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 הכנת תכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר –מכרז פומבי 

 

 רקע: .1

רשויות בהן מעל  12רשותי בו שותפות -( הינו תאגיד רב"האשכול"אשכול גליל מערבי בע"מ )להלן: 
תרשיחא, המועצה -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלות תושבים: 160,000

המקומית בית ג'אן, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית שלומי, המועצה המקומית 
המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה חורפיש, 

(. האשכול הוקם "רשויות האשכול"המקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: 
חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום -במטרה לקדם פיתוח כלכלי

 . משאבים

קמ"ר*, והם עתירי שטחים פתוחים. מתוך שטחי  359.86-שטחן המוניציפאלי של רשויות האשכול הינו כ
קמ"ר*, אשר גם הוא, כמו שטחים רבים  213.13-רשויות האשכול שטחו של חבל אשר הינו בשטח של כ

 2016 בגליל המערבי, עתיר שטחים פתוחים )*נתוני גודל השטחים נלקחו מקובץ רשויות מקומיות
 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.

רשויות האשכול והאשכול מבקשות למקסם את הפוטנציאל הטמון בשטחים הפתוחים בחבל אשר, 
, לפיו רמ"י 1נספח ( הסכם המצ"ב כ"רמ"י"ולפיכך נכרת בין האשכול לרשות מקרקעי ישראל )להלן: 

(, כמפורט בבקשה "הפרויקט")להלן:  תכנית אב לשטחים פתוחים" –"חבל אשר תממן פרויקט בשם 
 .2נספח לסיוע המצ"ב כ

 לפיכך, מפרסם האשכול פניה לציבור לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט באמצעות יועץ סביבתי.

 

 מטרות העבודה: .2

הכנת תכנית אב לתכנון וניהול השטחים הפתוחים בחבל אשר. התכנית תאגד את התכניות המקומיות, 

ות בתחום המועצה, תסווג את השטחים עפ"י רמות רגישות וערכיות ותקבע האזוריות והארציות החל

 מדיניות של שימור לצד פיתוח של המרחב הכפרי בחבל אשר.

 

 יעדים: .3

 יצירת תשתית ידע אודות השטחים הפתוחים בחבל אשר. .3.1

 איתור שטחים עדיפים לפיתוח.  .3.2

 איתור אזורים לשימור. .3.3

 ומגוון ביולוגי.שימור ושיקום של מערכות אקולוגיות  .3.4

 שמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת. .3.5

 שיקום שטחים ומוקדים פגועים בשטח הפתוח. .3.6

 שיתוף פעולה מערכתי של הגופים הרלוונטיים במרחב וכן של הקהילה. .3.7
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 אבני דרך .4

הכנת תכנית עבודה מפורטת, הכוללת הגדרת שלבי עבודה, תוצרים ולוחות זמנים. אישור  .4.1

 שבועיים. –ית בוועדת ההיגוי התכנ

בניית צוות היגוי )סדנא לצוות לאיתור צרכים ויעדים(, סקירת וניתוח מצב קיים, הגדרת מטרות  .4.2

 .4.1חודשים כולל  3-כ –ויעדים 

 חודש. 1-כ –הגדרת חזון, מטרות ויעדים  .4.3

חבי גיבוש מדיניות לתכנון וניהול השטחים הפתוחים בחבל אשר, פיתוח חלופות לתכנון מר .4.4

 כארבעה חודשים. –וניהולי 

הצגת חלופות לוועדת ההיגוי, לוועדה המקומית ולמתכנן המחוז ברמ"י ואישורם, בחירת חלופה  .4.5

 נבחרת וכתיבת מסמכי התכנית.

 הליך לשיתוף ציבור. .4.6

 4.4שני השלבים בסעיף  –הכנת תכניות ראשוניות / תיקי פרויקט נבחרים לשנתיים הראשונות  .4.7

 שים.כחמישה חוד 4.5-ו

 חודשים. 13בסה"כ  –תכנית אב לשטחים הפתוחים בחבל אשר  –הכנת המסמך המסכם  .4.8

 

 :כפיפות ואחריות .5

 היועץ הסביבתי ידווח על עבודתו למנכ"לית האשכול או לכל איש קשר שימונה לכך מטעמה.

 

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים הבאים,  .6

 מצטבר:ב

 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין או יחיד הרשום בישראל. .6.1

 .נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל אינוהמציע  .6.2

חוק עסקאות )להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציע עומד בדרישות לפי  .6.3

 כדלקמן:"(, עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת  .6.3.1

 .1975-מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל  .6.3.2

 .1975-ף התשל"ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוס

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  1ב2-ב ו2המציע עומד בדרישות סעיפים  .6.4

 מינימום, העסקת עובדים זרים כדין וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות.

המציע, בעלי השליטה בו, חברי מועצת המנהלים שלו, המנכ"ל, הסמנכ"לים, מנהל הכספים  .6.5

ידו -שבשליטתו וצוות התכנון או אנשי צוות אחרים אשר יועסקו על והיועמ"ש, וכן חברות

לצורך ביצוע תכנית האב, אינם מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי 

 עם כיצוע תכנית האב נשוא מכרז זה.
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 .1לנספח  21כי הוא עומד בכל ההגבלות המנויות בסעיף  .6.6

 להזמנה זו. 11ז בהתאם למפורט בסעיף המציע שילם דמי השתתפות במכר .6.7

 

 דרישות התפקיד וניסיון נדרש ותנאי סף: .7

על המציע להיות בעל ניסיון בכתיבת תכניות אב סביבתיות בדגש על שטחים פתוחים במועצות  .7.1

אזוריות. במידה וההצעה מוגשת ע"י חברה או שותפות, יש לציין במפורש את שם היועץ שיכתוב 

(, כאשר המונח "יועץ בפועל הפרויקט" מתייחס להלן גם "היועץ בפועל" את תכנית האב )להלן:

 למציע שאינו מאוגד.

 .קודמות בעבודות וניסיון השכלתי, מקצועי העבודה, רקע שותפי את לציין יש כן כמו .7.2

 :היועץ בפועל על החלים הסף תנאי פירוט להלן .7.3

 .בתכנון בתחום התכנון הסביבתי שנות ניסיון ארבעלהיות בעל לפחות  היועץ בפועלעל  .7.3.1

תכניות אב סביבתיות, פרי עמלו, מחמש השנים  ארבעלהציג לפחות  היועץ בפועלעל  .7.3.2

לפחות תכנית אחת מרשות מקומית או של שטח בגודל האחרונות. מבין התכניות הנ"ל 

תינתן עדיפות  –יש להגיש רשימה מפורטת של ביצוע העבודות  קמ"ר לפחות. 150של 

מהתכניות  2לפחות  ליועצים שעבדו על תכניות אזוריות / מרחביות או על אזוריות.

המוגשות לפי סעיף זה יהיו תכניות שיושמו או נמצאות בשלב היישום. המציעים 

אות בשלב ייצרפו אישור של המזמינים המאשרים שתכניות האב יושמו או נמצ

 היישום.

מכתבי המלצה, לפחות שניים מהם מרשויות  שלושהלהציג לפחות  היועץ בפועלעל  .7.3.3

מוניציפאליות ו/או תאגידי תיירות בבעלות רשויות מוניציפליות, ורשימה של שלושה 

 ממליצים שהם בעלי תפקיד בכיר ברשויות מוניציפאליות ודרכי התקשרות עימם. 

 הניסיון המקצועי.יש לצרף מסמכים שיגבו את  .7.4

, תרחישים אפשריים כן יצורף להצעה הצעה לתכנית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמנים .7.5

 ותוצרים מצופים.

 

 הגשת ההצעות .8

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .8.1

 כל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות. .8.2

ההצעה תוגש בעותק אחד. מסמכי ההצעה יוגשו במעטפה סגורה, שתוכנס לתיבת המכרזים  .8.3

 הנמצאת במשרדי האשכול, עליה יצוין מספר המכרז בלבד.

 . 11:00עד השעה   31/07/2018מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .8.4

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה  הצעה שתוגש לאחר מועד זה, .8.5

 ככל שיהיה בכך צורך. –ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח 
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. פתיחת תיבת 12:00בשעה  31/07/2018תיבת המכרזים תיפתח במשרדי האשכול  ביום  .8.6

 .ההצעות הינה פומבית, וכל אדם רשאי להיות נוכח בה

ידי האשכול, -סמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים עלכל מ .8.7

 .בדיו כחולחתימה מלאה וחותמת המציע  –ייחתמו על ידי המציע 

 .בצבע כחולהפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את  .8.8

ל הארכה כאמור לכל מי שרכש האשכול רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה ע .8.9

הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן ארכה להגשת 

 הצעות.

מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה האשכול רשאי  .8.10

או לשלב ביניהן,  לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .8.11

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה או מוטעית,  .8.12

כונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, הגשה שלא בהתאם מבוססת על הנחות בלתי נ

למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, 

 -בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 שכול.עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הא

 

 המתכנן: בחירת שקלול .9

 מהציון הסופי: 40%עד  –מחיר מוצע  .9.1

 הנוסחה לחישוב הניקוד: 

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 40 

 

, תרחישים אפשריים המציע יצרף להצעתו הצעה לתכנית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמנים .9.2

התרשמות אשר לה משקל רב היועץ בפועל יוזמן להתרשמות בפני האשכול, ותוצרים מצופים. 

יינתן להתרשמות הוועדה מהמצעים, על פי החלוקה  60%בבחירת הזוכה. לכן, משקל של 

 הבאה:

 ייבחן על פי התרשמות הוועדה בין היתר מתכנית העבודה המוצעת. - 60% –מקצועיות  .9.2.1

ממנהל בפרק זה ייבחן המציע בין היתר על פי התרשמות ישירה של הוועדה מהמציע ו .9.2.2

-על המציע להכין עצמו להופיע בפני וועדת המכרזים המתכנסת ב – יקטהפרו

14/08/2018. 
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פי -עלהאשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( 
לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות  שיקול דעתו המוחלט

 ידו. -מציע שבוצעו עלוטיב עבודות ה

הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל שלא ניתן יהא לקבל את כלל המידע הנדרש לשם דירוג 
 הממליץ מאת המציע יהא רשאי האשכול לפנות לממליץ אחר.

 האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך ניקוד סעיף זה.

מייצג  10, כאשר 10עד  1 -פי סולם ציונים מ-פורט בטבלה שלהלן וזאת עלהניקוד יינתן לפי המ
הניקוד המקסימאלי, לכל פרק, אשר ניתן את הציון הגרוע ביותר.  0-את הציון הגבוה ביותר ו

 נקודות. 50 –פי דירוג זה הוא -לקבל על

 

משקל מציון סופי  פרמטר מס'
בעבור איכות וטיב 

 שירות

ציון 
 משוקלל

ניסיון האשכול או רשויות  .1
האשכול ביחס לעבודות 

 שבוצעו ע"י המציע.

33.33%  

איכות עבודות שנעשו עבור  .2
 ממלצי המציע או אחרים.

