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מבוא  א. 

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף   .1

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת   1.1
מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה 

(להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח 

נוף. 

יצוין כי לצורך ההשתתפות בהליך יש להגיש רק את המסמכים הנדרשים בטופס   1.2
ההצעה (נספח ג' להזמנה). אין צורך להגיש את יתר מסמכי המכרז או מסמכים 

נוספים. 

מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שיכללו במאגר ייבחרו לביצוע עבודות פיקוח   1.3
אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים 

ותאגידי מים וביוב. 

רקע   .2

רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב יהיו רשאים לפנות למאגר   2.1
לצורך בחירת מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף. 

החברה מעוניינת להקים מאגר של מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף על מנת ליצור   2.2
רשימה, אשר מתוכה ייבחר על פי אמות מידה קבועות, מחייבות, הוגנות ושוויוניות, 

מפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף ו/או פיתוח נוף המתאים ביותר לכל פרויקט 

ופרויקט כאמור. זאת בהתחשב בחובתה של החברה להעניק לרשות המקומית שירות 

איכותי ומיטבי. 

כל הרוצה להיכלל במאגר, ועומד בתנאי הסף שיפורטו להלן, רשאי להגיש בקשתו   2.3
במסגרת הזמנה זו, וזאת באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו מפורטת במסמכי 

ההזמנה. 

בחירת מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח הנוף מתוך המאגר תכלול שלושה שלבים:   2.4

בשלב הראשון: תכלול החברה במאגר כל מועמד שיוכיח עמידה בתנאי הסף   2.5
המפורטים בהזמנה. 

הרישום במאגר ייעשה תוך סיווג:   2.5.1

(1) אזור פעילות (תוך הבחנה בין צפון (צפונה מנתניה) ודרום (דרומה 

מנתניה)); 

(2) ניסיון קודם. 

בנוסף לכך, יפרט המאגר לגבי כל מפקח נתונים שונים הרלוונטיים לגביו, כגון:   2.6
התמחויות מיוחדות, ציון שביעות הרצון של לקוחותיו מביצועיו בעבר, מספר 
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הזמנות העבודה שהועברו לו באמצעות החברה בעבר, היקפן הכספי של ההזמנות 

ומועדן, מספר הסירובים של המפקח לקבל הזמנת עבודה וטעמיו לסירוב.  

בשלב השני: כאשר תידרש עבודת פיקוח אחזקת גינון ו/או פיתוח הנוף, תסומן   2.7
במאגר קבוצת המפקחים המתאימים לביצוע העבודה. זאת בהתחשב במאפייני 

העבודה מצד אחד (כגון, סוג העבודה ומאפייניה, היקפה ומיקומה הגיאוגרפי) 

ומאפייני המפקח המוצע מצד שני. 

בשלב השלישי: ישלפו באופן אקראי, מבין קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח   2.8
הנוף המתאימים לביצוע עבודת הפיקוח,  חמישה שמות של מפקחים. 

 ועדת המאגר תדרג מפקחים אלה על פי סדר יורד בהתאם לאמות המידה המפורטות 

בהזמנה ומשקלן היחסי. 

למפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שידורג ראשון תימסר הזמנת עבודה. מפקח   2.9
שנמסרה לו הזמנת עבודה ושהסכים לבצעה יחתום על חוזה עם משכ'ל ו/או עם 

הרשות לפי העניין, בנוסח המצורף למסמך זה, לאחר שישולבו בו נתוני העבודה 

הנדרשת ממנו, ויעניק שירותי פיקוח כנדרש בחוזה.  

יובהר כי אין ברישום במאגר משום התחייבות של החברה כי יופנו למפקח שרשום   2.10
במאגר הזמנות עבודה בהיקף מסוים או בכלל. 

עוד יובהר כי אין בהקמת ובהפעלת המאגר כדי לשנות מתנאי ההעסקה של מפקח   2.11
שנמצא כבר בהתקשרות עם החברה אן עם הרשות המקומית בהליך אחר. 

האמור בפרק זה הינו כללי ותמציתי בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף   2.12
ההזמנה על נספחיה. 

הגדרות   .3

  

למונחים המפורטים להלן תהיה במסמך זה המשמעות הרשומה לצידם, כל עוד לא   3.1
משתמע אחרת מהקשר הדברים. למונחים המוגדרים בחוזה, ואשר לא הוגדרו להלן, 

תהיה המשמעות הקבועה להם בהגדרות החוזה, כל עוד לא משתמע אחרת מהקשר 

הדברים. 

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו:   3.1.1

  .www.mashcal.co.il

"ועדת המאגר" – ועדה בת שלושה חברים שתמנה החברה מבין עובדיה,   3.1.2

לצורך ניהול המאגר וניהול ההליך של בחירת המפקח. 

