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 אגן נחל ציפורישיקום פרויקט ל  ת/מנהל דון:הנ

 01/2021מכרז   –  פניה לקבלת הצעות 
 

 
ת לפרויקט שיקום  /מנהל  ירתבח איתור ול  לקבלת הצעותזאת בקישון פונה   ונחליםרשות ניקוז 

א ל  "בבמסמכי ההצעה המצ המפורטים   בהתאם לתנאים יש להגיש    ההצעותאת   אגן נחל ציפורי. 
 .  netiva@rnkishon.co.ilמייל ל  14:00בשעה  17/01/2021 מיוםיאוחר 

 

 יש להירשם במייל לקבלת זימון.   11:00ה  בשע  6/1/2021בזום ב מפגש מציעים יתקיים  
 

  .ות עם יד הנדיב תפ וש ב רשות ניקוז ונחלים קישוןפרויקט של  שיקום אגן נחל ציפורי הינו  פרויקט 
של הרשות   במימוש יכולתה לדוגמא מובילה אגן נחל ציפורילהפוך את פרויקט   הרשות כוונת  ב
תפקידה כ'רשות ניקוז' הפועלת למניעת  שלב בין אגן נחל ציפורי ולזון השיקום של חאת  ממש ל

 . הנחלים וגדותיהםו ת לשיקום ושימור מקורות המים הפועל  נחל'  רשות'לבין תפקידה כ  הצפות 
 

מתחיל את דרכו   . הנחלק"מ 32 לאורך  ת לנחל קישוןנצר  ריהמ ל איתן הזורם חוא נ פורי ה נחל צי
ים  ל  ביישוב ריינה, עובר בגבעות יער אלונים הסמוכות לשפרעם, ומתנקז אל נחל קישון ובהמשך

ין ב הכנרת לים התיכון ומסדרון אנושי המחבר ים ארצי בין  מהווה מסדרון אקולוגי האגן התיכון.  
  עד היום , לא נוצל נחללמרות מיקומו המרכזי של ה   .חיפה ומטרופולין  צרתנין  מטרופול 

 הפוטנציאל  הסביבתי והתיירותי הגלום בו לרווחת התושבים והסביבה.  
 

שיקום אגן נחל  החזון של  מימוש יעמוד אתגר גדול להוביל תהליך ל בפני מנהל הפרויקט שייבחר
בעלי  ולע ב טהקשבה לותוך   ועל השימושים ההנדסיים של   תוך שמירה ראיה אגנית רחבהב ציפורי

    . רבים ומגוונים עניין 
 

המשלבים בעלי עניין רבים   יקטים מורכבים נדרש ניסיון עשיר בניהול ותכנון פרו  למנהל הפרויקט 
  , קהילות , רשויות מקומיותארגונים אזרחיים, חקלאים,  ממשלתייםומגוונים כגון גופים 

  וביצוע תכנוןיהול  ניון ב , ניס נתוני שטח  חיות בהבנתמומנדרשת ותושבים.  למנהל הפרויקט 
ענין וציבור  והיכולת לתרגם רצון של בעלי   וגיהבה ואקולסבי  ניקוז  ,הקשורים למיםפרויקטים 

 בת קיימא.    סביבתית -תכנית הנדסית  ל
 

 ניהול הפרויקט נשוא פניה זו דורש תכונות ומומחיות שקשה למצוא אצל אדם אחד.  
על מנהל  ט.  הפרוייקם של  חים בשלבים שוניא שיידרש צוות של מומעל כן הנחת יסוד הי

 .  ולנהלם ביד אמןל את התהליך לבחירת בעלי התפקידים קט יהיה להוביהפרוי
צריכה לפרט   ניהול משרדה שתתקבל מעצה .ולמשרדי ניהול פרויקטיםליחידים   מיועדת הפניה  

אמץ  והמזמן האת להשקיע    וזמינותטים ואת נסיונו בניהול פרויק ,מטעמם  את שם המועמד
  . בניהול הפרויקטהנדרש  

 
, על פי  וו לבטל, אפרויקטאת היקף הלצמצם או להגדיל תהיה רשאית   דיב,הנוף יד , בשית הרשות
 ה הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעת הצורך

הרשות אינה חייבת לבחור בהצעה   הרשות תהיה רשאית לחלק את העבודה בין מספר גורמים.
   הצעה שהיא.הזולה ביותר או כל  

   עם המושבה. ל במשרדי הרשות ביקנ ז ניתן לקבמסמכי המכראת 

 .iluri@rnkishon.coמנהל אגף הנדסה  ,  רגבאורי  ניתן לפנות אל הרות  בלה
 04-9099818בטלפון: 

 
 
 

 בברכה,
 חיים חמי

 מנכ"ל
 רשות ניקוז ונחלים קישון 

 

mailto:uri@rnkishon.co.il
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 אגן נחל ציפורי שיקום פרויקט    ת/מנהל

 01/2021ז כרמ  –  תת הצעוה לקבלפני 

 
 מבוא 

 
וק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות  עלת מכוח ח ופ  )להלן: הרשות( קישוןניקוז ונחלים  רשות  

 ,  כ'רשות ניקוז' –  (1965-התשכ"החוק רשויות נחלים ומעיינות ) ו  ( 1957-התשי"ח)
   . כ'רשות נחל' (2003-גהתשס"ות נחלים ומעיינות )צו רשוימתוקף ו
 

ל  להסדרת זרימתם ש לצמצום נזקי הצפה, לפעול   הרשותמוסמכת   'יקוזרשות נ'דה כתפקימתוקף  
מפגעי   מניעת פת הקרקע וללמניעת סחי מניעת הצטברותם של מים עומדים,ניקוז, ל עורקי

ל"קביעת    בין השאר  מוסמכת הרשות לפעולרשות נחל'  מתוקף תפקידה כ'מה. בריאות בתחו
ל בשתי גדותיו או מסביב  ורך הנחהטבע לאנות ומת   תוואי הנחל... ו"לשמירת  הנוף

 ורכי גנים נופש וספורט".  למעיין...והכשרת שטחים אלה לצ
 

מועצות אזוריות. כמו  עיריות, מועצות מקומיות ו –מקומיות  שטח האגן נחלק בין מספר רשויות 
  קק"ל, רשות המים, המשרדמשרד החקלאות, ורבים בו גורמים נוספים שונים ביניהם כן מע 

במרחב אגן נחל   רשות ניקוז ונחלים קישון פועלת מזה מספר שנים ., רט"ג ועודבהת הסבינלהג 
 רה מספר אתרים ושבילים לאורך הנחל.  אב לאגן והסדיציפורי ובכלל זה גיבשה תכנית 

הנחל לכל    ופיתוחם  וקיש קדם פרויקט לאומי למבקשת הרשות ל ,במסגרת שותפות עם יד הנדיב
ם  ט ייחתם הסכלצורך הפרויק .יד הנדיבשזכתה בתחרות שיזמה   עה עקרוניתבהתאם להצ אורכו 

מעורבותה  ין היתר את המטרות המשותפות, הערכים ואופן בין הרשות לבין יד הנדיב אשר יגדיר ב
שות  הרחזון ן  ל לה ת העבודה בפרויקט.וקבלת ההחלטות ואישור תכני של יד הנדיב בתהליכי 

 שהוצע: 
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 : פרויקטעקרונות ה .1
 

י, כולל על  חדשניות בניהול אגנ יע גישות מתקדמות ו מ טתהפרויקט  תכנית    –  ניתתפיסה אג 1.1
   בוחן בעולם.סמך לימוד וניתוח מחקרים ומקרי 