33.33%  

שביעות כללית מעבודת  .3
 המציע ע"י הממליצים 

33.33%  

  100% ציון כולל 

 

בעת ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים, אמינות, תיקון 
ליקויים, שירותיות, איכות עבודות, סדר, עמידה בחוזה ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או 
עדכונם, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 ים רשאית לשקול שיקולים נוספים על השיקולים הרשומים לעיל.וועדת המכרז

 

יקבל  מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמים עבורם בוצעו עבודות, לא
ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה 

 לעניין חובתו זו. 
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 נקודות להצעה. 0מסוים גם רשאית החברה להעניק בפרמטר  במסגרת דירוג ההצעות .9.3

הניקוד לאיכות ההצעה והמציע יינתן על סמך מסמכי ההצעה, ועל חוות דעת יועצים  .9.3.1

 לוועדה.

האשכול יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר  .9.3.2

ניתוח כאמור, רשאית תהא ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או 

 וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 זהות בין הצעות כשירות .10

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בניקוד להן זכו  11.1

משופרת תוך וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה 

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת 3שלושה )

 מכרזים.

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין תהינה ההצעות זהות בניקוד להן זכו, יתבקשו 

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, 3המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך שלושה )

 הן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.ומבינ

 

ההתקשרות עם היועץ ממומנת ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות תקציב ייעודי מוגבל. לכן, עלות  .11

ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאושר. כן מובהר בזאת, כי תשלום שכה"ט ליועץ 

מימון מרשות מקרקעי ישראל, מאחר ולאשכול אין מקורות הסביבתי יהיה רק לאחר קבלת ה

 תקציביים משלו למימון התקשרות זו.

 

 האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט בפניה זו.  .12

 

 תנאי תשלום: .13

ון התשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע והוסכם בין הצדדים, ובתנאי שמשרד הפנים העביר את המימ
 עבור התקשרות זו.

המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש, לרבות לכל גורם מממן, כפי שיתבקש על ידי האשכול לצורך 
 ביצוע ההתקשרות.

 

 שאלות הבהרה .14

עד    Wafaa@wegalil.org.ilשאלות הבהרה יוגשו בכתב לעוזרת מנכ"לית וופא טאפש בדוא"ל  .14.1

-054. חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 12:00בשעה  17/07/2018ליום 

5491895. 
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. 16:00בשעה  19/07/2018תשובות לשאלות ההבהרה ימסרו לכל המציעים בכתב עד ליום  .14.2

התשובות לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה כאשר הם חתומים ע"י 

 המציע.

בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס לדרישות  מובהר .14.3

הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד שנקבע לכך. 

לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו )לרבות ביחס 

מועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף ה

 שתוגשנה.

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לאשכול בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  .14.4

 מפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

והם אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי האשכול יחייבו את האשכול 

ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו 

 כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 :טרחה ושכר זמנים לוחות .15

 ₪מבוקש  ט"שכ תוצר אבן דרך

 )מ"מע )ללא

בניית צוות, סקר ניתוח 
מצב קיים והגדרת חזון, 

 מטרות ויעדים

קיים הכולל דו"ח מצב 
סקירה נושאית, מפת 

רגישות וערכיות של 
 השטחים הפתוחים ועוד

חזון,  – 1דו"ח מרכז 
 מטרות וידעים לתכנית

20% 

פיתוח חלופות לתכנון 
 מרחבי וניהול

המפרט  – 2דו"ח מרכז 
לגבי חלופות התכנון 

 המרחביות + מפות

20% 

הצגת חלופות לוועדת 
ההיגוי, לוועדה 

המקומית ולמתכנן 
המחוז ברמ"י ואישורם, 

בחירת חלופה נבחרת 
 וכתיבת מסמכי התכנית.

 –הגשת דו"ח מסכם 
מסמכי תכנית האב, 

 מפות ונספחים

25% 
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הכנת תכניות 
ראשוניות/תיקי פרויקט 

 נבחרים

הגשת דו"ח סופי כולל 
רשימת פרויקטים 

ם לקידום/תיקי פרויקטי
 נבחרים

35% 

  סך הכל עלות מבוקשת:

 

 התשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע והוסכם בין הצדדים.

המציע הזוכה יחתום על כל מסמך שיידרש, לרבות לכל גורם מממן, כפי שיתבקש על ידי האשכול לצורך 
 ביצוע ההתקשרות.

עם זאת, מכיוון רשות יום מתום החודש בו יגיש הזוכה במכרז חשבון. יחד  45כל תשלום ישולם 
מקרקעי ישראל מממנת את מלוא התמורה לזוכה המכרז מובהר בזאת, כי האשכול רשאי לדחות את 

ימים  150-ימי עסקים מיום קבלת החשבון, ובלבד שהחשבון ישולם לא יאוחר מ 10-התשלום ליועץ ב
 מיום קבלתו ע"י האשכול.

 

 התקשרות עם המציע הזוכה .16

שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך, את המועד שנקבע לחתימה על האשכול יודיע למציע  .16.1

ימים. עד  10ימים או כל מועד אחר שיקבע האשכול שיעלה על  10ההסכם בהודעה מראש של 

 לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לאשכול את המסמכים הבאים ולקבל אישור האשכול:

מנה זו חתום ע"י חברת ביטוח להז 3אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך ב' .16.1.1

 בישראל.

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי האשכול. .16.1.2

לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן, יהיה האשכול רשאי לא לאשר את זכייתו  .16.2

בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות 

הסכם. במקרה כזה, יהיה האשכול רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע לאשכול על פי כל דין ו/או 

 הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

 

 תנאים נוספים .17

האשכול רשאי לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם  .17.1

הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי 

ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים, לרבות משרד הפנים ו/או רשות 

ו קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או מקרקעי ישראל ו/א

הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם 

שייחתם עם הזוכים במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או 
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גשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי לדחייה במועד תחילת פינוי הפסולת. בעצם ה

שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

 האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג. 

אין באמור כדי לגרוע מחובתו של היועץ הסביבתי לקבל להמציא אישורים ומסמכים הנדרשים  .17.2

 רז, ומאחריותו של היועץ הסביבתי במקרה של עיכובים בקבלתם.ממנו כאמור במסמכי המכ

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור להחלטתו  .17.3

ושיקול דעתו הבלעדי של האשכול מבלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול בגין 

 שימוש בזכות זו.

פסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האשכול, האשכול שומר על זכותו ל .17.4

 באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר שהוצע על ידו.

האשכול יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס להצעותיהם  .17.5

 לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.

 רוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך.כל ההוצאות הכ .17.6

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של האשכול, הם ניתנים למציע  .17.7

בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לאשכול עד למועד הגשת ההצעות, 

א יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם ל

 להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז  .17.8

ויתר מסמכי על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות 

המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם 

להגיש הצעה ואם להתקשר עם האשכול בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל 

 טענה כלפי האשכול ו/או מי מטעמה בעתיד. 

זים של האשכול ו/או בהליכי המכרז קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכר .17.9

האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם 

כאמור, לקבל מאת האשכול, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות הישירות שהוציא בגין 

מטעמו ו/או  רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי

בעלי החוזה עימו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו 

לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג 

 שהוא כלפי האשכול ו/או מי מטעמו.

דת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת וע .17.10

וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, 

מידית עם הודעת האשכול, להפסיק עבודתו ע"פ החוזה שנחתם עימו במסגרת המכרז בכל שלב 

סקה כפוף לתנאי שהוא. האשכול ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד ההפ
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החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי האשכול ו/או מי 

 מטעמו. 

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .17.11

 ר.ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביות

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית –יעל רון 

 אשכול גליל מערבי

 

 

 

 

  



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 מסמך א

 

 11/18מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 

 הצעת הקבלן
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 הצעת מחיר

 11/18למכרז פומבי 

 

 הכנת תכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר

 

 

 

 ₪.מחיר מוצע ע"י המציע ________  .1

 

 מע"מ.המחיר הינו ללא  .2

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   חתימה וחותמת של התאגיד המציע:________________________

 

 

 

 

  



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 א1נספח 

 11/18בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי המהווה חלק 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 

 

 

 

 

 
  



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 נספח 2א

 11/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 
____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה מצורף לה 

_____,  _____________________ וכי חתימת ה"ה חתמו ה"ה ________________
________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את שם 

 המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 עו"ד / רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 א3נספח 

 11/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .1
 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל   .2
 . 1975 - חוק מס ערך מוסף, התשל"ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 א(. 5תצהיר בנוסח המופיע להלן )נספח   .3

 

  



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 א4נספח 

 

 11/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר שהוזהרתי כי 
 עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

"חוק )להלן:  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

הכנת תכנית אב של אשכול גליל מערבי בע"מ ל 18( וכחלק ממכרז פומבי __/עסקאות גופים ציבוריים"

 .לשטחים פתוחים בחבל אשר

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק
עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

 ;1987-כר מינימום, התשמ"זולפי חוק ש 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

, ואולם, עד למועד הגשת 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
 ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר  .4

 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
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 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 
____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי באופן 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה
 בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך

  



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 למכרז 1נספח ה'

לחוק עסקאות  1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף 
 1976-ציבוריים, תשל"וגופים 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הכנת תכנית אב , ל  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי נוהל הצעות מחיר מס'   .1

בע"מ, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן  עבור אשכול גליל מערבי בחבל אשרלשטחים פתוחים 

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

ידי האשכול וייחתם בין הצדדים -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה בנוהל הצעות המחיר על .2

סכם  לקיים כלפי המועסקים מטעמו לביצוע סקר הסכם הספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הה

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2בסעיף ותכנון מענה טכנולוגי נשוא המכרז, את האמור 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 
___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב ____________________,  ולאחר  

שר את נכונות שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אי
  תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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 א5נספח 

 11/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

אישור רו"ח או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא 
 ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים
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 א6נספח 

 11/18המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 א.ג.נ.

 הכנת תכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשרל 18/11הצעה במכרז פומבי הנדון: 

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום _________ )להלן 
   ( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:"החברה"

 

 החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. .1

מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם כלשהו החברה לא מנעה  .2

 בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

 החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז.  .3

 .על החתום אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר
מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. הקבועים בחוק, אישר/ה

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה את 
 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת(



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 א7נספח 

 11/18בי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומ

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול

 או חבר מועצה ברשויות האשכול
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר ממועצה מרשויות האשכול

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

 10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –הרשות. לעניין זה "קרוב 

הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  של  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

 10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע מעוניין 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

שנעשה עם הרשות  ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה-ידו עצמו על על-במישרין או בעקיפין, על

 ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

 10%"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ההגדרות בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול או עובד 

 .האשכול

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון האשכול ברוב  .7

חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע 

 ום לב.מזכויות צד שלישי שנרכשו בת

______________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו  ןהמעונייאני הח"מ ___________________________ 
 ע"י אשכול גליל מערבי בע"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 מצהירקראתי את האמור לעיל והנני  .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג,  א.
 הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר מאלה  ב.
בהון או ברווחים, ואין אחד  10% המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

 יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות האשכול. ג. 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  .2
 ר לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמו

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ולראיה באתי על החתום:

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 בלתי נפרדהמהווה חלק 

 11/18ממכרז פומבי 
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 חוזה יעוץ
 2018תרשיחא ביום ___ בחודש ___, -שנערך ונחתם במעלות

 

 

 514369040אשכול גליל מערבי בע"מ, ח.פ.  ב י ן :

 מעלות תרשיחא 1עיריית מעלות תרשיחא, בן גוריון  

 ("המזמין")להלן:         