"החוזה" – החוזה המצורף כנספח א' למסמך זה.   3.1.3

"טופס הבקשה" – הטופס המצורף כנספח ג' למסמך.    3.1.4
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"המאגר" או "מאגר המפקחים" או "מאגר מפקחי אחזקת הגינון ו/או   3.1.5

פיתוח הנוף" – מאגר מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף, שענו על 

תנאי הסף להכלל במאגר.  

"מפקח" – מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח הנוף.   3.1.6

"פרויקט" – עבודת גינון או פיתוח נופי ותשתית.   3.1.7

"רשות מקומית" או "רשות מזמינה" או "רשות" – כל רשות מקומית או   3.1.8

תאגיד עירוני של רשות מקומית, או תאגיד מים וביוב, אשר מבקשים 

לבצע פרויקט ואשר פנו לחברה על מנת לבחור, באמצעות החברה או 

בשיתוף פעולה עימה, מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח הנוף מתוך המאגר. 

נספחים להזמנה   .4

  

הנספחים להזמנה, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנה, הם: 

נספח א' – החוזה ונספחיו (לא להגשה);   4.1

נספח ב' – דוגמת טופס משוב (לא להגשה) ;   4.2

נספח ג' – טופס בקשה להיכלל במאגר (למילוי ולהגשה).   4.3

נספח ד' – תצהיר (למילוי ולהגשה).   4.4

 

תנאי הסף להיכלל במאגר  ב. 

כללי   .5

למאגר יתקבלו מועמדים שהם מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח הנוף העונים במועד   5.1
הגשת הבקשה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מפקח שאינו עומד בכל 

התנאים לא יתקבל למאגר, אך יוכל בעתיד להגיש בקשה מחודשת להצטרפות 

למאגר, כמפורט בהזמנה.  

 

אישורים ותצהירים נדרשים   .6

כתנאי סף להיכלל במאגר על המועמד לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:   6.1

תעודת עוסק מורשה או אישור מרשויות המס על היותו של המועמד/משרד   6.1.1

המפקחים עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 

אישור על ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-  6.1.2

  .1976
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אם המועמד הוא שכיר במשרד מפקחים – תלוש שכר אחרון (ניתן להסתיר   6.1.3

בתלוש אך ורק נתוני שכר, וזאת מטעמים של שמירה על הפרטיות) או אישור 

העסקה חתום על ידי רו"ח של המשרד. 

אם המועמד מועסק על ידי תאגיד (בין שהתאגיד הוא משרד מפקחים ובין   6.1.4

תאגיד אחר) – אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד 

– זהותם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 

תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, כנדרש לפי חוק   6.1.5

עסקאות גופים ציבוריים האמור (התצהיר הוא חלק מהתצהיר, נספח ד' 

להזמנה).  

ככל שהבקשה מוגשת מטעם משרד מפקחים, דרישה זו חלה על המשרד.   6.2

  

הכשרה    .7

תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד יהיה אדריכל/הנדסאי שהתמחה בתחום   7.1
הגינון ו/או פיתוח הנוף או מהנדס/הנדסאי קרקע או מים שהתמחה בתחום הגינון 

ו/או פיתוח הנוף או אגרונום שהתמחה שהתמחה בתחום הגינון ו/או פיתוח הנוף. 

להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המועמד לצרף לבקשה צילום של רשיונו של   7.2
המועמד וכן תעודות השכלה שלו. 

ניסיון   .8

תנאי סף לרישום במאגר, הוא כי בכל אחת משלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד   8.1
הגשת הבקשה (נכון לפרסום הזמנה זו – בשנים 2014, 2015, 2016) פיקח המועמד 

על:  

אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף בהיקף של 2,000 דונם לפחות, בפרויקטים   8.1.1

ציבוריים. 

או 

עבודות פיתוח נוף בהיקף של 2 מיליון ש"ח לפחות, בפרויקטים ציבוריים.   8.1.2

לצורך סעיף זה "פרויקט ציבורי" הינו פרויקט של גוף ציבורי כדוגמת   8.1.3

משרד ממשלתי, יחידת סמך ממשלתית, רשות מקומית, תאגיד 

סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברה עירונית, קופת חולים, או מוסד 

להשכלה גבוהה הכפוף לחוק חובת המכרזים. 

כללי   .9

מובהר כי במסגרת הבקשה מוזמן המועמד לפרט נתונים נוספים, מעבר לאלה   9.1
הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף. 

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל גורם שהוא, לרבות הלקוחות של   9.2
המפקח, לצורך אימות כל נתון המפורט בבקשה, לצורך קבלת חוות דעת בדבר אופן 
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ביצוע עבודת הפיקוח על ידי המועמד, או לכל צורך אחר הנחוץ לה לצורך קבלת 

החלטה.  