ענייש 1.2 בעלי  והקהילות המקומיות  –  ןותפות  בעלי העניין  וחיזוק שותפות  על מנת  יצירת   ,
חלק ש השומשמעותי    יקחו  והפעילות  הביצוע  התכנון,  שלבי  יתהיה    -טפת  בכל  סוד  אבן 

 בפרויקט. 
יתב הפרוי  –  מתודולוגית  גישה 1.3 הקיימותקט  על המתודולוגיות  לזמן    סס  ביותר,  החדשות 

והביצוע, ל   התכנון  ויחתור  מרכיביו  מיטבית  בכל  סינרגיה  יעשה  יצירת  היתר  בין  ביניהן. 
במת החקלאות(,  )משרד  שטפונות  סיכוני  לניהול  במתודולוגיה  לניהוושימוש  ל  דולוגיה 

. תובנות שיופקו מיישום  ירופיתטיבת המים האות דירקובהנחי  ם )משרד הג"ס(הוסיכוני זי
 המתודולוגיות ומצרכים להתאמתם יחקרו ויתועדו לטובת שכלולן. 

טבעיים:  ושימוש    הידרולוגיה-ואק 1.4 בתהליכים  עדיפות מתודולמירבי  ומעשית  תינתן  וגית 
)ל טבע  מבוססי  על המתבססי(,  Nature Based Solutionsפתרונות  ים  תהליכ קיום    ם 

,  באגן כולו  (Low Impactהתערבות בעצימות נמוכה ) ת פעולותועל העדפמקומיים  ים  טבעי 
אזור  יצירת  הנחל,  רצועת  הרחבת  הכגון  פשטי  חיץ,  אזורי  במעלה,  השהייה    , צפהי 

 . וכיו"בנפתוליות, ייצוב גדות בעזרת צומח, 
בתחום    קט בהישגי הפרויגוע קשות  פל ום עלולים  אירועי זיה   –  סיכוני זיהום  /   מיםיכות  א 1.5

חלקי  בכל    שאף להגעה לאיכות מים ברמה טבעיתתהפרויקט  . תכנית  התדמיתיהאקולוגי ו 
טבעי באופן  הזורמים  הקיימים  הנחל  הזיהום  מקורות  בכל  מלא  טיפול  תוך  מקורות    –, 

ו לס    (diffuse pollution)  מפוזריםנקודתיים  סיכונים  של  מרבית  עקב  ומניעה  וגיהם 
   ם.לות, אירועי טבע ואחריקת

הצפותס 1.6 של    –  יכוני  חשובים  ברכיבים  לפגוע  עלולים  חריגים  גשם  אירועי  עקב  הצפות 
כספיים ותדמיתיים. תכנית הפרויקט תשים דגש על ניתוח  הפרויקט ולגרום נזקים פיזיים,  

ית מפורטת  להגברת הנגר העילי ותכלול תכנמעמיק של סיכוני ההצפות, מגמות התורמות  
 . ביצועי עדיפויות לדרוסהצפות, יהול סיכוני  נל

ביולוגי    אקולוגיה 1.7 על  בפרויקט    –ומגוון  דגש  הביולוגישלמות  יושם  מגוון  ו   עושר  ,המגוון 
ג  האירופית  .ידולבתי  הדירקטיבה  בדרישות  יעמוד  ציפורי  )  נחל   EU Waterלמים 

Framework Directive)  ע למצב  גי וי ( מה  ( בהתאGood Ecological Statusאקולוגי טוב 
בתי  ישוריות אקולוגית בין המעלה למורד ובין הנחל לח ק בטי הפרויקט י  ישראל. לתנאים ב 

 . געת"-, ויכלול אזורי "אלהגידול ופשטי ההצפה
שיקום וחיזוק המרקם החברתי הם    –  (החברה הערבית והבדואיתבדגש על  )  תכנון חברתי 1.8

ההי בגופי  בשיתוף  בתכנון,  מוביל  ושותפותיסוד  ובמתן   גוי  הולם  הנחל  לקשר    ביטוי 
הכלכ תושביהמסורתי,  של  והחברתי  לנחל.    לי  זה  ממגזר  מנהיגות  היישובים  פיתוח 

לנחל ומודעות  זיקה  מ ותוע  מקומית,  יסוד  לות  אבני  הן  המקומיות  לקהילות  וחשיות 
 . בפרויקט

 , היסטוריה  מורשת 1.9
 םוהיבטים נופיי , קישוריות חברתיתיליםגישה לנחל, שב 1.10
נשיאהכ 1.11 תטמיע   –  שר  הפרויקט  הנש  תכנית  כשר  עקרונות  הנחל  יאת  אגן  של  אה 

הקהילו פעילויות  בין  איזונים  מציאת  כולל  הפרויקט,  השלמת  ולאחר  הנוכחי  ת  במצבו 
 המקומיות לבין מבקרים מכלל הציבור בישראל. 

הצורך באישורים בתחומי תכניות מפורטות, היתרי בניה    –היבטים סטטוטוריים   1.12
תכנית  חלקים בפרויקט.    נות ולוחות זמנים שלמבחינת היתכ הינו מהותי  רים  אחרים  והית

ה, את  שאת כלל ההשלכות והדרישות הסטטוטוריות למימו  מובחןהפרויקט תבחן כנושא  
טוטורית של כלל שטח  הגישה הרצויה לגבי כל רכיב ואף אופציונלית חלופה להסדרה סט

ואישורים    עלויות קרקבע סדרת נושאי ה ותכנית להבמסגרת זאת תיכלל גם בחינ אגן הנחל.
 צורך כך. נדרשים ל

ומדידה 1.13 האקולוגית,  ניטור  המערכת  המים,  איכות  הנחל  -וגיאו:  של  מורפולוגיה 
ניטורינוטרו באו  ייחוס, ליצירת  פן שוטף על בסיס תכנית  השגת  התקדמות  לאפיין  ,  רמת 

  –  ואכיפה  אחזקה  ,פעולת  . אגןביעדים ולתמוך בקבלת החלטות לניהול אדפטיבי מיטבי  ה
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רכיבי התכנון, כולל עמידות לאורך זמן בפגעי  בחשבון בכל    אחזקה יילקחותפעול והיבטי  
זמן   לאורך  נדרשות  עלויות  ואדם,  למטרות    -ואופציונלית  טבע  מהתקציב  חלקים  ייעוד 

 אלו. 

 

ותו  המשלב במה,  ייחודיקט  אלא פרוי   תשתית קונבנציונליאינו פרויקט    הז   פרוייקט ש  יש להדגיש
כוללת    תפיסה ושאגנית  שיתוף  של  איכורכיבים  ומיועד ותפויות,  וחדשנות  אקולוגיה  סביבה,  ות 

וביצועו, ולשמש מודהגבוהה ביותר, הן בתכולתו והן בלהתבצע ברמה   ל לפרויקטים אופן ניהולו 
 אחרים של שיקום אגני נחלים. 

ז הכנת מפעל ניקום הליך לות מעמיקה עשילוב מורכב יחסית והיכר  יידרשהפרויקט    םלשם קידו
הני חוק  ועפ"י  והגנה  קוז  הצפות  בהובלת  מפני  וניסיון  היכרות  לכן  מתארההליכים  תכנית   כנת 

והבניה התכנון  חוק  מהמסלולים   –  עפ"י  אחד  כל  של  היחסיים  וליתרונות  לצורך  בהתאם  זאת 
 הנ"ל.  