 

  ל ב י ן :

  

 ("היועץ")להלן:         

 

(, בין היתר, באמצעות "רשויות המזמין"ידי מספר רשויות המקיימות )להלן: -והמזמין אוגד על הואיל:
 המזמין מכרזים משותפים לתועלת כל הרשויות;

 

 (;"תכנית האב"והמזמין מבקש לתכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר )להלן:  והואיל:

 

)להלן: , 18פתוחים בחבל אשר, מכרז מס' __/ הכנת תכנית אב לשטחיםוהמזמין פרסם מכרז ל והואיל:
הן  1הוראות נספח  –להסכם זה  1נספח ( כמפורט בפנייה לקבלת הצעות המצ"ב כ"המכרז"

חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו הן משלימות את הסכם 
 זה;

 

 להתקשר עם היועץ עפ"י הצעתו;והיועץ הציע  לבצע את תכנית האב, והמזמין בחר  והואיל:

 

מכיוון שטרם התקבל תקציב למימון הסכם זה, ולמזמין אין אפשרות למימון עלות ההסכם,  והואיל:
המזמין מבהיר בזאת, והיועץ מצהיר כי הוא מסכים, לכך, כי התנאים המצטברים לכניסתו של 

משרד הפנים או כל הסכם זה לתוקף, הינם כי למזמין תומצא הרשאה חשבית או תקציבית מ
 .ממן אחר לביצוע הסכם זה
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 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

 כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה זה. 1.2

 הגדרות: 1.3

גיבוש אסטרטגיה תיירותית אזורית תוך התייחסות לנכסים קיימים  "הפרויקט"  1.3.1

ונכסים בתכנון במרחב, תוך מתן דגש על התאמת המוצר התיירותי לקהלי 

 .יעד כפי שיגובשו בהנהלת האשכול

תרשיחא, -עיריית עכו, המועצה האזורית מטה אשר, עיריית מעלות "הרשויות האשכול" 1.3.2

ה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצ המועצה

המקומית שלומי, המועצה המקומית חורפיש, המועצה המקומית כפר 

ורדים, המועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית פסוטה, המועצה 

 .המקומית מעיליא והמועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן

 

 העסקה .2

כנית אבל לשטחים הפתוחים בחב אשר המזמין מוסר בזאת ליועץ והיועץ מקבל בזאת על עצמו, להכין ת

 (, וזאת בהתאם להוראות חוזה זה.שירותי הייעוץ"המצ"ב לחוזה זה )להלן: "נספח א' כמפורט ב

 

 הצהרות והתחייבויות היועץ .3

 היועץ מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן שירותי הייעוץ. 3.1.1

עובדים בעל הכישורים הנדרשים למתן שירותי הייעוץ, לרבות כי עומד לרשותו צוות  3.1.2

 סוקרים, ועובדים אחרים, וכל זאת במספר הדרוש למתן שירותי הייעוץ.

כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, למתן שירותי הייעוץ, בהתאם לכל  3.1.3

 הוראות חוזה זה.

פני כל התקשרות, על כל קשר בהתאם לנסיבות, ל –כי ידווח למזמין ולרשויות המזמין  3.1.4

עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו לבין מי מהגורמים אשר 

יספקו שירותים למזמין או לרשויות האשכול )קבלנים, מתכננים, יועצים וכו'( ו/או מי 

 מבעלי מניותיהם ו/או מי ממנהליהם.
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המנהלים שלו, המנכ"ל, הסמנכ"לים, מנהל הכספים כי בעלי השליטה בו, חברי מועצת  3.1.5

-והיועמ"ש, וכן חברות שבשליטתו וצוות התכנון או אנשי צוות אחרים אשר יועסקו על

ידו לצורך ביצוע תכנית האב, אינם מצויים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים קיים או 

 פוטנציאלי עם כיצוע תכנית האב נשוא חוזה זה.

כלשהם על ידו לפרויקט)ים( אחרים לא יפגע בביצוע התחייבויותיו כאמור  כי מתן שירותים 3.1.6

 בחוזה זה.

היועץ ייתן שירותי ייעוץ, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל דין, כל  3.2

 תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות והכל בכפוף ללוחות הזמנים המצורפים להסכם זה.

שירותי הייעוץ בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים כגון רשות מקרקעי היועץ ייתן את  3.3

 ישראל, רשויות התכנון, קק"ל, רט"ג, החברה להגנת הטבע וכיוב'.

היועץ ייתן את שירותי הייעוץ בהתאם לסביר והמקובל, לרבות לעניין מספור מסמכים, העברת  3.4

 מסמכים, שרטוטים, סטנדרטיים הנדסיים.

מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן שירותי הייעוץ, לרבות צורת ואופן היועץ  3.5

 הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

היועץ ייתן את שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות, והכל בצורה  3.6

 דויקת ומסודרת.יעילה, מ

לחוק עסקאות גופים  2כי בכל תקופת הסכם זה יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף  3.7

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 

 כפיפות .4

היועץ מתחייב לתת את שירותי היעוץ בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת ע"י המזמין ו/או 

לחתימת הסכם זה ימנה המזמין איש קשר, אשר יהיה  מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך

 בקשר עם היועץ בכל הקשור להסכם זה.

 

 שלבי ומועדי מתן שירותי הייעוץ .5

שלבי המצ"ב לחוזה זה )להלן: "בנספח א' שירותי הייעוץ יינתנו בהתאם לשלבים המפורטים  5.1

 "(.הביצוע

ות הקשורות ו/או אשר נובעות למען הסר כל ספק, שירותי הייעוץ כוללים גם את כל אותן מטל 5.2

 .בנספח א'מביצוע אותם שלבי ביצוע המפורטים 

היועץ יחל במתן שירותי הייעוץ במועד חתימת הסכם זה, ויסיימם במועד בו יסתיימו כל שרותי הייעוץ  5.3

 לרבות כל שינויי המזמין.

היועץ יסיים את ביצועו של כל אחד משלבי הביצוע לא יאוחר מתום פרק הזמן שנקבע לביצוע של  5.4

, וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו במעשה או מחדל לעיכוב בנספח א'אותו שלב כאמור 

 במודע ביצוע שלב כלשהו.



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

שייקבע על ידו, לוח זמנים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ יערוך ויגיש לאישור המזמין, במועד 
 בנספח א'.מפורט לגבי שירותי הייעוץ הנכללים בכל אחד משלבי הביצוע המפורטים 

 היועץ אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

היועץ יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה, בפרק הזמן הסביר  5.5

 והמקובל, כפי שיקבע ע"י המזמין או רשויות המזמין, לביצוע אותה התחייבות.

 היועץ ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש. 5.6

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע הפרויקט שמקורם במזמין לא ייחשבו כהפרה של  5.7

 ההסכם על ידי היועץ.

 

 התמורה .6

 .בנספח ב'עבור ביצוע מלוא שירותי הייעוץ תשולם ליועץ התמורה כמפורט  6.1

 להסרת ספק מובהר כי המזמין בלבד יהא אחראי לתשלום התמורה ליועץ. 6.2

למען הסר כל ספק, היועץ איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום נוסף כלשהו  6.3

לעיל, גם אם ביצוע שירותי הייעוץ  והשלמתם  6.1מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף 

 יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניין זה.

מכיוון שטרם התקבל תקציב למימון הסכם זה, ולמזמין אין אפשרות למימון עלות ההסכם, המזמין  6.4

מבהיר בזאת, והיועץ מצהיר כי הוא מסכים, לכך, כי התנאים המצטברים לכניסתו של הסכם זה 

כי למזמין תומצא הרשאה חשבית או תקציבית מרשות מקרקעי ישראל לביצוע הסכם לתוקף, הינם 

זה. לכן, במידה והיועץ ביצע עבודה כלשהי הכלולה בחוזה זה, מבלי לקבל את אישורו המוקדם 

בכתב של המזמין, לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי, אלא אם המזמין קיבל את הרשאה חשבית או 

 .קיבל את התקציב בפועלתקציבית לביצוע ההסכם, ו

 

 סיום החוזה .7

יום,  30למזמין הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7.1

וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה. הוראה זו אינה גורעת מזכותו של המזמין לסיים 

 .א'נספח את ההתקשרות עם היועץ בסוף כל אבן דרך כמפורט ב

היועץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותי ייעוץ כפי שיידרש ע"י המזמין ויקבל עליהם  7.2

 תמורה.

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את היועץ ו/או את  7.1סיום וביטול החוזה כאמור בסעיף  7.3

 להלן. 7.4המזמין בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט התשלום כאמור בסעיף 

לעיל לפני סיום אבן הדרך כמפורט  7.1סיים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה  7.4

, במקרה בו לא הפר היועץ חוזה זה, יהיה עליו לשלם ליועץ עבור שירותי הייעוץ שבוצעו נספח א'ב

 .נספח א'בפועל עד לאותו מועד ע"פ הנקבע ב
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חודשים, מכל סיבה שהיא, אשר  6לתקופה העולה על במקרה בו הופסקה אספקת שרותי הייעוץ  7.5

אינה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או מי מטעמו, יהא זכאי היועץ, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי 

 והמוחלט, שלא לחדש את אספקת שרותי הייעוץ ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למזמין.

 ה זה ע"י מי מהצדדים.ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוז

במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על היועץ לערוך חפיפה מסודרת עם הגורם  7.6

החלופי שימונה ע"י המזמין ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים הדרושים לו לצורך המשך מתן 

שם אשר הזכויות בו שייכות שירותי הייעוץ. למעט מסמכים ו/או כל מידע שהינו סוד מסחרי ו/או מר

 ליועץ. 

עיכוב או הפסקה בביצוע שירותי הייעוץ לגבי רשות מרשויות המזמין מכל סיבה שהיא, לתקופה  7.7

חודשים, לא יעכב את ביצוע שירותי הייעוץ אצל יתר רשויות המזמין ו/או את  4שאינה עולה על 

עוץ לגבי יתר רשויות המזמין בהתאם הביצוע של הפרויקט, ועל היועץ להמשיך ולספק את שירותי היי

לכל הוראות חוזה זה. ככל הניתן, ובלבד שההפסקה בעבודה של אותה רשות לא הייתה בלתי צפויה, 

 יום מראש. 30-יודיע המזמין ליועץ על ההפסקה בביצוע שירותי היועץ כ

יתן לבצע את בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא נ 7.8

 העבודות, יעוכב ביצוע שירותי הייעוץ עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע העבודות.

יום ממועד  15למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה תוך  7.9

יחול מתן הודעה ליועץ, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה לאלתר בהודעה בכתב ליועץ. האמור לעיל 

גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק היועץ ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ ו/או הוטלו 

יום ממתן  15עיקולים על נכסי וזכויות היועץ, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 ידי המזמין.-ההודעה ליועץ, על

 

 שירותי הייעוץ .8

 וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או מי מטעמו.פח א' נסביצוע שירותי הייעוץ המפורטים ב 8.1

ו/או מסמכים,  בנוסף לכל האמור לעיל, על היועץ להמציא למזמין, עפ"י דרישתו הראשונה, ביאורים 8.2

 אשר היועץ הכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה.