 

סיווג המפקחים במאגר  ג. 

  

סיווג מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף   .10

החברה תרשום במאגר את המפקח, ככל שהוכח להנחת דעתה כי הוא עומד בכל   10.1
תנאי הסף המפורטים לעיל. 

החברה תסווג את מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שהתקבלו למאגר לפי אזור   10.2
פעילות: לכל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף יקבע אזור הפעילות שבו הוא רשאי 

לפעול, תוך הבחנה בין צפון (נתניה וצפונה) ודרום (דרומית לנתניה). אזור הפעילות 

של המפקח יקבע בהתאם לבחירתו, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשה שהגיש. מפקח 

רשאי לבחור גם בשני האזורים כאחד. 

בנוסף לכך, ירשמו במאגר, לגבי כל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, ארבעת (4)   10.3
הנתונים שיפורטו להלן. נתונים אלה יהוו שיקול בבחירתו של המפקח לביצוע 

עבודות הפיקוח: 

ציוני משוב: בכוונת החברה לבחון את שביעות רצונם של לקוחות מפקחי   10.3.1

אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף, מביצועיו המקצועיים של המפקח בעבר. 

ציוני המשוב של המפקח ירשמו במאגר. טופס המשוב שבו מתעתדת 

החברה לעשות שימוש מצ"ב כנספח ב' למסמך ההזמנה. 

ביצוע עבודות קודמות: במאגר ירשמו מספר העבודות שביצע המפקח   10.3.2

עבור החברה/רשויות מקומיות בעבר, היקפן הכספי ומועדן. ככל שהופנו 

למפקח יותר עבודות, בו זמנית, יהווה הדבר שיקול להפניית הזמנות 

עבודה נוספות  למפקחים אחרים.  

סירוב לבצע עבודת פיקוח: במאגר ירשמו מספר הפעמים שהמפקח סירב   10.3.3

להצעת עבודה, מועדי הסירוב והטעמים שעמדו בבסיסם. מספר 

הסירובים וטעמיהם יהווה שיקול בבחירת מפקח אחזקת הגינון ו/או 

פיתוח הנוף לביצוע עבודות עתידיות עבור החברה או רשויות מקומיות, 

ואף עשויים להוות עילה לגריעתו של המפקח מהמאגר.  

נסיון בעבודה עם רשויות מקומיות: במאגר יירשם נסיונו של כל מפקח   10.3.4

אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף בביצוע עבודות פיקוח עבור רשויות 

מקומיות. 

החברה רשאית להוסיף למאגר סיווגים נוספים ונתונים רלוונטיים נוספים או   10.4
לצמצם חלק מהסיווגים המפורטים לעיל מעת לעת על פי שיקול דעתה המקצועי ועל 

פי הנסיון המצטבר. 
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החברה רשאית לנהל את המאגר באופן ממוכן או ידני, ובאמצעות ועדת מאגר,   10.5

כמשמעותה בסעיף ההגדרות. 

נתוני המאגר יהיו פומביים ויפורסמו באתר החברה. בהתאם לכך כל מפקח אחזקת   10.6
גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר ידע את פרטי סיווגו במאגר.  

 

בחירת מפקח מהמאגר  ד. 

  

אופן הבחירה מהמאגר    .11

ביקשה רשות מקומית להתקשר עם מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, תבחר   11.1
החברה מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף מתוך המאגר בהליך הוגן, שוויוני ושקוף, 

וזאת באופן הבא: 

בשלב הראשון תיקבע קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים   11.2
לביצוע העבודה (להלן: "קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף 

המתאימים"). זאת תוך שיילקחו בחשבון מאפייני העבודה מצד אחד (כגון 

מורכבותה, היקפה הכספי, שטח הגינון המדובר, מיקומה הגיאוגרפי, מאפייניה 

היחודיים וכד') ונתוני המפקחים שמתאימים לבצע את עבודת הפיקוח מהצד השני. 

בשלב הראשון קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים תיקבע על 

ידי ועדת המאגר, ובהמשך באופן ממוחשב וממוכן. 