מפקחים  ,עצים, מתכנניםיו צוותי  חבה, בנה ארגוני הכולל ועדת היגוי / שותפות רלפרויקט יהיה מ
ת כי כל בעלי העניין  שתפקידיהם, תחומי פעילותם  ונ מעונייהנדיב   דיוהרשות   ומבצעים.

העצמה ושמירה ומשלימים זה את זה, יפעלו מתוך שיתוף ותיאום לוסמכויותיהם שלובים זה בזה  
 .  אגן נחל ציפוריעל 

 
 בלת הצעות לניהול הפרויקט פניה לק

כח  ניסיון מו  יבעלאו חברה(    , שותפות )יחיד   נהל פרויקט מ למציאת  מיועדת  זו פנייה  
ינהל  אשר    נחלים  בסביבתעם עדיפות לניסיון בפרויקטים   ציבוריים מורכבים,ים פרויקטבניהול 

 ם ועד לביצועו בשטח.  יקט משלביו הראשוניויקדם את הפרו
 

ייבחר ומיכולתו לגייס   רקט אש הפרוימנהל אופן הניהול של  מ ר בין היתהיקף הפרויקט ייגזר 
רשאית    ינהתהי , בשיתוף יד הנדיב,  הרשותום, תכנון וביצוע הפרויקט. יד לקשותפים ומשאבים  

 הבלעדי.   ם בהתאם לשיקול דעת , על פי הצורךו , או לבטל פרויקטלצמצם או להגדיל את היקף ה 
 

עה  בחור בהצ חייבת ל  נההרשות תהיה רשאית לחלק את העבודה בין מספר גורמים. הרשות אי 
 יע.תנהל מו"מ עם הגורם שנבחר כמתאים לגבי המחיר שהצ תוהכי זולה או כל הצעה שהיא.  הרש 

 

 דרישות כלליות: 

לרכז את  יציג בהצעתו את הגורם אשר יהיה אחראי לנהל וו  המציע יהיה יחיד או חברה .1
 נהל הפרויקט"(.  הפרויקט ולעבוד מול הרשות )להלן: "מ

 

קטים דומים,  פרוי ניהול ב  בעל ניסיון מרשיםאשר יהיה  ל פרויקטנת  במנה יי הרשות מעונ  .2
, בפרט בתחום התשתיות, בהיקפים בסדרי גודל של  דיסיפלינאריים-מורכבים , מולטי

 עשרות מלש"ח. 
 

.  הנחוצים למלא אחר דרישות התפקיד מעוףלת ו בעל כישרונות, יכוהיות על המציע ל .3
, קהילות  של מומחים, רשויות בן צוותים ן ויקט לתמרמנהל הפר  ביסוד תכונות אלה על

  . וע הפרויקטוכל גורם אחר הנחוץ לביצ ם,יב ותוש

   :במרכיבי ניהול פרויקט לרבות יות בעל ניסיון מוכחעל מנהל הפרויקט  להכן 
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בפני  יכולת הצגה,  פגישות והחלטות  ומיסיכצוע  ובימעקב  ניהול תקציב,  ניהול לו"ז,   •
שונים ר פורומים  בע  ותאום  ה תימ ,  מגווניםעם  עניין  מסמכי  ,לי  כתיבת    ,םיכולת 

 . חות ומצגות"דו

 ניהול ביצוע צוותי תכנון ו ניהול •

 ציבור משמעותי של בעלי עניין וניהול פרויקטים שכללו תהליכי שיתוף  •

חברה, תכנון והממסד בתחומים אלה  ראיה רחבה והכרות טובה עם נושאי סביבה,   •
   -  לוגיה, ניקוז, סטטוטוריקה ותכנון סביבתידרובתחומי הי  הכרות וניסיון .  בישראל

 . יתרון

מגוון   • וחיבור  דיאלוג  אמון,  לבניית  יכולת  ממדית.  ורב  תחומית  רב  וגישה  ניסיון 
 . בעלי עניין וקהילות 

 . באנגלית ברמה טובהשליטה בעל  . על המציע להיות 4

 .משרה מלאה  מינות לניהול פרויקט הדורש מעורבות עד היקף ז ת נדרש. 5

  .ממוסד השכלה מוכר טיתנ והשכלה אקדמאית רלו   . על המציע להיות בעל6

 

 
 : עבודת המנהל  מסגרת תיאור כללי של

 לרבות:הפרויקט  מנהל כל פעולה שתוטל על  .  1

מקבילים    ניהול • ויישום  תכנון  תהליכי  של  רחב  פיסי,  פרויק   -מגוון  פיתוח  תכנון,  טי 
וחינוכיים  חברתיים  העבו  פרויקטים  נ ועוד.  תכלול  קבלנים,  דה  יועצים,  מתכננים,  יהול 

 . וכדומה מפקחים על הביצוע,  יםקפס

תכני • ומימוש  עבודהבניית  תקציב,    ת  לו"ז,  לרבות  השוטף  ועדכונה  אחריות,  מפורטת 
 ית העבודה. משימות וכדומה. בקרת לוחות הזמנים ואחריות לעמידה בתכנ 

שיגובשו לצורך קידום    ים השוניםוהמנגנונ   טהמעורבים בפרויק  תיאום בין כלל הגורמים  •
ציבוריים, רשויות  שוטפת מול נותני שירותים, משרדי ממשלה, גופים  ה  ד ו. עבהפרויקט

 ועוד. , בעלי עניין  מקומיות, נציגי ארגונים מקומיים

תקציב • ובקרת  רא  –  תכנון  אומדנים  מעריכת  מנחים החל  מסמכים  הכנת    שונים, 
תכולות לשם אישור חשבונות  יות וואישור כמו עד לבדיקה  להתקשרות, עריכת מכרזים ו 

 מעקב ובקרה על תקציבים, הזמנות עבודה וחוזים.  .יים וסופייםקלח

איכות • ובקרת  החלטות,    מעקב  יישום  בסטנדרטים  על  ועמידה  והביצוע  התכנון  טיב 
ושמי ועיים שיקבעו.  מקצ שגרופיתוח  על  על  רה  החלטה,  על צמתי  ניהוליות, התראה  ת 
ם שעשויים לסכל את  יב, על חריגה מעקרונות המימוש או על מצוביצוע  ות מתכנוןסטי

 אופן מיטבי. מימוש הפרויקט ב

שוטף לרשות הניקוז  ניהול כלל המידע שיצטבר בפרויקט, דיווח    –  תיעוד ודיווחמידע,   •
הנדי הויד  הפרויקטים  התקדמות  על  במתודות  שונים.  ב  ודיווח  ותוכנות  שימוש  ניהול 

)מעקב מטלות,    ת תקופתיות לפירוט התקדמות הפרויקט ות ומצגוהכנת דוח .  מתקדמות
 לשגרת העבודה שתקבע.  לו"ז, תקציב, סיכונים וכדומה(, בהתאם

סיכונים   • למתודולוגיות    -ניהול  בהתאם  סיכונים,  ניהול  תכנית  של  ויישום  עריכה 
שות  ביטוי בפגיהסיכונים יהיה חלק אינטגרלי מניהול הפרויקט ויקבל    מתקדמות. ניהול

 ודוחות הפרויקט.שוטפות 
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   .ימונה על ידוומי ש  קישון  ונחלים  ניקוז  רשות ל"מנכל ה כפוףיה י  הפרויקט מנהל  .2