מין יהיה רשאי, בכל מועד שימצא לנכון, למען הסר כל ספק, היועץ מאשר בזאת, כי ידוע לו שהמז 8.3

להעסיק, בנוסף ליועץ, יועצים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על 

היועץ לבצע בהתאם לחוזה זה. שכר המזמין יועצים כאמור בסעיף זה, לא יישא היועץ באחריות 

והמזמין פוטר את היועץ בגין כל טענה ו/או  כלשהי בגין ייעוץ שקיבל המזמין שלא באמצעות היועץ

 תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה.

היועץ מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את המזמין ו/או רשויות המזמין ו/או  8.4

ו/או  גורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י המזמין לתכנן ו/או להשלים ו/או לשנות את התכנונים

מפרטים ו/או המסמכים, אשר נערכו בכל הנוגע לפרויקט ולהקמתו ע"י היועץ, למען התוכניות ו/או ה

הסר ספק היועץ לא יישא באחריות כלשהי לפעולות ו/או עבודות כלשהן שלא נעשו על ידו. ככל 
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שהמזמין יבקש כי היועץ יבצע עבודות נוספות מעבר לאמור בהסכם, וזאת בהתאם להוראות מי 

מזמין, הרי שביצוע עבודות כאמור על ידי היועץ יתומחרו בנפרד וישולמו ליועץ מיועציו השונים של ה

  מיד עם דרישתו הראשונה.

 היועץ ימנה לביצוע שירותי הייעוץ, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל הדרגים. 8.5

הינה תנאי היועץ ימנה לביצוע העבודות את היועץ בפועל שהוצג במסגרת המכרז בלבד. הוראה זו  8.6

יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תגרור ביטול ההסכם לאלתר אף ללא ההודעה מוקדמת על הפרת 

 .ההסכם

למזמין הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע שירותי הייעוץ של מי מטעמו של היועץ, אשר לדעת  8.7

אמור, יהיה המזמין בלבד אינו מתאים לביצוע שירותי הייעוץ נשוא חוזה זה. הופנתה ליועץ דרישה כ

עליו להשעות לאלתר את אותו אדם, אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל 

מיומנות ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור 

 "(. החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון היועץ.העובד החלופיהמזמין )להלן: "

עביד של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי מהפועלים מטעמו של היועץ, היועץ יהא המ 8.8

בכל הנוגע לשירותי הייעוץ, יתבע את המזמין ו/או מי מהרשויות המזמינות בפרויקט בכל עילה 

שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעביד, יהא על היועץ לשפות את המזמין ו/או מי מהרשויות 

 כל תביעה כאמור. המזמינות בגין

היועץ וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר ו/או לסכם עם  8.9

 גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מיחידי המזמין.

 

 זכויות .9

מוסכם על הצדדים, כי ליועץ אין כל זכויות יוצרים בכל תכנית אשר יכין במסגרת חוזה זה לרבות  9.1

בתוכניות ו/או במפרטים ו/או במסמכים, על כל סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע  בתכנונים ו/או

לשירותי הייעוץ, והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה למזמין בלבד, וזאת לצורך זה פרויקט זה בלבד, 

 למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים ליועץ.

מת לו כזאת, ביחס לכל תוצרי הייעוץ ו/או כל היועץ מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיי 9.2

חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים אשר נמסרו ליועץ כפועל יוצא 

 מביצוע שירותי הייעוץ.

 הוויתור כאמור לעיל, של היועץ אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו. 9.3

 

 אחריות/ביטוח .10

במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות וברמה מקצועית  היועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ 10.1

 נאותה והוא אחראי לטיב שירותי הייעוץ שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

אישר המזמין ו/או מי מטעמו תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים ו/או ביצוע פעולה כלשהיא  10.2

ור הדבר את היועץ מאחריותו המקצועית שהכין היועץ, והכל בכל הנוגע לתכנון הפרויקט, לא יפט
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המלאה, ואין באישור כאמור כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מהפועלים מטעמו אחריות כלשהי 

 לטיב התוכניות ו/או המסמכים ו/או המפרטים ו/או שירותי הייעוץ.

במקרים בהם למרות האמור לעיל בסעיף זה, היועץ יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל 

המזמין ו/או מי מהפועלים מטעמו דרש לבצע את שירותי הייעוץ באופן מסוים והיועץ הודיע בכתב 

למזמין, כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את שירותי הייעוץ באופן שנדרש ע"י המזמין ולמרות 

 הודעתו נדרש היועץ ע"י המזמין לבצע שירותי הייעוץ באותו אופן מסוים אשר נדרש.

"( שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או נזקהיועץ יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " 10.3

כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין, תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הייעוץ 

אמור, לרבות למזמין נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות ה

ולפועלים מטעמו של המזמין. היועץ יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו אם חיוב של 

דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה ליועץ הודעה -המזמין ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

כנגד תביעה כאמור על  על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מהיועץ להתגונן בשמם

אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב  -כל נזק שייגרם 

לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו 

נשאו בהן בקשר  המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמין ו/או מי מטעמו

לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

היועץ מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל פגיעה או נזק  10.4

ך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הייעוץ, והוא מתחייב לשפות )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תו

את המזמין ו/או את הרשויות המזמין, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו 

המזמין ו/או הרשויות המזמין בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או 

בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות  הרשויות המזמין נשאו בהם בקשר לתביעה

המזמין ו/או הרשויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור 

לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של היועץ להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר הוגשו כנגד המזמין גם 

 המזמין. בשמם של המזמין ו/או הרשויות

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב היועץ לבטח את כל עובדיו בביטוחים מתאימים כנגד כל 
 הסיכונים המקובלים.

היועץ יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין ו/או לרשויות המזמין, במישרין או בעקיפין, כתוצאה  10.5

עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של שירותי הייעוץ אשר 

 או ביצועם של שירותי הייעוץ בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.

למען הסר כל ספק, האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על היועץ על עיכובים או על 
מעשים ו/או מחדלים של מי מהמתכננים ו/או היועצים ו/או הקבלנים ו/או הספקים אשר יעסקו 

 בהקמת הפרויקט.
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המזמין יודיע ליועץ, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המזמין, אשר היועץ  10.6

אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. המזמין יאפשר ליועץ לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות 

 עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור.

שה נגדו ולא הביא אותה לידיעת היועץ, ובשל כך ניתן כנגד המזמין פסק ידע המזמין על תביעה שהוג 10.7

רבתי והיועץ לא יישא באחריות בגין  10דין בהעדר הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף 

 נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין.

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות היועץ כאמור בחוזה זה.

מאחריותו של היועץ על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ, לערוך ולקיים על מבלי לגרוע  10.8

חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים 

 המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי היועץ. 

ת ההסכם, להמציא לידי המזמין יום מיום חתימ 14ללא כל דרישה מצד המזמין, מתחייב היועץ, תוך  10.9

את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת 

בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי היועץ -האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

 .למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדרם ו/או כדי

 ן" כולל גם רשות מקרקעי ישראל.לעניין סעיף זה "המזמי 10.10

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם המזמין ו/או רשויות המזמין הוא פועל כקבלן עצמאי,  .11

עביד, מ-וכי אין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או רשויות המזמין יחסי עובד

וכן כי אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה 

 הנקובה בהסכם זה.

 

מעביד בין המזמין -היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת היועץ לעיל, מתקיימים יחסי עובד .12

 ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם כדלקמן:  ו/או רשויות המזמין לבין היועץ ו/או מי מעובדיו

פי הסכם זה מהווה את עלות המעביד להעסקת עובד לביצוע התפקיד -הסכום ששולם ליועץ על 12.1

ידי היועץ כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח -המבוצע על

 לאומי.

מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה או הינו יום  30היועץ ישיב למזמין ו/או רשויות המזמין תוך  12.2

עובד שכיר של המזמין ו/או רשויות המזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמזמין ו/או 

רשויות המזמין במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד 

 שכיר.
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זמין ו/או רשויות המזמין בגין כל סכום בו יחויב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היועץ לשפות את המ .13

לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין ו/או רשויות המזמין כעובד ולא כקבלן עצמאי, 

לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את המזמין ו/או רשויות המזמין בגין 

פטית שתהיה כרוכה בדרישה ו/או תביעה להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי כל הוצאה, לרבות הוצאה מש

המזמין ו/או הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף שהיועץ יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי 

הצמדה וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד 

 ן ו/או רשויות המזמין.השבתו למזמי

 

המזמין ו/או רשויות המזמין יהיו זכאים לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ליועץ מהמזמין  .14

 ו/או רשויות המזמין עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

 

יחסי שליחות וכי אינו מוסמך היועץ מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין ו/או רשויות המזמין  .15

להתקשר ולהתחייב בשם המזמין ו/או רשויות המזמין, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב 

 בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .16

רשאי להעביר או למסור לאחר  היועץ אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא 16.1

 זה, אלא בהסכמת המזמין ו/או רשויות המזמין בכתב ומראש.כל זכות או חובה לפי חוזה 

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 16.2

היועץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הייעוץ כולם או מקצם, אלא בהסכמת המזמין  16.3

 בכתב ומראש.

לוקי דעות הנובעים מהסכם זה ו/או נשואו ו/או במקרה במקרה ויתגלו בין הצדדים סכסוכים ו/או חי 16.4

שלא נקבע ו/או הוסדר בהסכם זה עניין ו/או פרט כלשהו הקשור לנושא הסכם זה, והצדדים לא 

שנה לפחות,  15יצליחו ליישבו, אזי יחליט ו/או יקבע בעניין בורר יחיד אשר יהא עו"ד בעל ותק של 

הסכמה לגבי זכות הבורר, ימונה הבורר, עפ"י דרישת מי אשר ימונה לכך בהסכמת הצדדים. בהעדר 

שנה לפחות.  15מהצדדים, ע"י יו"ר לשכת עוה"ד במחוז חיפה וגם בורר זה יהא עו"ד בעל ותק של 

 סעיף זה מהווה הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות. 

ך יפסוק עפ"י הדין הבורר לא יהיה כפוף לתקנות סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט, א

 המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטותיו, קביעותיו ופסיקותיו. 

בכפוף לאמור לעיל, לבתי המשפט בעיר חיפה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור ו/או הנובע 

 מהבוררות הנ"ל.

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין הצדדים, בכפוף  16.5

 בוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.ל
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כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה אצל הצד  16.6

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3האחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 היועץ המזמין 

 

 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "היועץ"( מאשר בזאת כי ביום _________ 
חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. _____________, _________, ת.ז. 

רושים על פי מסמכי ____________, בשם היועץ, כי אצל היועץ התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הד
ההתאגדות של היועץ ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת 

 את המציע לכל דבר ועניין.

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 נספח א'

 שירותי הייעוץ

 

בקשה לסיוע במימון  –למסמכי המכרז  2שירותי הייעוץ יינתנו ביחס לכלל השטחים המפורטים בנספח  .1

סוגי השטחים הפתוחים הנכללים במרחב תכנון זה ואליהם תתייחס תכנית פעולות בשטחים פתוחים. 

גנים לאומיים ושמורות טבע, יערות קק"ל, נחלים  -האב: שטחים פתוחים בעלי בעלות ניהולית 

וסביבותיהם, אתרי עתיקות ומורשת, שטחים חקלאיים מעובדים ושטחי מרעה, שטחים באחריות/ גופי 

 ביטחון ו/או תשתית, מחצבות, מטעים, חופי רחצה וחופים שמורים. 