ככל שמדובר בעבודת פיקוח על אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שהיקפה   11.2.1

עולה על 2,500 דונם – יכללו בקבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח 

הנוף המתאימים רק מפקחים המועסקים על ידי משרד המונה ארבעה (4) 

מפקחי גינון ומעלה; 

ככל שמדובר בעבודת פיקוח על אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שהיקפה   11.2.2

עולה על 1,000 דונם – יכללו בקבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח 

הנוף המתאימים רק מפקחים המועסקים על ידי משרד המונה שני (2) 

מפקחי גינון ומעלה; 

בשלב השני יישלפו באופן אקראי חמישה (5) מפקחים מבין קבוצת מפקחי אחזקת   11.3
הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים. שליפת המפקחים תהיה כפופה לשיקולים 

הבאים: 

הבחירה תהיה ככל הניתן בסבב מחזורי. קרי, בהיעדר טעמים מיוחדים   11.3.1

שיירשמו, ישלפו מפקחים שאינם מבצעים באותה עת עבודת פיקוח מכוח 

בחירתם מהמאגר; 

ככל הניתן, בין חמשת המפקחים שישלפו יהיו שלושה (3) מפקחים שכבר   11.3.2

ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר, ושני (2) מפקחים שטרם 

ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר.  
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בשלב השלישי תבחר ועדת המאגר את מפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שלו   11.4

תוצע עבודת הפיקוח, וזאת על פי אמות המידה והמשקלות הבאים: 

מידת שביעות הרצון מביצוע עבודות קודמות עבור החברה או עבור   11.4.1

רשויות מקומיות או עבור לקוחות אחרים; (20%); 

נסיונו של המפקח בביצוע עבודות פיקוח בפרויקט דומה לפרויקט העומד   11.4.2

על הפרק; (30%); 

מספר הסירובים של המפקח לקבלת הזמנת עבודה בשלוש (3) השנים   11.4.3

האחרונות וטעמי הסירוב; (5%); 

ניסיונו של המפקח בביצוע עבודת פיקוח עבור רשויות מקומיות וגופים   11.4.4

מתוקצבים; (25%); 

מספר הזמנות העבודה והיקפן שכבר הופנו למפקח בעבר מכוח חברותו   11.4.5

במאגר; (10% - ככל שהמפקח קיבל יותר עבודות יינתן לו ניקוד נמוך 

יותר, וזאת במגמה להעניק שוויון הזדמנויות למפקחים נוספים); 

שיקולים משתנים, ככל שקיימים  (10%).   11.4.6

החברה רשאית להוסיף בכל עת אמות מידה נוספות על אמות המידה דלעיל, לגרוע   11.5
מהן או לשנותן, וכן לשנות את משקלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנסיון 

המצטבר, ובלבד שהשינוי יחול באופן עקבי ורציף על כל החלטותיה העתידיות של 

החברה לגבי בחירת מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף מהמאגר, ולא יהיה ספציפי 

לבחירה מסוימת. השינוי יפורסם באינטרנט ויעודכן במסמכי הזמנה עתידיים 

להיכלל במאגר.  

קודם לבחירת מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף ולביצוע הזמנת העבודה, תהיה   11.6
החברה רשאית לבדוק, לאמת ולוודא כי הנתונים הרשומים במאגר לגבי המפקח 

תואמים את המציאות בזמן ביצוע ההזמנה, וכן לבצע סקר שביעות רצון לגבי 

ביצועיו של המפקח בעבר. המפקח ישתף פעולה עם החברה וימסור לה כל נתון או 

מסמך שיידרש על ידה לצורך ביצוע הבדיקה כאמור. 

ועדת המאגר תדרג את חמשת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המועמדים לפי   11.7
סדר יורד, בהתאם לציון הכולל שקיבל כל מפקח, לפי אמות המידה המפורטות לעיל. 

מקום שהדבר נדרש, תנמק הוועדה את הערכתה.  

הזמנת העבודה   .12

  

החברה תפנה למפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שדורג במקום הראשון, ותציע   12.1
לו לבצע את עבודת הפיקוח בהתאם לחוזה המצורף למסמך זה, ולאחר שיושלמו בו 

הפרטים המיוחדים לעבודה הנדרשת (פניה זו, להלן: "הזמנת עבודה").  

קיבל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הזמנת עבודה, ילמד את החוזה ואת תנאיו,   12.2
ובתוך לא יותר משלושה (3) ימי עבודה ממועד הפניה אליו, יבקר באתר ובסביבתו.  
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לא יאוחר מחמישה (5) ימי עבודה ממועד מסירת הזמנת העבודה למפקח, יודיע   12.3
המפקח לוועדת המאגר האם הוא מקבל את הזמנת העבודה או מסרב לקבלה. 

המפקח יאשר את קבלת ההזמנה בחתימתו על החוזה. סירב המפקח לקבל את 

ההזמנה – יודיע על כך המפקח לחברה בכתב ויפרט את טעמיו לסירוב. 

מובהר כי מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף אינו חייב לקבל את הזמנת העבודה.   12.4
אולם סירוב לקבלה יצוין במאגר, ועלול להשפיע לרעה על סיכויו לקבל הזמנות 

עבודה עתידיות, כמפורט לעיל. 

מפקח המסרב לקבל עבודה רשאי לנמק את סירובו. נימוקי הסירוב   12.4.1

ישקלו על ידי ועדת המאגר בעת קבלת החלטה בדבר הפניית הזמנות 

עבודה עתידיות לפיקוח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף. 