רשות הניקוז, יד הנדיב  שמורכבת מ מינהלת /מנהל הפרויקט ידווח וייעץ לוועדת היגוי  .3
שיוגדרו   כן מנהל הפרוייקט יגיש את התוצרים כפייין בפרויקט. נציגי גופים בעלי ענ ו
 למימון הפרויקט.   היד הנדיב השותפ ם בין הרשות לבין הסכם שייחתב

צוות של  בצורך הן את בחי ,ומתכנני הרשותיחד עם הרשות  ,מנהל הפרויקטלאחר בחירתו,   .4
ת הניקוז תוכל לפי שיקול דעתה להחליט האם  רשו שונים.המומחים בתחומים יועצים/

 ע.  י דרך המצדרכה או יועץ זה או אחר יועסק 

יד  ת לקרן  שהגישה הרשורעיונית הכנית תה של גיבוש לרכז ולנהל הליך  הפרויקטהל מנ על .5
דים  שיפור של התפקוית לכלול העצמה ועם חזון לפיתוח וביצוע הפרויקט. על התכנהנדיב 

יה  ראי על התוכנית להיות ב. נחלהתיירותיים של ה ו  הסביבתיים, האקולוגייםההנדסיים, 
כנית  תידרש ת  .שנים 25-כארוכת טווח  ל ט ול הפרויקהראשון שב  שלה  נותש 5-ל וללתכ

לאחר סיומו.  ת קיימא אשר תאפשר מימון ותחזוקת הפרויקט שנים רבות  כלכלית בר
סו ויטמיעו בין השאר את עקרונות ותכולת ההצעה  עולה של הפרויקט יתבסתכניות הפ

ם ע"י  קידונים בים שו אות בשלות עבודה הנמצשהוגשה ע"י הרשות ליד הנדיב וכן תכני
  הנוכחי. צוות המתכננים

 

גרים הקיימים בשטח, לרבות מגבלות  מכלול התנאים והאתב על מנהל הפרויקט להתחשב .6
וסביבתו. באחריות מנהל הפרויקט לזהות את מכלול    נחל מעבר תשתיות בל הנוגעות

    רות מהם.שנגז בעיות הכיצד להתמודד עם   הציעהאילוצים והאתגרים ול 
 

וכנית  את השותפים ולפעול לקידום הת  ביחד עם הרשות  ט יהיה להגדירקל הפרוי מנהעל  .7
   . אגן נחל ציפוריוקידום פרויקטים חינוכיים הנוגעים ל  הציבור תוך שיתוף 

 

על מנהל הפרויקט יהיה להמליץ על הכלים התכנוניים, הסטטוטוריים והחוקיים שיעמדו   .8
הביצוע. על מנהל  ן ותכנואת הלקדם  ה ביותר יעו במידה הרב בבסיס התוכנית ויסי

לקבוע אילו תוצרים יידרשו לקידום  יהיה  ויד הנדיב הפרויקט ביחד עם רשות הניקוז 
/ תוכנית מתאר /   קיים ו תוספת לא/ ו )תוכנית אב גרת חוקית יקודמוהפרויקט ובאיזו מס
 מפעל ניקוז / וכו'(.   

 

אגן נחל   ליצירת –מיתוג  ק וה שיוום התחו ם מהלכים בלהמליץ ולקדעל מנהל הפרויקט  .9
ושבים ויוצר חיבורים בין  נוכי, ערכי שנועד לרווחת הת סביבתי, חי כמותג  ציפורי

  פעולותהו יקט פרו כלוסיות ובין מגזרים. מנהל הפרויקט יהיה בעל יכולת לייצג את האו
 .  ת ועודהתקשור בכלי ,מקצועיים בכנסים אגן נחל ציפורי הנוגעות ל

 

העבודה של היועצים  ות להגדיר את תכולת בידי הרש ה לסייע היי  רויקטמנהל הפעל  .10
סמכי מכרז/מכרזים לביצוע עבודות בהתאם  הרשות להכין מן לסייע בידי  וכהשונים  

 לתוכנית.  

 

לזהות פרויקטים שניתן לבצעם בטווח הקצר והוביל  ולת  להיות בעל יכ  מנהל הפרויקטעל  .11
פרויקטים חינוכיים וביצוע    לובילה יה עליונוסף יה יל לתהליך התכנון. ובאת ביצועם במקב

 ן.  התכנו  פעולות לצורך יח"צ במקביל לתהליך 
 

 תקופת ניסיון: 

לבדוק את   יהוו תקופת ניסיון  לאחר שנבחר מנהל הפרויקטששת החודשים הראשונים  .1
ש מחיר לתקופה  על כן המציע מתבקש להגיהתאמתו של מנהל הפרויקט לביצוע הפרויקט.  
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ללמוד את הפרויקט להיפגש עם כל הגורמים  הפרויקט על מנהל  ,  פה זוקובת. זו
דו"ח מפורט הכולל התייחסות לכל אשר למד   ששה חודשים,  ם הרלוונטיים ולהגיש בתו 

 : ולפרט בדו"ח עליו לכלול .תקופה זוב

שנים  ת ששת חודשי הניסיון ובמסגרת חמש במסגר טמוצעת לביצוע הפרויקגרת מס .א
 ויקט. הראשונות של הפר 

 אבני דרך לביצוע שוער וח זמנים מול .ב

 צוות הנדרש/מוצע  .ג

 ן נוספים ככל שיידרשו אמצעי מימו תשלומים וכןולו"ז לתקציב נדרש   .ד

תקדם  מנהל הפרויקט יהרשות תבחן את הדו"ח תקבל הבהרות ממנהל הפרויקט ויוחלט אם 
 לשלב הבא של ביצוע הפרויקט. 

 

 הגשת ההצעה 
   מוזמנים  , טפרויקמנהל  חירת  רז לבמכב להשתתף יםעוניינ המ  מציעים  .1

מייל  ל 14:00שעה  ב   17/01/2021 יוםלא יאוחר מ ההצע הגיש את  לה
netiva@rnkishon.co.il 

 
ל ניהול  וגמאות ש לרבות ד בעבר ניסיון , "מנהל הפרויקט", המציע יגיש פרטים אודות זהות .2

   לרבות המלצות.ופרויקטים דומים  
 

ש  י מבוקום חודשכסכ  ת ההצעה( תוגש במעטפה סגורה בתוך מעטפ1נספח ב)צעת המחיר  ה .3
ניתן לתת סדר גודל שונה לשלבים שונים של   שעות עבודה חודשיותממוצע  הערכת  יחד עם  

כן יכלול המציע הצעת מחיר לתקופת של ששה החודשים הראשונים   .ביצוע הפרויקט
 המהווים תקופת ניסיון.