 

היועץ ירכז את המידע בשיתוף ציבור עם כלל הגורמים המעורבים במרחב התכנון )נציגי תושבים,  .2

 "ל, רשויות ניקוז ונחלים כנרת, נציגי רשויות שכנות וכיו"ב(.חקלאים, טיילים, רט"ג, קק

 

בניית צוות, סקר ניתוח  –( חודשים ממועד חתימת חוזה זה 3יבוצע לכל המאוחר בתוך שלושה ) – 1שלב  .3

דו"ח מצב קיים הכולל סקירה נושאית, מפת רגישות וערכיות . תוצר: מצב קיים הגדרת מטרות ויעדים

חזון מטרות  – 1דו"ח מרכז . תוצר: ועוד. בנוסף להגדרת חזון מטרות ויעדיםשל השטחים הפתוחים 

 וידעים לתכנית.

 

. תוצר: פיתוח חלופות לתכנון מרחבי וניהול – 1יבוצע לכל המאוחר בתוך כחודש מסיום שלב  – 2שלב  .4

 .מפרט לגבי החלופות התכנון המרחביות + מפות – 2דו"ח מרכז 

 

דה המקומית ולמתכנן המחוז ברמ"י ואישורם, בחירת חלופה נבחרת וכתיבת הצגת חלופות לווע – 3שלב  .5

 .מסמכי תכנית האב, מפות ונספחים –הגשת דו"ח מסכם תוצר:  מסמכי התכנית.

 

הכנת תכניות ראשוניות/ תיקי פרויקט נבחרים. תוצר: הגשת דו"ח סופי כולל רשימת פרויקטים  – 4שלב  .6

 חודשים( 5ביחד  4 -ו 3שלבים . )לקידום/ תיקי פרויקטים נבחרים

 

 .3( חודשים מסיום שלב 5יסתיימו לכל המאוחר חמישה ) 5-ו 4שלבים  .7

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 __________________ __________________ 

 היועץ המזמין 
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 נספח ב'

 לוחות זמנים ותנאי תשלום

 

(, "התמורה"מע"מ )להלן: ₪ + כנגד ביצוע מלוא התחייבויותיו ישלם המזמין ליועץ סך כולל של ____  .1

 וזאת בחלוקה לשלבים והגשת התוצרים הבאים: 

 מהתמורה. 20% – 1עבור שלב  .1.1

 מהתמורה. 20% –2עבור שלב  .1.2

 מהתמורה. 25% – 3עבור שלב  .1.3

 מהתמורה. 35% – 4עבור שלב  .1.4

 

 

מיום קבלת החשבון מהיועץ, ובכפוף לקבלת חשבונית מס, אישור התוצר  45התמורה תשולם בשוטף +  .2

 הנדרש, ובהתאם ללו"ז שצוין.

 

 כמפורט בהסכם, האשכול רשאי להפסיק את ההתקשרות לאחר כל שלב/ אבן דרך. .3

 

יוון רשות יום מתום החודש בו יגיש הזוכה במכרז חשבון. יחד עם זאת, מכ 45כל תשלום ישולם  .4

מקרקעי ישראל מממנת את מלוא התמורה לזוכה המכרז מובהר בזאת, כי האשכול רשאי לדחות את 

ימים  150-ימי עסקים מיום קבלת החשבון, ובלבד שהחשבון ישולם לא יאוחר מ 10-התשלום ליועץ ב

 מיום קבלתו ע"י האשכול.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 היועץ המזמין 
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 נספח ג'

 עריכת ביטוח

 

 אישור על עריכת ביטוחהנדון: 

 )להלן " היועץ"(________________ של   

     

 לכבוד:

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.

 

 אנו הח"מ _____________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:

 

פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  עבור אשכול גליל מערבי בע"מ ורשות אנו ערכנו לבקשת המבוטח 
 מקרקעי ישראל

 )להלן "המזמין"(.

 

 תקופת הביטוח .1

 מתאריך ____________ עד תאריך ______________ 

 

 שם המבוטח .2

 היועץ ו/או המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של היועץ. 

 

 כלפי צד שלישיביטוח אחריות  .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי ועקב 
 ש"ח לאירוע ולתקופה. 1,000,000ביצוע העבודות על ידי  היועץ, כאשר גבול האחריות הינו 
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אש, התפוצצות, שיטפון,  להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב
בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד 

 המוסד לביטוח לאומי.

המזמין  יכלל כמבוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 טוח חבות מעבידיםבי .4

ביטוח זה יכסה את חבות היועץ על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים פגומים, 
 , כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט זה. 1980התש"ם 

חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, 
 ועובדיהם בביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

 לתובע, לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעבידיהם  של עובדי 
 בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.המבוטח 

 

 ביטוח אחריות מקצועית .5

ביטוח זה יכסה את אחריות היועץ כלפי צדדים שלישיים על פי כל דין בגין נזק עקב מעשה רשלנות או מחדל,  
 טעות או השמטה , המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של היועץ.

למקרה ולתקופה. המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו  ש"ח  1,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו 
יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף  לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

 כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה, אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.

 

בי בפוליסה: ________ אך לא יאוחר מיום תחילת הפרויקט עבור המזמין   במקרה תאריך רטרואקטי
שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במהלך תקופת הביטוח או לא יחודש  בחברתנו מכל סיבה 

חודשים  6שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת   גילוי מוארכת בת 
ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר  הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב החל 

לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח.   כל זאת במקרה ולא נערך ביטוח אחר המכסה את 
 האירוע.

 

דמי הביטוח,   תשלום המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי 
 השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

 

ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המועצה ו/או מי מטעמה,   .1

 למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

 

מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המועצה ולא תעלה כל  הפוליסות תכלולנה תנאי  .2

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה, ולא   .3

 יום מראש. 30יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות 

 

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא יחולו 
 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 ולראיה באו על החתום    

 

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 

 פירוט נתוני הפוליסות

 פוליסת צד שלישי מס' ___________________

 

 פוליסת חבות מעבידים מס' _______________

 

 פוליסת אחריות מקצועית מס' _____________



 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 2 -ו 1נספחים 
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 אשכול רשויות גליל מערביגוף מבקש:   תכנית אב לשטחים פתוחים - חבל אשר שם הפרויקט:       

 

 

 פרק א':

פרק העוסק בתיאור כללי של האזור/ מתחם, יש להדגיש את תא השטח המוצע לפרויקט למימון הקרן,  -כללי

 והתאמתו למטרות הקרן.

  -דברי הסבר .1

ת השונות הנכללות יש לרשום תיאור מילולי של מתחם הבקשה והבקשה, התאמתו למטרות הקרן והפעילויו

 בו.

 : תיאור מתחם הבקשה _

יישובי הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה חבל מרחב התכנון אליו מתייחסת בקשה זו הינו שטח השיפוט של 

 המועצהדונם.  220,973 -המועצה האזורית מטה אשר ומועצה מקומית מזרעה,  שטח המשתרע על פני כ -אשר 

. אלף תושבים 27.5כ  ישובים הכוללים  32 דונם ובה 220,000-של כ משתרעת על שטח אזורית מטה אשרה

 תושבים. 3,649דונם וכוללת  972במועצה מקומית מזרעה משתרעת על 

ת ושטוחות יחסית שכיוונן מספר שלוחות רחבו וכולל, בחלק המערבי של הגליל העליוןממוקם  אשר חבל

מ' שבה עולה  420מ' עד למדרגה ברורה  בגובה  120ובה העולות באטיות ממישור החוף הגלילי מג ,מערב-מזרח

השלוחות בעומק ניכר  מבתרים אתהר המרכזי ב שמקורם ח עד להרי הגליל העליון המרכזי. הנחליםהשט

ייחודי הידוע בתודעה וף ומורשת מהחשובים בישראל ומרחב מה שיוצר אזור בעל ערכי טבע, נ, מתחתן

הגבול בין  –גבולותיו הגאוגרפיים של חבל אשר הם: בצפון  ירות וטבע.הישראלית כמרחב נופש, בילוי, תי

הים התיכון, נהריה, עכו והקריות,  –קריות, מועצה אזורית זבולון; במערב  –ישראל ללבנון, שלומי; בדרום 

 מועצה אזורית משגב, מועצה אזורית מעלה יוסף וכפר יאסיף. –ובמזרח ובדרום מזרח 

מערב מדינת ישראל, שהוא חלק מאזור הגליל. -יל המערבי הוא אזור גאוגרפי בצפוןהגלמבחינה גיאוגרפית 

הגליל המערבי משתרע מראש הנקרה בצפון ועד לנחל קישון, עמק זבולון, הר הכרמל ובקעת בית נטופה 

 . בדרום, כך שהוא כולל את החלק המערבי של הגליל העליון ובמובן הרחב, גם את חלק מהתחתון

ן מבחינת נוף וכולל חוף ים מפורץ, הרים גבוהים ונחלים החורצים את ההרים לרוחבם ויוצרים האזור מגוו

 עמקים. באזור נותרו שרידי חורש ים תיכוני, בו חיים חזירי בר וציפורים.

 : הפרויקט המוצע לביצוע

ה אזורית הפרויקט המוצע הינו הכנת תכנית אב לשטחים פתוחים שבתחום חבל אשר הכולל בתוכו את מועצ

מטה אשר ומועצה מקומית מזרעה. הצורך בהכנת תכנית זו נובע מהבנת החשיבות הרבה בשמירה על אופיו 

עד כה, טרם  .הייחודי של האזור, לצד הלחצים והאיומים ההולכים וגוברים כתוצאה מפעילויות האדם השונות

ניות סדורה הנוגעת לשמירתם נערכה תכנית כוללת לשטחים הפתוחים בחבל אשר, ובמצב הקיים אין מדי

 וטיפוחם. 

התכנית תתייחס לכל חבל אשר, תאגד את התכניות המקומיות, האזוריות והארציות החלות בתחום המועצה, 

תסווג את השטחים עפ"י רמות רגישות ו/ או ערכיות ותאפשר קביעת מדיניות של שימור לצד פיתוח. כמו כן, 



 2/2017 קול קורא  מספר

 התכנון בתחום סיוע במימון פעולות בשטחים הפתוחים

   טפסי פניה לקרן  -

 

22/02/2017     9 

 

בתי ותיירותי בין כלל הגורמים העוסקים בתחומים אלה, ותוך רתימת לשיתוף פעולה סבי עוגן תהווה התכנית

ל ן תיתן דגש בראיה רחבה יותר על ככמו כ הקהילות השונות במרחב )תושבים, חקלאים, טיילים ועוד...(

 שכול גליל מערבי שהוקם במטרה לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.א

תרשיחא, עכו, שלומי, כפר -תושבים: מעלות 160,000רשויות הכוללות מעל  11שותפות ל מערבי אשכול גליב

 ורדים, מגדל תפן, פסוטה, מעלה יוסף, חורפיש, בית ג'אן, מעיליא, מטה  אשר ומזרעה.