הודיע מפקח כי הוא מסרב לקבל את הזמנת העבודה, תפנה החברה למפקח שדורג   12.5
כבא בתור אחריו מתוך קבוצת החמישה, והוראות סעיפים 12.1 – 12.4 לעיל יחולו 

לגביו. 

מובהר כי המפקח יתקשר בחוזה ישירות עם הרשות ו/או עם החברה לפי העניין.    12.6

 

עדכון המאגר, הצטרפות למאגר וגריעה מהמאגר  ה. 

  

עדכון נתוני המאגר   .13

החברה תעדכן את נתוני המאגר באופן שוטף בהתאם למידע המצוי בידיעתה, כגון   13.1
משובים, מספר ההזמנות שהופנו למפקח, היקפן הכספי, מספר הסירובים להן ועוד. 

החברה רשאית לפנות למפקחים הרשומים במאגר מעת לעת בבקשה לעדכון את   13.2
הנתונים שבמאגר. על המפקח להשיב לבקשת החברה תוך המועד שיהיה הנקוב 

בפניה.  

החברה תעדכן את המאגר בהתאם למידע שנמסר לה, והיא תהיה רשאית לבדוק   13.3
ולאמת את הנתונים בכל דרך שתראה לנכון טרם שתעדכן אותם במאגר. מובהר כי 

החברה תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים הרשומים במאגר בכל עת ובכל 

דרך שתמצא לנכון, לרבות בטרם פניה למפקח לצורך הזמנת עבודה. 

מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר רשאי בכל עת לפנות ביוזמתו   13.4
לחברה בבקשה לעדכן את נתוניו במאגר, ככל שחל בהם שינוי שיש בו כדי להשליך 

על סיווגו במאגר. החברה תהיה רשאית לבצע את העדכון הנדרש, לרבות שינוי 

הסיווג, בהתאם לנתונים שיומצאו לה.  

ככלל, עדכון המאגר ייעשה אחת לרבעון. 

חובה על מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר להודיע לחברה לאלתר   13.5
על כל מידע שיש בו כדי להשפיע באופן שלילי על סיווגו במאגר או כדי להשפיע על 
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עצם זכאותו להיכלל במאגר, כגון עזיבה של המקצוע, היעדר זמינות קבוע לביצוע 

עבודה, שינוי אזור הפעילות וכד'.  

החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את אופן ניהול המאגר ועדכון הפרטים בו,   13.6
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנסיון המצטבר, והיא תודיע על כך לכלל מפקחי 

אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף הרשומים במאגר, או תפרסם את השינוי באתר 

האינטרנט או בנהליה באופן שיהיה פתוח לעיון הציבור. 

הצטרפות מאוחרת למאגר   .14

  

החל ממועד פתיחת המאגר לרישום ניתן יהיה להירשם למאגר. אולם החברה אינה   14.1
מתחייבת לעדכן את המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.  

למען הסר ספק, מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שכלול במאגר לא יידרש להגיש   14.2
בקשה מחודשת להיכלל בו, אלא אם כן יצוין הדבר במפורש בהזמנה שתפורסם, 

ותינתן על כך הודעה לכלל המפקחים הרשומים במאגר. 

גריעה מהמאגר   .15

החברה תהיה רשאית בכל עת לגרוע מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף מהמאגר אם   15.1
התברר לה כי פרטים שמסר לא היו מדויקים; אם הוא לא השיב לבקשת החברה 

לעדכון נתונים; אם הוא אינו עומד יותר בתנאי מתנאי הסף להיכלל במאגר; אם הוא 

הפר הפרה יסודית של החוזה עמו; אם הוא לא קיים את חובת הדיווח החלה עליו 

בהתאם לסעיף 13.5 לעיל; או מכל טעם אחר שיצדיק את גריעתו מהמאגר, ובלבד 

שניתנה למפקח או למי מטעמו הזדמנות להביא את טענותיו בפני החברה. הליך 

השימוע יכול גם שיהיה בכתב. 

אין בגריעה מהמאגר כדי לפגוע בתוקפו של חוזה אשר נכרת עם מפקח אחזקת גינון   15.2
ו/או פיתוח נוף בקשר עם הזמנת עבודה שנמסרה לו קודם להודעה, והמפקח החל 

בביצועה, אלא אם החליטה החברה אחרת מטעמים שירשמו, וניתנה למפקח 

הזדמנות להביא טענותיו בפניה. הליך השימוע יכול גם שיהיה בכתב. 

 

כללי  ו. 

משובים   .16

החברה רשאית לפנות מעת לעת ללקוחות של מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף   16.1
הרשום במאגר ולגורמים שהמפקח עבד תחתם, לצורך קבלת חוות דעתם באשר 

לתפקודו המקצועי של המפקח, וזאת בהתאם לשאלון אחיד שייקבע על ידי החברה 

(דוגמת טופס משוב מצורפת כנספח ב' למסמך ההזמנה).  