 

אה. כן  למשרה מל התשלום ישולם באופן יחסי לחלקיות "המשרה" על בסיס השכר המבוקש .4
חליט  ת  שותהרככל ש  משרד הביטחוןתעריף  תשלום לשעת עבודה על פי אשר מציע לה  על

  היות והרשות   בפועל וידווחו מעת לעת.בוצעו י עות עבודה שעל פי שתשלומים שוטפים שלם ל
אם    היה כל טענה או תביעה ת לא מציע ל , פרויקטתלויה בקבלת כספי תקציב למימוש ה

   העבודה שבוצעו בפועל  חודשי /מעבר לתשלום בגין שעותשהיא  יבהעצר מכל ס הפרויקט יי
 
לרשות שיקול דעת בלעדי לבחור בין תשלום על פי שעות עבודה בהתאם  מובהר בזאת כי   .5

    .כל שלב של ביצוע הפרויקטב  ות משרהחלקילתעריפי משרד הביטחון, לבין תשלום על פי 

 
 בעבר ולהצביע על ניסיון מוכח כנונם לם /תבניהו שר היה מעורב ע להציג פרויקטים אעל המצי.    6

  . יתרון לפרויקטים הכוללים רכיבים הדומיםומה בהיקף או במהותבהובלת פרויקט ד 
 .  בסביבת נחליםבייחוד לפרויקט זה

 
      ם, אבני דרך ולוחות זמנים צפויים  עבודה מומלץ הכולל שלבי המציע יציג בהצעתו תהליך .      7
 ן.  כנו הת  ליך תה להובלת         

 
   שלו ולסרטט בקווים כלליים את מבנה הצוות שיידרש  על המציע להציג את תפיסת הניהול . 8

 לדעתו לצורך תכנון, ניהול וקידום הפרויקט. 
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   בדיקת ההצעות
דורש  . מובהר כי התפקיד על בדיקת ניסיון מוכח וכישורי המציע  דםקותתבסס בדיקת ההצעות  

מלאים  מה ים כך שמציע ונציג יד הנדיב ל הרשות  " הדוק עם מנכה  ולדרש שיתוף פען ונ אמו ייחס 
  , יד הנדיב וגורמים רלוונטיים נוספיםשותם נציגי הריון אישי עא לר  יוזמנו אחר דרישות המכרז

 לתפקיד.   ם את התאמת בדוק ל

היקף התעסוקה  ו  סתם את אופן ניהול הפרויקטציג מתווה לגבי תפיהמועמדים יתבקשו לה 
 . רשתהנד

  יםמציעעל כן ה .המוצעמחיר  תתייחס הרשות ל גבי מציעים שנמצאו מתאימים, ל רק 
ן "הצעת  י יסגורה בתוך מעטפת ההצעה עליה צו  המחיר במעטפה לשים את הצעת   יםמתבקש
 לנהל מו"מ עם המציע שנבחר כמתאים.    ומרת זכות. הרשות ש מחיר"(

 
 ולדרוש כל מסמך הנדרש לבדוק בין השאר את: הרשות תוכל לעשות כל בדיקה 

 ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר.  .1
, או, במידה  בארץ או בחו"ל ות בעבר עם המציעעבורם בוצעו עבודל גורמים ניסיונם ש .2

 . כמנהל הפרויקטמטעמו גורם שישמשומדובר בתאגיד, ע"י ה
קידום, תכנון  ה המיועדת ל, וזאת  לתקופ המוצע  הפרויקטנהל  מכושר ביצועו של   .3

  במסמכי שהוצגמנהל הפרויקט  רשאי להחליף את לא יהיההפרויקט. המציע   וביצוע
 . ויד הנדיב רשותהללא קבלת אישור מראש מאת   ,ההצעה

 המציע.   שהשתתף בהםעמידה בלוח זמנים של פרויקטים דומים  .4
 

ין זאת בהצעתו. ניתן אף  מהעבודות המפורטות עליו לצי ת המציע לבצע כל חלק אם אין באפשרו
שר יבצע חלק מהעבודות ולצרף את כל הפרטים המבוקשים גם לגבי להציע שילוב עם גורם נוסף א

 הגורם הנוסף.  
 
   או כל הצעה שהיא.ביותר  זולה האינה מתחייבת לקבל את ההצעה    רשותהיצויין כי  

,  ועם יד הנדיב  ם הרשותייעוץ ושיתוף פעולה הדוק ע עבודה שמעיקרה כוללת  היות ומדובר על 
אינה  הצעתו גם אם    ,לעבודהביותר    ם ה מתאיתהיה רשאית לבחור את המציע אשר לדעת,  הרשות
 .  ביותרהזולה 

  הרשות תבחר את ההצעה המעניקה לה יתרונות מרביים ושומרת זכות לנהל מו"מ עם הנבחר
 . כזוכה

 

 מסמכי ההצעה כוללים:. ו

 .  הזמנה זה בו מפורטים התנאיםמכתב  .1

 . טופס הצעה )נספח ב'( .2

 (. 1טופס הצעת מחיר )נספח ב' .3

 המוצע )נספח ג'(.   נוסח של החוזה .4

 . התחייבות לשמירת סודיות .5

 . 2011-על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב תצהיר   .6

 . תצהיר על תביעות משפטיות .7

 . )גדולה( עטפת ההצעהמ .8

 (.  1)נספח ב' ס הצעת המחיר לטופמעטפה )קטנה(  .9
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 מסמכים להמצאה: .  ז

   .עונים מילוי בכל מסמכי ההצעהעל המציע למלא בהדפסה או בדיו את כל הפרטים הט .1

המציע יחתום על כל אחד ממסמכי המכרז ויכללם בהצעתו לרבות על החוזה במקום   .2
 המיועד לחתימה. 

 רשה ומנהל ספרים כחוק. שור עו"ד או רואה חשבון כי הנו עוסק מוהמציע ימציא אי .3

 מקרה וההצעה מוגשת על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם  ב א. .4
בצירוף ייפוי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם  השותפות 
 השותפות וירשום את שמות יתר השותפים, מספרי תעודות זהות שלהם וכתובתם.  
   צירוף ב, יחתום אחד המנהלים  במקרה שההצעה מוגשת על ידי חברה רשומה  ב.
         חברה.בשם ה חותמת החברה, יצרף אישור עו"ד או רו"ח על רשותו לחתום     

   רשימת המנהלים ר לתעודת רישום ותזכיר החברה עם  כן יצרף העתק עדכני מאוש    
 ציבורית.  ה בחברהחברה פרטית או בעלי השליט ובעלי המניות ב     

 



 

 

10 

 

 נספח ב' 

 

 לכבוד 

 ניקוז קישון ות רש

 

 א.נ., 

 01/2021  -, מכרז אגן נחל ציפורילניהול פרויקט  טופס הצעה ן: הנדו

 

 שם: 

 טלפון: 

 פקס: 

 כתובת דואר אלקטרוני: 

 כתובת: 

 המצ"ב.  01/2021  מספר  . אני הח"מ מסכים לתנאים המפורטים בפנייה לקבלת הצעות1

 

 בלת הודעתכם על כך, לבוא  ממועד ק  ימים 7תתקבל הנני מתחייב תוך    . אם הצעתי2

 . וספות הדרושיםהנ יות ואת כל המסמכים והרא מסמכי הביטוח למשרדכם ולהפקיד בידכם     

 

 . קופה של שנה. הצעתי זו תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה לת 3

 

הדבר כהפרה בהסכם וכל מסמך אחר שתדרשו, יראה  אפקיד את פוליסת הביטוח, . במידה ולא  4

 .  1970  –הפרת חוזה( תשל"א   דר בחוק החוזים )תרופות בשליסודית כמוג 

 

 :המתייחסות בין השאר לעמידה בלו"ז תלצרף המלצו נא  . ניסיון בעבודה דומה5

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_________________________ ___________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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 ______________________________ _____________________ : פרויקט. מנהל ה6

 : ( המועמד  או התאמת ניסיוןמסמך המעיד על  כללצרף ניתן )   פרטים על ניסיון

_____ _______________________________________________ 

 

 

 תאמתך לתפקיד.  כתב מלווה )עד עמוד אחד( המסביר את מידת ה לצרף מ  יש 7

 

 

 

ללא קבלת אישור בכתב על כך מראש מאת   פרויקטי רשאי להחליף את מנהל הין כי איננאני מב

 ת רשוה

 בהגשת הצעתי זו. עניינים למיטב ידיעתי לא חל ניגוד  

 באופן מיידי. י הרשות  בפנכל ספק של ניגוד עניינים יובא באופן מיידי  

 רב, בכבוד

 