 התאמת התכנית למטרות הקרן

 : תרומתו ונגישותו של הפרויקט לתועלת הציבור והקהילה ✓

ל המערבי, קרי אגני הניקוז של נחל כזיב ונחל בצת, מקבל התייחסות ציבורית חלקו הצפוני של הגלי

השמורות הגדולות ואתרי הטיול והנופש החשובים הנמצאים בו. לעומת זאת, חלקו  רבה יותר עקב

 פחות וההתייחסות התכנונית אליו הייתה עד כה מצומצמת יותר. הדרומי של הגליל המערבי מוכר

י ומתפתח ומתחוללות בו פעולות פיתוח נרחבות כגון הרחבת ישובים, פריצת דינאמחבל אשר הינו 

בעלי ערכיות  םשטחיהמרבית  הכשרות שטחים לחקלאות, תשתיות חקלאיות ועוד. כבישים חדשים,

חזותית, נופית וסביבתית. תכניות  נופית סביבתית גבוהה, אחרים סובלים ממפגעים ומהדרדרות

גבוהים על חלק  ואלו העתידיות לבוא עשויות ליצור לחצי פיתוח הפיתוח העדכניות של האזור

הינה לייצר תשתית ידע, על מנת לעזור בקבלת החלטות  נית האבת תכמשטחים פתוחים אלו. מטר

 בנושאי עדיפויות שטחים לפיתוח.  מושכלת

 הימצאות המיזם באזור עדיפות לאומית:  ✓

  ב )כפרי(.-ו 2, א'1לאומית א' הישובים בחבל אשר הינם ישובים בעדיפות 33כל 

 : שימור/ שיקום של מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ✓

או תינתן חוות דעת אקולוגית במרחב התכנון. תכנית האב יבוצע סקר אקולוגי ו/ במסגרת הכנת

חשיבותה של תכנית האב נובעת, בין היתר, מהימצאותן של מגוון מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי 

ב התכנון, במטרה להגדיר ולקבוע מדיניות לשיקום ושימור אזורים אלה. הגליל המערבי הוא במרח

אזור ייחודי בנוף הארץ אשר חרוץ על ידי נחלים הזורמים ממרום הגליל, עד לים התיכון. בנחלים 

ולנחלים,  אלה זרמו בעבר מים רבים ובחלקים קטנים שלהם ישנה זרימה גם כיום. בנוסף למעיינות

אשר צריך לתת עליהם  ופיין האזור בנופי צומח וחי מגוונים, מצוקים ועוד תופעות טבע מיוחדות.מא

 את הדעת למען הדורות הבאים.

 תרומת הפרויקט לשמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת:  ✓

לקם גדולים ושרידי יישוב וחקלאות רבים, אשר ח מבצרים בגליל המערבי מורשת האדם הותירה

קהילות שונות שיוצרות גם  נותרו שמורים במצב מצוין. המורשת ההיסטורית יצרה בגליל פסיפס של

 בחבל אשר, תכנית האב תמפה ותאפיין את כלל השטחים הפתוחים  . היום דפוסי התיישבות ייחודיים

בכך תאפשר . נוף, אקולוגיה, תיירות וערכי טבע ומורשת –במגוון התחומים רגישות וערכיות השטחים 

התכנית לזהות ולהמליץ על אזורים הנדרשים לשימור, שיקום וטיפוח. כמו כן, התכנית תאפשר קביעת 

 מדיניות של שימור לצד פיתוח.    
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 : תרומת הפרויקט לשיקום שטחים ומוקדים פגועים בשטח הפתוח ✓

מקורות גישות. במסגרת תכנית האב ייערך מיפוי של השטחים הפתוחים אשר יסווגו על פי מפות ר

קרקעות, שיפועים,  מידע רבים ומגוונים כגון: שכבות מידע מסוגים שונים ליתולוגיה, גיאולוגיה,

 ח, מיני צמחים נדירים ומינים אדומים,“תצלומי אוויר משנים שונות, מסדי נתונים של צומח, בע

מאמרים ומחקרים  סקרי מפגעים ופסולת,מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים ארכיאולוגיים, 

כול אלו ישמשו  ל.“המתמחים בכל אחד מהתחומים הנ פ מאנשים“שונים העוסקים באזור ומידע בע

 ככלי לקבלת החלטות לשיקום השטחים הפגועים ופיתוח עתידי בשטחים הפתוחים.

 : תמיכת גופים נוספים -שיתוף פעולה מערכתי ✓

ורשות הטבע  הגנת הסביבה, קק"לשרד להמ, החברה הממשלתית לתיירות בתמיכתהפרויקט יתבצע 

 והגנים, וביוזמת אשכול רשויות גליל מערבי.

  בפרויקט: הנכללות השונות הפעילויות

 הקמת צוות היגוי וועדת עבודה, כתיבת מבואות וגיבוש תכנית עבודה מפורטת  ✓

 איסוף חומרים ונתונים, עריכה ועיבוד נתונים ✓

סטטוטוריקה, נוף, אקולוגיה : כל יועץ בתחומו - ת היועציםאיתור איסוף ועיבוד נתונים על ידי קש ✓

 .וסביבה, כלכלה ותיירות, חקלאות, קרקע וניקוז

 הפקת דו"חות ביניים ודו"חות מרכזים ✓

 בחינת חלופות תכנון וגיבוש חלופה נבחרת ✓

 עריכה וכתיבה של המלצות והוראות, פירוט הכלים והמנגנונים לניהול ✓

 רערכית כנסים ושיתופי ציבו ✓

 הפקת מפות, חוברת מסכמת, חומרים לאתר אינטרנט ✓
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 -תרשים סביבה  .2

תרשים סביבה של מיקום הבקשה ע"ג מפה מעודכנת כוללת קווי גובה, סימון גבולות מרחבי התכנון, גבולות 

 שיפוט, יישובים ונתונים רלוונטיים אחרים. סימון האתר ע"ג התרשימים והצגת נתונים על גודלו.   

 דונם                220,972         המיועד לפרויקט גודל השטח
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  –נתונים סטטוטוריים  .3

 רשימת גושים חלקות בהם יבוצעו הפעולות המבוקשות מהקרן. .1

עות ביצוע, אין רלוונטיות למידע אלף דונם וללא משמ 220 -בשל היות התכנית מרחבית, בשטח של כ

טאבו בעוד סוגיות והמלצות הקשורות לבעלות על  כמו כן אין רלוונטיות בצירוף נסח .בשלב זה

 יחידת שטח כזו או אחרת תיבדקנה בתהליך הכנת התכנית

 

 יש למלא:  , המעיד על הזכויות בקרקע המפורטים בטבלה.יש לצרף כנספח למסמכי הבקשה צילום נסח טאבו 

 דונם.         220,972             סה"כ שטח הפרויקט  .1

נא להשלים                  -% קרקע בניהול מדינה )בעלות מדינה / קק"ל / רשות פיתוח(       לא רלוונטי .2

 )מקורב(.

  

 במידה וקיים ריבוי גושים חלקות בעלויות יש לסמן זאת במשפט הבא: 

 במתחם המבוקש לפרויקט הקרן קיים ריבוי גושים /חלקות /בעלויות )יש לסמן את הנתונים המתאימים(

מיפוי סכמתי של הבעלויות בשטח בו מוצע לבצע את הפרויקט למימון  -מצורף בזאת מפת בעלויותלפיכך 

 הקרן. 

 לא רלוונטי
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 מפת בעלויות )יתקבל במקרה של ריבוי בעלויות בלבד(

 

תכנית סטטוטורית המאפשרת את ביצוע הפרויקט למימון הקרן וכוללת את ייעודי הקרקע. )במידה והפרויקט  .2

 כנון סטטוטורי, יש לצרף אישור לטיפול בנושא ע"י הגוף המוסמך לדבר(.אינו דורש ת

 .  בתוקף החל מ  א נדרשת תכנית סטטוטורית לביצוע פרויקט זה ל מספר תוכנית 

, ובתוכנית המתאר המחוזית, וכן תוכניות 35יש להראות את שטח הפרויקט על רקע ייעודי קרקע בתמ"א 

 טיות.מפורטות נוספות ככל שאלו רלוונ

 

 תשריטים תוכנית / קומפילצית תוכניות .3

 להלן פירוט ייעודי הקרקע במרחב הפרויקט )שטח מועצה אזורית עמק הירדן( על פי תכניות

 סטטוטוריות ארציות, מחוזיות ומקומיות:

כשילוב של מרקם חופי, מרקם כפרי, עפ"י התכנית, מוגדר שטח המועצה האזורית  – 35תמ"א  ✓

 מרקם שמור משולב ומרקם עירוני.יער וייעור,  וגנים, מכלול מפי, שמורות

על גבול המועצה ממזרח מספר רב של שמורות טבע:  – לשמורות טבע וגנים לאומיים - 8תמ"א  ✓

נחל בצת, נחל בית העמק, שמורת נחל יחיעם, שמורת נחל אבירים ועוד. עם שמורת נחל כזיב, 

 גנים במסגרת שמורות טבע.זאת, בתחום המועצה עצמה, כמעט ואין שטחים המו
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במידה וידוע על תכניות למטרות פיתוח שטרם אושרו בסביבת התוכנית בשלבי קידום שונים, נדרש להציגם  .4

 ולהדגיש את משמעותם והשפעתם על הפרויקט למימון הקרן. סכמתית

  לא רלוונטי
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 פרק ב':

ואקולוגיה בשטח הפרויקט למימון הקרן ופרויקט האב  פרק העוסק בבחינה והערכה של ערכי טבע -ערכי טבע

 ובסביבתו ותיאור השתלבותם במיזם.

  –טבע ואקולוגיה  .1

סקירת ערכי טבע ואקולוגיה חשובים במתחם המבוקש. בחינה של השפעת הפרויקט המבוקש של ערכי הטבע 

 הנמצאים בשטח הפרויקט למימון הקרן. 

וצעו בשטחו בתחום הפרויקט למימון הקרן. או לחילופין חוות דעת יש לצרף כנספח סקרי טבע ואקולוגיה שב

אקולוג מוסמך לנושא.  הקרן רשאית לדרוש ליווי אקולוגי צמוד לפרויקט ו או ביצוע סקר אקולוגי כחלק משלבי 

 התכנון.

 ערכי טבע ואקולוגיה חשובים במתחם התכנית

ר חוף הגליל ובתחומה שטחים פתוחים רבים בעלי חבל אשר ממוקם באזור הגיאוגרפי של הגליל המערבי ומישו

רגישות אקולוגית גבוהה אשר מקיימים רצף פתוח וחשוב בצפון מערב הארץ, המחבר אל מורדות מירון 

המערביים לכיוון הגליל העליון המרכזי. מרחב התכנית לשלוש חטיבות נוף שונות בעלות אפיון צומח, קרקעות, 

הכוללים: בתי גידול לחים )נחלים, מעיינות ובריכות חורף(, חולות חוף הים, רכסי טופוגרפיה ובתי גידול שונים 

תיכוני מפותח וותיק, טבלאות גידוד, בית גידול ימי ועוד..  -הכורכר, מערות קרסטיות, מצוקי גיר, חורש ים

במצוקי  ומקננים עופות דורסים 1998במרומי ההרים מצוי היחמור הפרסי, מין שנכחד בארץ והושב בשנת 

הנחלים העמוקים )בעיקר עקב עיטי(, בגבעות חורש ים תיכוני מגוון המשתלב עם מוצאות הנחלים ושטחים 

חקלאיים ולאורך חוף הים רכסי כורכר וצומח בתה עשבונית. בתי הגידול הימיים הינם איכותיים ונמצא בהם 

 חופים ואיכות מי הנחלים הזורמים ליםמגוון גבוה של מינים לשימור. הסביבה הימית מושפעת מאוד מפיתוח ה

 בחינה של השפעת הפרויקט על ערכי טבע בשטח הפרויקט

כנית אב לשטחים פתוחים במרחב חבל אשר מהווה הזדמנות גדולה לשימור, שיקום, טיפול במפגעי פסולת, ת

יכותיים ומגוונים. טיפול בחסמים אקולוגיים, שיקום בתי גידול לחים והגברת המודעות הציבורית לבתי גידול א

ראוי לציין כי שלושה בתי גידול במרחב התכנית הינם נדירים ביותר ומצויים בסכנת הכחדה בישראל )לחים, 

חוף ים ורכס כורכר(. בכוחה של התכנית לרתום את כל בעלי העניין בשטחים הפתוחים ולבחון את תכניות 

ידול אלו ומזעור ההשפעה המרחבית השלילית הפיתוח הקיימות והעתידיות לאור הצורך בשימור של בתי ג

 עליהם. מומלץ לקדם סקר טבע ונוף משלים לתכנית זו.
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 תמונות רלוונטיות

 

 -חורש ים תיכוני מפותח מעל נחלי איתן 
 חולות וכורכר -רצועת חוף הים   המונפורט
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  –קרבה לאתרים  .2

נדרש להציג: מיפוי אתרים בעלי משמעות היסטורית/ אתרי ביקור וטיול/ אתרי  מורשת, מוקדים בעלי ערך 

 ייחודי. 