כמפורט לעיל, החברה תהיה רשאית לשקול במכלול שיקוליה בבחירת מפקח אחזקת   16.2
הגינון ו/או פיתוח הנוף מהמאגר את ציון שביעות הרצון שניתן לו על ידי לקוחותיו 

והגורמים שעבד תחתם.  
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קיבל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף ציון משוב הנמוך מ- 75%, תמסור לו על כך   16.3
החברה הודעה, והוא יהיה רשאי להעביר לחברה בכתב את התייחסותו למשוב. עשה 

המפקח כאמור, תחליט החברה אם לכלול את ציון המשוב בממוצע הציונים של 

המפקח או להשמיטו, והיא תהיה רשאית לערוך לשם כך כל בירור שתיראה לנכון. 

החברה תנמק את החלטתה ותמסור את החלטתה המנומקת למפקח. 

התמורה למפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף   .17

  

בתמורה לשירותי הפיקוח ישולם למפקח שכר טרחה כמפורט בחוזה, נספח א'   17.1
למסמכי ההזמנה.  

 

אופן התנהלות ההליך  ז. 

עיון במסמכים   .18

מסמכי ההזמנה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה וניתן יהיה להורידם ללא   18.1
תשלום.  

הבהרות   .19

עד ליום 26.11.2017, רשאי כל אדם לפנות לחברה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני   19.1

maagar@mashcal.co.il  ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה 

או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי נתקבל אישור על קבלת הפנייה. 

על הפונה לציין בפנייתו את שם ההליך ("הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר   19.2
מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף"),  את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו 

לרבות טלפון, טלפון נייד, פקס., כתובת ודואר אלקטרוני. 

לחברה יהיה שיקול דעת במתן התשובות.   19.3

התייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט, מבלי לחשוף את זהות הפונה, ותהווה   19.4
חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו.  

החברה רשאית לשנות מסמך זה בכל עת. הודעה על השינוי תפורסם באתר   19.5
האינטרנט.  

תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה להצטרף למאגר   .20

על המועמד לוודא כי המספר המזהה (למשל מס' ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים   20.1
מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין 

התאמה במספר המזהה, על המועמד לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות 

המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה. 

אופן הגשת הבקשה   .21
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הבקשה תוגש באמצעות טופס הבקשה, נספח ג' להזמנה, לאחר שהוקלדו לתוכו   21.1
הפרטים הנחוצים וצורפו לו כל המסמכים הנדרשים (לרבות נספח ד'). יש  לפרט 

בטופס הבקשה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, ולמספר את דפי טופס 

הבקשה ואת המסמכים הנלווים לו. אין צורך להגיש את יתר מסמכי ההזמנה או את 

החוזה. 

אין לצרף לטופס הבקשה דפים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם   21.2
לא הותרה במפורש. החברה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור 

לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה, ניתן להוסיף דף מצולם של 

הטבלה, המרחיב את מספר השורות, לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד 

לטופס הבקשה במקום שבו מפורטת הטבלה. 

טופס הבקשה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   21.3
ההליך, ומהווה השלמה של הקבוע בו. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס הבקשה 

לבין מסמך זה, יגבר האמור בגוף המסמך. 

את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לו יש לסרוק כקובץ PDF, ולהגישו באמצעות   21.4

 .www.mashcal.co.il :הקישור הנמצא באתר החברה

  

הגשת הבקשה ובדיקתה מותנית בתשלום של 200 ש"ח עבור כל מועמד, באופן   21.5
עצמאי או באמצעות המשרד שבו הוא מועסק, שלא יוחזרו. את התשלום יש לבצע 

באתר החברה. 

בסוף הליך ההגשה, ולאחר ביצוע התשלום, יקבל המגיש אישור על ביצוע התשלום,   21.6
המעיד גם על קבלת הבקשה על ידי החברה. באישור זה אין כדי להעיד על תקינות 

הבקשה או על רישום המועמד במאגר. הודעה על רישום המועמד במאגר או על 

דחיית הבקשה תשלח בנפרד. 

הגשת הבקשה החתומה על צרופותיה, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את   21.7
כלל מסמכי ההזמנה, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת. 

את הבקשה להצטרף למאגר ניתן להגיש החל מיום 01.12.2017. עם זאת, החברה   21.8
אינה מתחייבת לבדוק את תקינות הבקשה ו/או את זכאות המבקש להיכלל במאגר 

באופן מיידי, והיא אינה מתחייבת לעדכון המאגר יותר מארבע פעמים בשנה. 