מוסמך)ים( על פי מסמכי  לעיל  אני הח"מ, _________עורך דין, מאשר בזה כי החותם )או החותמים( 
וכי ההחלטה להגיש את ההצעה דלעיל נתקבלה  ימתו)ם(  התאגדות המציע לחייב את המציע בחת

 כך. ך לכדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ועל ידי הגוף המוסמ
           
 __________  ___ 
 חתימה   
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 טופס הצעת מחיר  –  1נספח ב'

 

 הנספח, נפרדת. על המציע למלא ולחתום על במעטפה  יש להגיש מחיר  טופס הצעת את   – 1נספח ב'

 מעטפה, לסגור את המעטפה היטב ולצרפה להצעתו.  חזירו ללה

 

אופציה של הרשות בכל  כ  ןלשעת עבודה על פי  תעריף משרד הביטחו תשלוםלאשר  הנני .א

 . שלב של הפרויקט

 

סך זה כולל  _________ הנני מציע סך __________לביצוע בהיקף של משרה מלאה .ב

 ' לרבות נסיעות מע"מ וכוכל הוצאה  

 

חר את היקף המשרה המתאים לאותו שלב ותשלם את החלק  אני מבין שהרשות תב .ג

 היחסי המגיע. 

 

תמורה  הנני מציע יסיון ופת הנק ששה החודשים הראשונים המהווים תב .ד

 שבועיות שעות  ____-להערכתי אפעל במסגרת של כ בסך__________

 

 

 שם:

 

 

 מה: חתי

 

 

 תאריך: 
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 נספח ג'

 

 הסכם

 

 2021ש _____, _____ ביום _____ לחודשנערך ונחתם ב _

 

 קישון   זניקוה רשות  בין: 

 על ידי מורשה החתימה  

 

 להלן: "הרשות"          

  לבין: 

 ע"י  

 

 " פרויקטלהלן: "מנהל ה         

 

וההגנה    חוק הניקוז הינה רשות ניקוז הפועלת מכוח  רשות הניקוז קישון  הואיל 
  , למניעת הצטברותם של מים עומדים, 1957  -טפונות, התשי"ח י מפני ש 

על ימתם של עורקי מים ולמניעת הצפות. במסגרת תפקידה,  זר להסדרת  
   . למנוע מפגעים סביבתיים בתחום הרשות   ותהרש

 

ם  וקי שי לקדם פרויקט לאוממבקשת הרשות ל במסגרת שותפות עם יד הנדיב  הואיל ו
יד   הנחל לכל אורכו, בהתאם להצעה עקרונית שזכתה בתחרות שיזמה ופיתוח
הן כ'רשות    –התפקידים והסמכויות של הרשות    את מכלול  לבמשקט  הפרוי. הנדיב

ושיפור של התפקודים    העצמה  מטרת הפרויקט לכלול  ניקוז' והן כ'רשות נחל'. 
התוכנית להיות    על. נחלה  ההנדסיים, הסביבתיים, האקולוגיים והתיירותיים של

מא אשר  ת קייכנית כלכלית ברתידרש ת .שנים 25-יה כוללת  וארוכת טווח  לכראיב
 ר סיומו.   לאחפשר מימון ותחזוקת הפרויקט שנים רבות תא

 : "הפרויקט"(.)להלן
 

כנית  תומימוש של גיבוש  לרכז ולנהל הליך  פרויקטיק מנהל עסרשות להוברצון ה והואיל 
מנהל  "( פרויקט )להלן:"מנהל ה  יונית עם חזון לפיתוח וביצוע הפרויקט. רע

המורכבת מהרשות, יד  מינהלת  היגוי/הדת הוועהפרויקט יהיה כפוף לרשות ול
 א';  ף כנספח המצורח הפניה לעיל נוס הכל כמפורט ברלוונטי, הנדיב וכל גורם אחר 

 
יידע וניסיון בניהול, מעקב ופיקוח על   מצהיר כי הוא או נציגו בעל רויקטפומנהל ה והואיל 

 .דומים לפרויקט ים פרויקט
 

  1/2021מכרז    אגן נחל ציפורייקוח פרויקט לניהול ופ הגיש הצעה  פרויקטומנהל ה והואיל 
 ה;הסכם ז  נתקבלה על ידי הרשות בכפוף לתנאיהמצורף כנספח ב' והצעתו 
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אדם והמשאבים לביצוע כל חובותיו על  יר כי בידו הניסיון, כח המצה  פרויקטומנהל ה והואיל 
 פי הסכם זה; 

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

ב' המהווים חלק בלתי  -יב לבצע את עבודת הניהול בהתאם לנספח א' ו מתחי פרויקטמנהל ה .1
 ין הצדדים. בכתב ב  רד מההסכם בכפוף לשינויים שסוכמונפ

 
 הפרויקטים בכפוף להוראות הרשות שימסרו על ידי  רויקט יהיה אחראי לניהול מנהל הפ       .2

  יגוי הוועדת ה /ת המינהלת הנחיו ןוכ   ,או כל מי שימונה במקומו על ידי הרשותל הרשות כ" מנ
ור  יש ים לאלרבות ניסוח מסמכ. מנהל הפרויקט יציע דרכי פעולה הכוללת את נציג יד הנדיב

ת מוסמכת לאשר  הרשות.  במקרה של שינויים ותוספות לחוזים עם הקבלנים, רק הרשו
נויים ותוספות הנדסיות לפרויקט. למנהל הפרויקט אין סמכות ואסור לו לחייב  הצעות שי 

 ת הרשות בכל הוצאה כספית ללא קבלת היתר לכך בכתב מהרשות. א
 

 לא יהיה רשאי להחליף  פרויקטמנהל ה.  ________ כמופיע בנספח ב' פרויקט נציג מנהל ה  .2
הרשות תהיה  מראש ובכתב מאת הרשות.  ללא קבלת אישוראו כל כח אדם עיקרי את נציגו  

, ככל  ר צוות או כל עובד מטעמורשאית בכל עת לבקש ממנהל הפרויקט להחליף  כל חב
 לאחר מתן נימוק סביר.   יהיו כאלה,ש

  . 
 אופן רציף. הוא יפעל במסירות,  בשקידה ראויה ובתפקידו מנהל הפרויקט ימלא את      .4

 א מצהיר, כי אין בינו ובין מי מטעמו לבין  בחיסכון וברמה מקצועית נאותה. הוביעילות,         
   וכי הוא יישא באחריות בלעדית למילוי כל חובותיו מעביד עובד  ייחס  הנדיב  ו/או יד הרשות        
 לביצוע מוצלח של הפרויקט על פי חוזה זה ועל פי  הוא יפעל   בודה.חוקי הע לפי  עובדיוכלפי         
  להשתתף בדיונים  יהיה זמין. מנהל הפרויקט,  הוראות הרשויות המוסמכותכל דין  וכללי         

הסכם זה על פי  בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא    בכל מקום הנדרשו מינהלת , בברשות
 . מו מראשובתיאום ע תמנכ"ל הרשו הזמנת 

 
 רשאי להסב את ההסכם לאחרים. הוא וכל העובדים מטעמו מתחייבים   מנהל הפרויקט אינו    . 5

 ות כל מידע המגיע לידו  לשמור בסוד כל מידע, תוכניות, שרטוטים וכיו"ב שיגיעו לידיו לרב         
  וניםאמ שמור אינטרסים וישל ניגוד  שאיננו נחלת הכלל. הוא ידאג שלא להימצא במצב         