 למימון הקרן, או בסביבתה המידית.הנמצאים במסגרת הבקשה לפרויקט 

 -העתיקה מעכו החל, וההיסטוריים תרבותיים, התיירותיים בתכניו מרתק מרחב הוא המערבי הגליל מרחב

 מעבר על היושבת ביופייה המדהימה בישראל צפונית הכי הנקודה הנקרה ראש אתר דרך. עולמית מורשת עיר

 החיים ועדות דתות חמש המערבי בגליל. המתנפצים הגליםו המרהיבות הנקרות עם הטבע מפלאי אחד, הגבול

 .יהודיםו מוסלמים, בהאיים, נוצרים, הדרוזים זה לצד זה

 היהודי הסמל וכן המוסלמים בכפרים השיטוט, מחיפה פחות לא המרשימים בעכו הבהאיים הגנים בנוסף

 חשובה נקודה והמהווה רותיתתיי פנים מתיחת שעשה ולתקומה לשואה מוזיאון, הגטאות לוחמי בית המובהק

 .לביקור

 יחיעם צלבנים מבצרים. עכו ועד אכזיב הנקרה ראש הציר לאורך זהובים ים בחופי מתהדר המערבי הגליל

 .ל"קק ואתרי לאומיים גנים, טבע שמורות, ייחודית טבע תופעת קשת מערת, והמונפורט

 צימרים, שטח חינת, נופש כפרי,  מלונות: נההלי סוגי כל את המציע בארץ היחידי המרחב הוא המערבי הגליל

 נופש כפרי, מלון לבתי המחולקים חדרים 3000 - כ המערבי בגליל. הארחה ובתי מושבים וצימרים קיבוצים

 .וצימרים

, נחום מכפר דקות 40, מנצרת שעה, מטבריה דקות 50 רק STAY PUT - ל מצויין בסיס מהווה המערבי הגליל

 .מחיפה דקות 51, אביב מתל וחצי שעה

  :טיול ומסלולי טבע שמורות

 ים שביל, יחיעם נחל, קשת מערת,  געתון עינות, אדמית רכס, בצת בנחל,  כזיב בנחל, העמק בית נחל שמורת

 .ים אל ים שביל, התיכון הים חופי, אכזיב לאומי גן, הנקרה ראש, גורן פארק אופנים שבילי, ים אל

  :היסטוריים אתרים

, ביזנטי פסיפס, עבדאללה חאן, כברי תל,  יחיעם מבצר, אוללה הבהאא את שימש אשר הבית שוכן במזרעה

 .כוכים. ח, תפן. ח, מעליה מבצר,  יחיעם מבצר, אבירים מצד. ח, דניאלה. ח, מונפורט מבצר, העתיקה עכו

  :ותרבות מורשת אתרי

 פקיעין,  ומגדל חומה, נהריה מוזיאון ,הבהאי הגן, הגטאות לוחמי, הזיו גשר, יחיעם שיירת, חניתה מוזיאון

 .העתיקה עכו, סבלאן נבי הזיו גשר,העתיקה

  :תיירות שירותי

, תפן התעשייה גן, גורן חוות, הגליל גרנות, נהריה, עכו, בסביבה הכפרים, המועצות וביישובי כפרי אירוח

 .עכו, למועצה מסביב הכפרים

  :נוספות אטרקציות

                                         ...מונפורט אגם, ימי ספורט, פינטבול, סוסים טיולי, יפים'ג טיולי, וניםטרקטור, סנפלינג, קשת מערת
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  –קרקע  .3

בחינת התאמת סוג הקרקע להקמת הפרויקט למימון הקרן, במידה ונושא זה רלוונטי לפרויקט, לרבות התייחסות 

 ל הפרויקט ניתן לציין כי "איננו רלוונטי"במידה והנושא איננו בעל השפעה ע לקרקע חקלאית.

 לא רלוונטי

  –ניקוז  .4

בחינת מערך הניקוז באתר לרבות הצורך, ככל שיידרש, בהסטת נחלים ועבודות עפר במידה והנושא רלוונטי 

 לפרויקט למימון הקרן. במידה והנושא איננו בעל השפעה על הפרויקט ניתן לציין כי "איננו רלוונטי"

 לא רלוונטי .5

  –צפות ונוף נ .6

ניתוח של ההשפעה על הנוף, כולל נצפות האתר הן של הפרויקט למימון הקרן. יש לצרף נספח נופי של תכנית 

החלה במקום או חוות דעת מקצועית של אדריכל נוף הסוקרת את השילוב הנופי ותכנית הביצוע בסביבה, 

 לציין זאת במפורש בסעיף זה ון של הפרויקט המוגש ישנובמידה ואלו יבוצעו בתהליך עבודת התכ

מרחב התכנון הינו חבל אשר, הכולל בתוכו את תחום המועצה האזורית מטה אשר, וכן את תחום המועצה 

המקומית מזרעה. מבחינה גיאוגרפית, האזור המרחב שייך לאזור הגליל המערבי, שבמערבו חוף הים התיכון, 

 גבול הלבנון.  -ון רכס הסולםבמזרח הרי הגליל העליון, מדרום אזור הקריות ובצפ

מבחינה נופית האזור מאופיין בבנייה כפרית של מושבים, קיבוצים וכפרים, גידולי מטעים, שטחי גידולי שדה 

 משמעותיים וכן, ריכוזים גדולים של טבע פראי ושמורות טבע ייחודיות.

רב. החלק המערבי של המרחב מטר וכולל בתוכו מגוון נופים  0-600הרום במרחב התכנון נע בין הטווחים 

כולל בתוכו את מישור חוף הגליל, עמו נמנים חופיים ייחודיים. בחלק הצפון מערבי של מישור חוף הגליל, 

בגבול הלבנון, משתפל רכס הסולם אל עבר המצוק הקירטוני ונקרות ראש הנקרה המהווים חלק מהאיקונות 

יל, מזרחית לחוף הים ניתן למצוא שטחים מישוריים המשמעותיות של חבל ארץ זה. במרחב מישור חוף הגל

נרחבים המנוצלים לגידולים חקלאיים יחד עם עמקי נחלים מישוריים המהווים שריד חי ונושם לנחלי החוף 

דוגמת נחל נעמן ונחל בית העמק, כאשר האחרון חוצה למעשה את תחומי המועצה המקומית מזרעה. מגוון 

זורי טבע פראי בדמות עמקי הנחלים המחורצים וביניהן שלוחות המקנים נופי המועצה כולל בתוכו גם א

לאזור צורה של כף יד עם אצבעות, הנפרשות מכיוון מזרח למערב, אל עבר חוף הים התיכון. עם נחלים אלו 

נמנים נחל בצת, שרך, כזיב, שעל וגעתון. עמקי נחלים אלו מהווים שטחי חורש טבעי נרחבים וכמעט לא 

הכוללים בתחומם, מלבד הצמחייה הענפה ערכי טבע, נוף, מורשת וארכיאולוגיה רבים המהווים גורם מופרים, 

משיכה למטיילים מהאזור ומכלל רחבי הארץ ואף תיירים מרחבי העולם אשר באים לבקר באזור ייחודי 

המתלול הדרומי ומרשים זה.  מלבד הנוף שתואר מעלה, קיים במרחב התכנון נוף ייחודי ברמה הארצית בדמות 

של רכס הסולם הכולל בתוכו את מערת קשת עוצרת הנשימה. מתלול זה מהווה למעשה חלק חשוב מהמרחב, 

 וניתן לצפות בו למרחוק.

הנוף הצמחי המאפיין את האזור הוא חורש ים תיכוני בשיא תפארתו: חברת אלון מצוי ואלה א"י, חרובים, 

 ער אציל, וקטלבים במדרונות הנחלים. 

ל אשר מתמודד עם אתגרים נופיים וסביבתיים רבים עקב ריבוי המטיילים בעונות התיירות ומידי שנה חב

כושר הנשיאה של אתרים רבים במרחב מגיעה לשיאו ומפר את איזון המערכת האקולוגית. בנוסף, מפגעי 
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א פעם לוואדיות הפסולת הרבים אינם מטופלים כראוי ומצטברים בנקודות רבות בשטחים הפתוחים וזולגים ל

ולנחלים. נכון להיום, האפשרויות הרבות הקיימות בחבל ארץ מדהים זה דוגמת  פיתוח שבילי טיילות 

ואופניים, ניקוי ושיקום אתרי תיירות ופסולת, הנגשת שטחים פתוחים, עמדות תצפית וחיבור בין אתרי 

 תיירות אינן מנוצלות והפוטנציאל האדיר אינו ממומש.

ופוגרפי הייחודי הנצפות של חלק משמעותי מתחומי מרחב התכנון היא גבוהה מאוד. אזורים בשל מבנהו הט

רבים נצפים מהכבישים במרחב, לעיני הנוסעים ברכבת אשר מסילתה נטועה בשטחי מרחב התכנון, משבילי 

על רוב טיול וכן מנקודות תצפית רבות, אשר הבולטת ביותר מבינן היא מערת קשת, אשר ממנה ניתן לצפות 

 האזור, ואפילו עד רכס הכרמל.

התכנון המוצע מבקש ליצור תכנית אב לשטחים הפתוחים שבתחומי חבל אשר, הכוללים בתוכם את מועצה 

 אזורית מטה אשר ומועצה מקומית מזרעה. 

תכנית אב לשטחים הפתוחים  בחבל אשר תיתן מענה לבעיות והמפגעים אשר פוקדים את האזור ומהווים 

כת וגוברת למי התהום, לנוף הטבעי והפסטורלי ופוגעים באופן הולך וגדל באיכות חיי התושבים סכנה הול

והמערכת האקולוגית. תכנית אב מוסדרת תהווה כלי ביצועי אמיתי למקבלי ההחלטות ברשויות במרחב 

צרכי שבאמצעותו יוכלו לבצע פרויקטים לשמירה על השטחים הפתוחים באזור תוך מתן התחשבות מרבית ב

 הציבור מחד וברגישויות הנופיות והאקולוגיות מאידך.