אין להגיש את הבקשה באופן ידני, בדואר אלקטרוני רגיל או בפקס.   21.9

 

דרישה למידע נוסף או הבהרות   .22

החברה רשאית לבקש מכל מועמד, בכל שלב של ההליך, הבהרות בכתב או בעל פה   22.1
לבקשה שהגיש. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מהבקשה. 

החברה רשאית לדרוש מכל מועמד השלמת מסמכים, מידע חסר או אישורים   22.2
המתייחסים לדרישות המפורטות בהזמנה זו, לצורך בחינת עמידתו של המועמד 

http://www.mashcal.co.il/
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בתנאי הסף או לצורך סיווגו במאגר, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לה לצורך 

בחינת הבקשה. 

החברה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בבקשה או להבליג על הפגם, אם מצאה   22.3
כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המועמדים. 

בקשה מסויגת, מותנית או הכוללת מידע מוטעה   .23

  

מועמד לא יסייג את בקשתו להיכלל במאגר, לא יתנה אותה ולא ימחוק או ישנה   23.1
חלקים במסמכי הזמנה זו, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות ההזמנה. 

החברה תהיה רשאית לפסול בקשה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או 

מהתנאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

מועמד הסבור כי דרישות הזמנה זו ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות   23.2
את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות. 

בקשה הכוללת מידע מטעה או המבטאת חוסר תום לב – תיפסל.   23.3

עיון במסמכי ההליך ובבקשות שאושרו להיכלל במאגר   .24

החברה תאפשר למועמד שלא התקבל למאגר לעיין בפרוטוקול ועדת המאגר   24.1
ובמסמכי הבקשות שהתקבלו למאגר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. החברה לא 

תקבל טענה לגבי מידע סודי הכלול בבקשה, וכל מועמד המגיש בקשה להיכלל 

במאגר נותן את הסכמתו לכך שהבקשה תהיה חשופה לעיון, ככל שוועדת המאגר 

תחליט כאמור. 

ביטול   .25

החברה תהיה רשאית, בכל שלב של הליך זה, לבטל את ההליך. המועמדים מוותרים   25.1
בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל הביטול. 

הודעה על תוצאת ההליך   .26

מועמד שהגיש בקשה במסגרת הליך זה יקבל הודעה על תוצאותיה באמצעות דואר   26.1
אלקטרוני או בפקס, בהתאם להחלטת החברה. 

קניין החברה במסמכים   .27

מסמך זה הוא רכושה של החברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצורך הגשת הבקשות.   27.1

היררכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט   .28

החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה.   28.1

במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין נוסח המסמך לבין נוסח החוזה, יגבר   28.2
נוסח החוזה. 

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים   28.3
בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. 
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כותרות הסעיפים במסמך ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות.   28.4

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בהזמנה זו נתונה לבתי המשפט   28.5
המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.  
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נספח א' למסמך ההזמנה – חוזה 

  

(מצורף בנפרד) 
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נספח ב' למסמך ההזמנה – משוב למפקח 

  

 

שם העבודה: _______________ 

  

שם משרד המפקחים (במקרה של  שם המפקח: _________________  

מפקח שכיר): 

  ___________________________

מזמין העבודה:  פרטי העבודה (מיקום, אופי העבודה): 

 ____________________________  ____________________________

 ____________________________

מועד סיום עבודת הפיקוח :   ההיקף הכספי של העבודה: 

 ___________________________   ₪ _______________________ 

  

נא הקף את המספר המבטא את הערכתך לגבי הנושאים הבאים: [לשנות בהתאם לנושא] 

התארגנות המפקח לביצוע העבודה:     .1

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

הטמעת מתודולוגיה לניהול הפרויקט:    .2

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

מילוי יומני עבודה על ידי המפקח:    .3

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

מילוי פרוטוקולים ומטלות על ידי המפקח:    .4

 5  4  3  2  1
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במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

  

 

בקרה ומעורבות של המפקח בנושא לו"ז:    .5

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 
 

תאום בין כל הגורמים המעורבים בעבודה:    .6

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

נוכחות המפקח באתר:   .7

 5  4  3  2  1

במידה רבה  במידה רבה  במידה  במידה  כלל לא 
מאוד  בינונית  מעטה 

 

יחסי אנוש מול הגורם המפוקח:   .8

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

 

יחסי אנוש מול הלקוח:   .9

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
הממוצע 

 

10. ציון כללי של המפקח על בסיס ההתרשמות הכללית: 

 5  4  3  2  1

מצוין  מעל  ממוצע  די גרוע  גרוע 
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הממוצע 

  

 

ציון משוב כללי:________________   •

הנוסחה: לחבר את ערך כל המשבצות לעיל ואת התוצאה לחלק ב – 10 

 