לא   ככל שיהיו כאלה, והעובדים מטעמו ,תקופת ההסכם. מנהל הפרויקט לרשות במשך כל 
בל כל תמורה או הטבה כלשהי מכל גורם למעט התמורה המגיעה מהרשות  לקיהיו רשאים 

 זה בקשר לביצוע הפרויקט. ל פי הסכם ע
 
 : פרויקטתפקידי מנהל ה .     6

     ול, פיקוח כללי וייעוץ  לאורך כל שלבי הפרויקט  ום, ניה יכללו תיא  פרויקט נהל הפקידי מת  
 על כל מרכיביהם לרבות:  

 חודשים  6והגשת דוח מסכם בתום   ,, קידומושלב א' לימוד הפרויקט-               

 משלימים למימון הפרויקט  משאביםגיוס ניין בי העסיוע, לפ  -

אחר  שוטפים בים ולוחות זמנים ומעק  תזרים מזומנים ם,יתקציב הכנת   -
 . מימושם

  , חלופות ותכניות ביצוע באמצעות הפעלת צוותי יועצים,תות רעיוניותוכני   נתכה -
 .ענייןעלי בו  תפים, יד הנדיב, שווף עם הרשותבשית

 ת  הכנת תוכנית להגשה לרשויו  -

הרישיונות,   השגת יהפרויקט, לרבות בנושא ים במסגרתאישורב טיפול -
 ט בפני גורמים שונים הפרויק ים וההיתרים הנדרשים; הצגתהאישור
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מעקב יומי, בדיקת עמידה בלו"ז, בתקציב כולל  ;ביצוע הפרויקטים   ניהול -
   ות ואישורםבדיקת חשבונאות וכן יובביצוע כ 

 הרשות כ"להכל בהתאם להנחיות מנ, כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הרשות -
 . והמינהלת

 
 : פרויקטדיקת הב .7

הסברים בקשר להוצאתו   פרויקטנהל הוש ממ דר ת לו ה רשאינ תהיו/או המינהלת הרשות  
שיימסר על ידי הרשות לניהולו, ומנהל הפרויקט ייתן כל  וכל חלק ממנו פרויקט  הלפועל של  

לרשות בכל שלב שיידרש דין וחשבון   קטפרויהסבר שיידרש ממנו. כמו כן ימסור מנהל ה 
 שר להוצאתו לפועל של הפרויקט. מפורט מלא בק

וועדת היגוי  ף בישיבות של מערכת הפיקוח והבקרה של הרשות  וישתתח ידוו  פרויקטמנהל ה
כל   וימציא לצורך כךדרישה לפי   ים, ככל שיקבעו כאלה,נוספ  ענייןבעלי  ו , הרשות, יד הנדיבשל 

היה זמין לערוך סיורים או פגישות בשטח  י ,  פרויקטידרש. כמו כן מנהל ה מסמך או מידע שי
 תקופתיות. יזום ישיבות עבודה   ט הפרויק  על פי דרישת הרשות. כן,  מנהל

 
 : התמורה .  8

של   תאם להסכם זה לשביעות רצונה המלאבה   פרויקטתמורת מילוי כל חובותיו של מנהל ה 
 .1ה כמפורט בנספח ב' יהיה זכאי לתמור  פרויקט שות, מנהל ההר
 

  המשרה" בכל שלב של הפרויקט "היקף  גלובלי חודשי לפי    כסכוםשולם התמורה ת .א
  ה בתום כל חודש בו בוצע לאישור הרשותחשבון   יגיש מנהל הפרויקט   .ר הרשותבאישו

. חשבונית  יום  30ון או חלק ממנו שאושר בתנאי שוטף + . הרשות תשלם כל חשב בודהע
 תשלום; מס תוצא כנגד העברת ה 

תשלום על פי שעות עבודה בהתאם לתעריפי משרד  בלבחור רשאית ות רשבכל שלב ה ב.
 ודה שתבחר הרשות של העב כל חלקל הביטחון

 עובד מעביד.    יחסי  יד הנדיב( )ו/או ל  בין הרשות עצמאי ואין בינו ל  פרויקטמנהל הג.    
למעט בדיקות שדה    , כולל נסיעות,פרויקטהוצאותיו של מנהל ההתמורה כוללת את    

ות צילומים, העתקות שמש של תוכניות  צאהו וח וכן נדרשות ע"י הפיק ומעבדה ה 
 ים.ים של שרטוט ופלוט

    ת לתשלום מעבר לתמורה כמפורט לעיל בגין העבודו  פרויקטלא תהיה כל זכות למנהל ה ד.            
 הכלולות בהסכם.                

כל עבודה הקשורה או מתחייבת  ולא  תתבצע   כל שהיא דה מסיבהבמידה ותופסק העבוה.           
בגין  לדרישה לתשלום  מעבר שותהר טענה נגדכל  פרויקטלמנהל ההיה  תזה לא  מהסכם

 . עד לאותו מועד פה  התקו 
  תפחת משנה הוא יעמוד לרשות הרשות   מתחייב כי לתקופה שלא הל הפרויקט מנ

 . ת העבודהם הפסקהפרויקט בתולהמשך ביצוע ניהול  
 .  בתום הפסקת העבודה פרויקטה 

ודשים  ח  6כם בתום  התמורה בגין ביצוע שלב א' של הפרויקט עד להגשת דוח מס
 . ש"ח___________

 
 סכם תקופת הה    .9
 

ועד לתום תקופת הניסיון של ששה  תקופת ההסכם לצורך סעיף זה תחל ביום חתימת ההסכם 
לתקופות נוספות של שנה כל אחת,    ,הול הפרויקטשך ניחודשים, ואם הרשות תיתן אישור להמ

    .אשר תוארכנה באותם תנאים לפי החלטת הרשות
 
 :פרויקטדת ניהול ההפסקת עבו . 01
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אית בכל עת להודיע למנהל  רשמוסכם בזאת במפורש בין הצדדים, כי הרשות תהיה  .א
עו בין  יום מראש על ביטול ההסכם או על הפסקת או דחיית ביצו   30בכתב   פרויקט ה

יפעל כפי שיידרש בהודעתה   פרויקטכולו ובין שלב אחד משלבי ביצועו ומנהל ה
הפסקת העבודה לא תהיה למנהל הפרויקט כל תביעה    במקרה שלת. הרשו האמורה של 

ט דרישה לתשלום תמורה המגיעה בגין עבודה שבוצעה  מע או טענה נגד הרשות ל 
   לשביעות רצונה של הרשות בהתאם לתנאי הסכם זה.