תהליך תכנון סביבתי חברתי נכון טומן בחובו את הקונפליקט שבין הצורך לשמר את משאבי הטבע הייחודיים 

לבין צורכי הציבור לחוות וליהנות מהמשאב באופן נגיש. בסופו של תהליך, מטרת התכנית הינה יצירת האיזון 

 השימור לבין הפיתוח עבור קהל התושבים והמטיילים. המיטבי שבין

 נספח נופי  

 נספח נופי מצורף בנפרד בפרק הנספחים
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 פרק ג':

 .פרק העוסק במימון הנדרש מהקרן. תיאור הבקשה ופירוט תקציבי לביצוע -הבקשה לקרן

  -תשריט הפרויקט מצב מוצע  .1

ע"ג מפה הכוללת טופוגרפיה, חץ צפון וקואורדינאטות,  הקרן, סימון המוקדים לטיפול במסגרת הפרויקט למימון

 גושים וחלקות.

 ראה תרשים סביבה

  -תיאור הפרויקט המוצע .2

 תיאור מילולי מפורט של הפעולות והמשאבים הנדרשים למימון. 

דונם בחבל אשר שטח הכולל  220,972 בשטח פתוחים לשטחים אב תכנית הכנת, כאמור, הינו המוצע הפרויקט

 . צה אזורית מטה ואשר ואת מועצה מקומית מזרעהאת מוע

 :האב תכנית תתייחס ואליהם זה תכנון במרחב הנכללים הפתוחים השטחים סוגי

 אתרי, וסביבותיהם נחלים, יערות קק"ל, טבע ושמורות לאומיים גנים - ניהולית בעלי בעלות פתוחים שטחים

, תשתית או/ו ביטחון גופי /באחריות שטחים, מרעה ושטחי מעובדים חקלאיים שטחים, ומורשת עתיקות

 . מחצבות, מטעים חופי רחצה וחופים שמורים

 המעורבים הגורמים כלל עם ציבור שיתוף של תהליך ביצוע תוך, תחומי רב תכנון צוות המועצה י"ע ירוכז הפרויקט

 שכנות רשויות נציגי, כנרת ונחלים ניקוז רשויות, ל"קק, ג"רט, טיילים, חקלאים, תושבים נציגי) התכנון במרחב

 (. ב"וכיו

  -ניתוח היבטים ביצועים .3

פירוט הפעולות הנדרשות לביצוע הפרויקט המבוקש למימון הקרן. יש לצרף תכנית עבודה מפורטת לביצוע 

יעדי תוצרים/ תפוקות, לו"זים, דו"חות, תקנים ואבני דרך למימוש ההתחייבות. במידה  –הפרויקט לרבות 

 קט שיקום נדרש להציג ייעוד הקרקע לאחר השיקום והשימוש המתוכנן בה.ומדובר על פרוי

 לא רלוונטי

  -שלבי הפרויקט .4

 תיאור שלבי פרויקט, שלבי ביצוע השקעות, ופריסה על פני השנים של הפרויקט למימון הקרן.

_ 

 לו"ז תוצרים משימות לביצוע השלב
היערכות 

 והתארגנות 
 פרסום מכרז לבחירת מתכננים. .1

 ם הפרויקט ורתימת שותפים.פרסו .2

הקמת ועדת היגוי רחבה לתכנית, המורכבת  .3
מנציגי גופים, רשויות, קהילות ומגזרים 

 שונים.

 בניית צוות עבודה מצומצם לקידום התכנית. .4

גיבוש תכנית עבודה מפורטת לכל שלב, כולל  .5
 תהליך שיתוף הציבור וקביעת לוחות זמנים.

 

לוח גאנט לביצוע 
 הפרויקט.

 
צוות תכנון מקצועי בניית 

רב תחומי לביצוע 
 הפרויקט.

 חודשים 2
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 לו"ז תוצרים משימות לביצוע השלב
 שלב א'  

סקירת המצב 
הקיים 

)לימוד, איסוף 
מידע והכרת 

 השטח(
 

במרחב התכנון  קיימותה תכניותכלל הסקירת  .1
)סטטוטוריות ולא סטטוטוריות, ארציות/ 
מחוזיות/ מקומיות(, כולל מיפוי וביצוע 

 קומפילציה בממ"ג. 

מרכזיים בתכנית והמגמות סקירת הנושאים ה .2
המרכזיות: חקלאות, תיירות, אקולוגיה 

 וסביבה וכיו"ב.

מיפוי מחזיקי העניין במרחב ועמדותיהם ביחס  .3
 לניהול ושמירת השטחים הפתוחים. 

פיתוח / שימוש במודל לסיווג והערכת  .4
השטחים הפתוחים לפי מאפיינים שונים ולפי 

 רמות רגישות וערכיות.

ניהולי: גופי הפיקוח -ניסקירת הנושא הארגו .5
והאכיפה הפועלים במרחב, תפקידיהם 

 וסמכויותיהם.

דו"ח מצב קיים הכולל 
פרקים נושאיים )מלל + 

 מפות(.
מפת רגישות וערכיות של 

 השטחים הפתוחים. 

 . SWOTניתוח 
קונפליקטים, מטריצת 

עמדות ואינטרסים של כלל 
 מחזיקי העניין. 

 חודשים 5

 שלב ב'
הגדרת חזון, 

טרות מ
 ויעדים

ניסוח חזון שיהווה בסיס משותף ומוסכם לכלל  .1
 השותפים בתכנית. 

הגדרת מטרות ויעדים איכותיים וכמותיים  .2
 בכ"א מנושאי התכנית.  

 חודשים 2 דו"ח מרכז. 

 שלב ג'
פיתוח 

חלופות תכנון 
 והערכתן 

זיהוי השאלות והדילמות לגביהן תפותחנה  .1
 חלופות התכנון.

ות / מרחביות / ניהוליות פיתוח חלופות נושאי .2
 אחרות. /

פיתוח קריטריונים להערכת החלופה המועדפת  .3
 העונה בצורה המיטבית על מטרות התכנית. 

 גיבוש החלופה המוסכמת. .4

 חודשים 4 דו"ח מרכז + מפות נלוות. 

 שלב ד'
פיתוח מסמכי 

התכנית 
 והמלצות 

עריכת מסמכי תכנית האב, לרבות: תשריט  .1
 שאי התכנית.  ומסמכי מדיניות בנו

כתיבת הנחיות, המלצות והוראות לניהול  .2
והתנהלות הפעילות בשטחים הפתוחים )תוך 
חיבור למהלכים המתרחשים/ המתוכננים 

 במרחב התכנון(.  

פירוט הכלים והמנגנונים הנדרשים לניהול  .3
השטחים הפתוחים בפועל, לרבות פיקוח, 

 אכיפה והיבטי תקצוב. 

דו"ח מסכם: מסמכי תכנית 
 אב, מפות ונספחים. ה

 חודשים 5

 שלב ה'
הצעה 

לתכנית 
עבודה 

לשנתיים 
 הראשונות

עריכת תכנית עבודה לשנתיים הראשונות על  .1
בסיס ממצאי והמלצות התכנית וסדרי 

 העדיפויות.

 קיים ונדרש. -ביצוע הערכה תקציבית .2
 

 רשימת פרויקטים לקידום.  

 חודשים 18   סה"כ
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 תמונות והדמיות לפרויקט
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  -אומדן תקציב לביצוע הפרויקט .5

אומדן תקציבי מוערך לפרויקט, וכן שותפים למימון ולביצוע. עד כה. נדרשת רמת פירוט של פעולות ובעלי 

מקצוע נדרשים, על פיהם חושבה הבקשה למימון. בפרויקט בו רוב הרכיבים למימון הינם כח אדם יש לפרט 

שעות העבודה, ועלות שעת עבודה מוערכת יש לציין שותפים רשימת בעלי מקצוע נדרשים לפרויקט, כמות 

במימון אשר אישרו השתתפותם, ולצרף מסמכים המעידים על האישור. יש לצרף כנספח לבקשה ניתוח הערכת 

 עלויות תכנון מפורטות לפי סוגי המתכננים, שעות עבודה, ועלות לשעה. 

עדכנית )מהשנה האחרונה טרם הגשת הבקשה(  ככל שמדובר בפרויקט של רכישות קרקע נדרש לצרף שומה

 שתוכן שהוכנה  על ידי שמאי מוסמך ובחתימתו.

 הערות לפרויקט הנתמך בש"ח סה"כ תקציב השנה  פרטים

   הכנסות

  625,950 התמיכה המבוקשת

   סה"כ הכנסות

   

   הוצאות

   עלות הפעילות

  20,000 היערכות

  80,000 סקר מצב קיים

  50,000 זון מטרות ויעדיםהגדרת ח

  60,000 ניהול הפרוייקט

  45,000 ריכוז העבודה

  62,500 פיתוח חלופות תכנון והערכתן

  50,000 פיתוח מסמכי התכנית והמלצות

  55,000 שיתוף ציבור

  32,500 מיפוי ממ"ג

  80,000 סיכום וכתיבת הדו"ח הסופי

  90,950 מע"מ

  50625,9 תסה"כ עלות הפעילו

   

  625,950 סה"כ הוצאות

  0 עודף/ גרעון
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   -חוות דעת .6

נספח חוות דעת מקצועיות ותיאומים בהתאמה לדרישות הפרויקט למימון הקרן. חוות דעת אקולוג, אדריכל 

 נוף, וחוות דעת אחרות ככל שרלוונטיות לפרויקט.

 

 ה:להלן רשימת חוות הדעת המקצועית והתאומים המצורפים כנספח לבקש

 איתי אושינסקי –חוו"ד אקולוג  .1

 אדריכל יוחאי קורן, רותם אלינסון -חו"ד אדריכל נוף  .2

 

   -תמיכות .7

 להלן רשימת התמיכות  מהגופים השונים המצורפות כנספח לבקשה:

 החברה הממשלתית לתיירות .1

 המשרד להגנת הסביבה .2

 קק"ל .3

 רשות הטבע והגנים .4
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 צ'יק ליסט

 מסמכים נדרשים להגשה: –לעמידה בתנאי הסף  על ידי המגישמסמך זה מהווה ביקורת    

 טופס בקשה  

 מילוי טופס איש קשר לפרויקט          

 1חתימת מורשה חתימה           

 2חתימת מורשה חתימה           

 חתימת עו"ד )אימות חתימה(          

 טופס התחייבות מינהלי 

 1חתימת מורשה חתימה         

 2חתימת מורשה חתימה         

 חתימת עו"ד )אימות חתימה(        

 טופס תחזוקה 

 תאריך חתימה           

 חתימת ראש הרשות המקומית/ מנכ"ל המשרד          

 גזבר הרשות/ חשב               

 הפניה לקרן -תכולת תיק הפרויקט  

 כללי  -פרק א'            

 ערכי טבע -פרק ב'            

 הבקשה לקרן  -פרק ג'            

 נספחים רלוונטיים 

 תשריט פרויקט סביבה מפורט           

 תשריט פרויקט למימון הקרן ופעולות למימון.         

 צילום נסח טאבו         

 צילום תכנית סטטוטורית )ייעודי קרקע(         

 חוו"ד אדריכל נוף         

 חוו"ד אקולוג         

 חוו"ד אחרות         

 _____________________ זוקה מגופים רלוונטיים המלצות והתחייבות לתח         

 מסמכים נוספים לפי שיקול דעתו של מגיש הבקשה           

 

 קשיחים  עותקים 1  

 דיסק צרוב/ מדיה דיגיטאלית 1  
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 נספחים

 

 

 


