111ההצהרה דלעיל והסעיפים  ריני מאשר כי הוקראה בפניה .21

המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור  1577מחוק העונשין תשל"ז 

 צרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.העל אחת מהוראות החוק וה

 -לראיה באתי על החתום:ו

       

   שנה   לחודש   ום י

 

ים אחר שקראתי בפני הנ"ל והסברתי לו את ההצרה דלעיל ואת הסעיפל

חתם  1577מהחוק לתיקון דיני העונשין )בטחון המדינה( תשל"ז  115, 111

 הנ"ל בנוכחותי.

       -תימת המסביר והעד לחתימה:ח

       -התפקיד:    -אריך:ת

         -כתובת:ה
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 1577 -מתוך חוק העונשין תשל"ז 

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו  א.. 111

)נוסח משולב( ובחוזה יש  1591 -בקר המדינה תשכ"ח בחוק מ

התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, 

ת כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מכולא סלוהוא מסר, 

 מאסר שנה אחת. -מוסמך לקבלה, דינו 

לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן,  -בסעיף זה "בעל חוזה"  .ב

חוזה, ואלם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף לשם ביצוע ה

זה שלא ידע על ההתחייבויות לשמור ידיעות כאמור בסוד 

 תום לב.בושהוא מסר את הידיעה 

י שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מ .115

מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבל, דינו מאסר שנה אחת, התרשל 

שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו  בשמירתו או עשה מעשה

 חודשים. 6מאסר  -

 

 זשל"תכמשמעותו בחוק העונשין  -עיף זה "עובד הציבור" בס *()

1577. 