לא ימלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה לשביעות רצון   פרויקט אם מנהל ה  .ב
לאחר מתן   פרויקט את עבודתו של מנהל האית להפסיק יה רשהרשות, הרשות תה

שהמנהל פשט רגל, חשוד   למעט במקרה  ,ם מראשיו 14 פרויקטהודעה על כך למנהל ה
ת להפסיק את עבודתו  מון, או עבירה פלילית שאז הרשות תהיה רשאי במעילה בא 

כאמור, הרשות תשלם למנהל    פרויקט. במקרה של הפסקת עבודת מנהל ה לאלתר
המגיע עבור עבודה שהושלמה  לשביעות רצונה המלא בניכוי  כל סכום   קט פרויה

 . מוגרנ ש םהוצאות ונזקי
להעביר כל מסמך, דו"ח או   פרויקטבכל מקרה של הפסקת עבודת הניהול, על מנהל ה  .ג

א בידו עקב ביצוע העבודה לידי הרשות או כל צד אחר שתורה עליו הרשות  חומר הנמצ
 עבודת הניהול. גמר ביצוע   תיאוםולשתף פעולה לעדכון ו

   
 : שיפוי וביטוח .  11

וישפה את הרשות לגבי כל נזק שיארע לו, לעובדיו,   יתמנהל הפרויקט ישא באחריות בלעד
שה או מחדל של מנהל הפרויקט בביצוע  לרכוש ולצד ג' כל שהוא במהלך או כתוצאה ממע 

ריות זו, מנהל  י לגרוע מאח. מבלהסכם זה לרבות כל חבות שלו לעובדיו על פי דיני העבודה
ח אחריות מקצועית המכסה  טוהפרויקט יציג לרשות, עובר לחתימת הסכם זה, פוליסה לבי

ם תוך כדי או  צד ג' לכל נזק שיכול להיגרביטוח , וכן ש"ח מיליון 3.5בסכום של   אותו 
)להלן:    ש"חמיליון  20 שלא יפחת מסךכתוצאה מביצוע הסכם זה בסכום ביטוח 

חתומה ע"י  ה  עותק הפוליסהוליסה יובא לאישור הרשות מראש, נוסח הפ  "(. "הפוליסה
ימים מיום חתימת הסכם זה.  הרשות תהיה רשומה   10יימסר לרשות בתוך חברת הביטוח 

ף כי לא ניתן להפסיק את הכיסוי הביטוחי ללא קבלת אישור  סעי כמוטב בפוליסה. כן יהיה
 הרשות.  

 
  20חבות מעבידים בסכום של  יטוח יכלול גם עובדים, הב  מעסיק מנהל הפרויקטאם כמו כן 
ימציא פוליסת חבות מעבידים לגבי העובדים מטעמו ולפני ביצוע  ו  מקרה ולשנהל  ₪מיליון 

בו/הם יעשה שימוש לביצוע העבודות בביטוח    עבודה על ידיהם וכן יבטח גם את הרכב/ים
 חובה ובביטוח מקיף. 

 
מציא "אישור על קיום ביטוחים" הערוך  מנהל הפרויקט להטרם התחלת ביצוע העבודה על 

  6-1-2019את אותו יועץ התואם את חוזר ביטוח  ת הביטוח המבטחת והחתום על ידי חבר
 . הביטוחח  דרישות נספולכלול במינימום את  עדכון שיחולוכל 
 

 ין.  :  א ות ביצועערב . 21
  

 
 :  ויתור . 13

יתור על זכויות מי מהצדדים  כל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים לא יחשבו כו 
 עפ"י חוזה זה, אלא אם נערכו בכתב, ולא יהוו תקדימים לגבי מקרים נוספים.

 
 הודעות:  .  41

 ע אחרת. הודעות עפ"י חוזה זה טעונות כתב, זולת אם יקב א.
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 ימסר במען הצדדים ביד, במברק, או בדואר  ב יכולות להת כתת הטעונוהודעו ב. 
 רשום.  

 
 12ה בפועל, או עם מסירתה ביד או אמור תיקרא כמתקבלת עם קבלתהודעה כ ג.   

שעות לאחר הפקדתה בדואר רשום, הכל לפי   72שעות לאחר משלוח מברק או  
 המוקדם.   

 
, על שינויו, יהא זה  בדואר רשום ודעההתקבלה ה וזה זה, וכל עוד לא  מען הצדדים לצורך ח  . 15

 המפורט בכותרת החוזה.
 
 
 
 
 דים על החתום:ולראיה באו הצד

 
 
 

________ ______        ______________ 
 ניקוז קישון רשות         פרויקט ה  מנהל 
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ביטוח  נספח
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 התחייבות לשמירת סודיות

ת.ז. נושא  הח"מ,__________  _______  אני  מרחוב   __________ כל מתח  _______,מס'  בזאת  רשות ייב  פי 
 ניקוז קישון ממושבה יוקנעם כדלקמן: 

 

אשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מדעי או מעשי, בין בכתב  כי   .1
שהוא   דבר  לכל  בקשר  או  ביחס  בע"פ  לקשיובא  ובין  פנייתי  במסגרת  הצעה  לידיעתי  להגשת  מידע  בלת 

עבו הובמשך  אם  עבורכם במשך תקו תתקב   צעתידתי אצלכם  ומעשה שעשיתי  פעולה  לכל  או בקשר  פת  ל, 
 אם אין הדבר בנחלת הכלל.  ,אצלכם י, ואף לאחר סיום העסקתעבודתי

ייב  אהיה ח  -או חלק ממנה   -בכל מקרה שאני או עובד או גורם הפועל בשמי או מטעמי אפר התחייבותי זו  .2
ו/או תרופה אחרת שיש לכם  סעד  בלי לגרוע מכל לכם כתוצאה מכך, וזאת מ  לפצותכם בגין כל נזק שיגרם 

 חוק  ודין.   עפ"י כל

 
 ________________ 

 חתימת המתחייב
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 2011-תצהיר על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 
את האמת, שאם   , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיראני הח"מ __________ בעל ת"ז שמספרה____________

 קמן: ועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כדלהקב  ה צפוי לעונשיםלא כן אהי

אני מתחייב לשמור ולהקפיד על כל דיני העבודה החלים על ביצוע עבודה   (א)
 עבור הרשות. 

או טענה ש (ב) כל תביעה  על  לשפות את הרשות  על  תאני מתחייב  נגדה  וגש 
 ירה על דיני העבודה. או כל גורם אחר בעניין אי שמ  ידי עובד מטעמי

ביותר    שעלא הור  זיקה אליוכל בעל    תיהורשעלא    מועד ההתקשרות  עד   (ג)
הורשע ואם  עבירות,  עבירות  נמשתי  משתי  ביותר  במועד    –ו  כי 

 ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בעל זיקה   או על    יהוטלו על בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא   (ד)
 ת עבירה; מהווההפרות עיצומים כספיים  ,יאל

ע או הוטל עליו עיצומים כספיים יש  לפרטם )ה( )במקרה שהמצהיר או מי מטעמו הורש
 לגבי מהותם, היקפם ופרטים רלוונטיים נוספים:( להלן  

 
 
 
 
 
 

 
 אמת.   -זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

 
 אישור

,   _______מר   _______וב י שברחעו"ד, במשרד ____________הופיע בפני,    ______כי ביום  הנני מאשר בזה
לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ו  ת.ז._____________

 אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה. 
 __________________     ____________ __________ 

 עו"ד חתימת         חותמת 
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 בי תביעות משפטיותלג רתצהי
 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, שאם  ____________על ת"ז שמספרה  ב _________אני הח"מ  
 לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: 

יעות משפטיות ל תבכ  ייטת, או חברה בשליאו המפעיל מטעמ  ילהגשת הצעת  שותףלכל או אני מצהיר כי לא היו לי 
 בחמש שנים האחרונות.    ,נגדיאו /שלי כנגד אחרים ו

בקשר להענקת שירותי המקצועיים, להלן פירוט  השנים האחרונות  5 -ב  שנתקיימו  הליכים משפטיים אם כן היו 
 שלהם:

 
 
 

 אמת.   -ירי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצה
 

 
 

 
 אישור

 
ב  במשרדי שברחו ו"ד, ע  __________________ הופיע בפני,הנני מאשר בזה כי ביום _______

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ,, ת.ז.__________ ______________מר   ___________________ 
 שר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.יעשה כן, איהאמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 
 
 
 

 עו"ד       חותמת  
 