התרשמות כללית של מזמין העבודה מהמפקח:   .1

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

הערות (ככל שיש):   .2

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 __________________________________________________________

 

שם נותן חוות הדעת: ________________;    •

תפקידו של נותן חוות הדעת _______________;   •

שם המראיין _____________________;   •

חתימת נותן חוות הדעת ו/או המראיין (במקרה של ראיון טלפוני):________________;   •

תאריך:___________.   •
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נספח ג' למסמך ההזמנה – טופס בקשת הצטרפות למאגר –  

  

(להגשה) 

[בקובץ נפרד] 
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נספח ד' להזמנה להיכלל במאגר – תצהיר 

  

(להגשה) 

אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז. שמספרה _____________________  

(במקרה של תאגיד: מורשה חתימה מטעם ______________ שמספרו המזהה 

__________________) (להלן: "המועמד"),  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

מצהיר בזאת כדלקמן:  

אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ואני נותן את התצהיר בשמו.   .1
קראתי, הבנתי ואני מסכים לדרישות מסמך הזמנה זה ללא סייג.   .2

כל הנתונים שפורטו בבקשה זו נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.   .3
הוראות החוזה המצורף למסמך הזמנה זה ידועות ומקובלות על המועמד והוא יקיים ללא   .4
סייג את התחייבויותיו על פי המסמך, החוזה על נספחיו (במקרה שתופנה אליו הזמנת 

עבודה), בקשת המועמד להיכלל במאגר ועל פי דין. 

המועמד הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים   .5
הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה.  

המועמד משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.   .6
המועמד מכיר ובקי בהפעלת תוכנות המחשב – Office, , MS PROJECT וחישוב כמויות   .7

(רמדור, בינרית, דקל). 

המועמד רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים   .8
על פי דין. 

נכון למועד הגשת בקשה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים,   .9
שיש בה כדי להפריע למועמד להיכלל במאגר המפקחים או לקיים איזו מהתחייבויותיו על-

פי הבקשה, מסמך הזמנה זה, החוזה ועל פי דין. 

10. נכון למועד הגשת בקשה זו לא קרה אף אחד מאלה: [1] הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק 

מרצון, או לפשיטת רגל של המועמד, שלא הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [2] 

הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד המועמד, או בקשה למינוי כונס נכסים, כונס 

נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן מטעם בית משפט למועמד, שלא 

הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [3] הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל 

אחרת, על רוב נכסי המועמד או נכסים מהותיים שלו, או נכסים הדרושים לצורך מתן 

השירותים, והעיקול לא הוסר כליל תוך 60 ימים ממועד הטלתו. 

11. תקף רק במקרה של מועמד מטעם משרד מפקחים: המשרד שבמסגרתו פועל המועמד 

מנוהל כיחידה אורגנית אחת, מקיים הנהלת חשבונות אחת ומבוטח בביטוח אחריות 

מקצועית במסגרת פוליסה אחת. 

12. המועמד (אם הוא מעביד) פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, ובהתאם לחוק 

שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ומקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים על פי 
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דיני העבודה וצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בתחום האבטחה 

והשמירה. בנספח זה, "דיני העבודה" – החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית 

הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק 

הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. 

13. המועמד (או בעל זיקה אליו במקרה של תאגיד) לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד 

מתן תצהיר זה –– בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר 

מינימום הנ"ל; ואם הורשעו כאמור – ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד 

תצהיר זה. לעניין סעיף זה, "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

תשל"ו-1976. 

14. המועמד או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו / הורשעו [מחק את המיותר] בשלוש השנים 

האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר בגין הפרת דיני העבודה. לעניין נספח זה, "בעל 

שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981. 

 

אם הורשעו, יש לפרט זאת להלן (סעיף העבירה, מועד ההרשעה, פרטי התיק):  

 

 

  

 

15. המועמד או (במקרה של תאגיד - מי מבעלי השליטה בו) לא נקנס על ידי מפקח עבודה 

שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985 ביותר משני קנסות בשל הפרת 

דיני העבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשה להיכלל במאגר. 

16. תצהיר זה נכון הן למועמד והן, במקרה שהמועמד הוא שכיר במשרד מפקחים – לכל אחד 

מהמפקחים שהוצעו על ידי המשרד להיכלל במאגר. 

17. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

מספר מזהה:  שם המועמד:     

 __________________    ___________________

 

חתימה:      תאריך:         שם המצהיר (מורשה חתימה):  

            _____________   ___________    ____________________

 

אימות חתימה 

אני הח"מ, עו"ד, __________ מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

____________ המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' __________ ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

ייעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

 _____________       ______________________         _____________  

     שם                        חתימה וחותמת            תאריך 



נספח א' למסמך ההזמנה – 

חוזה פיקוח על אחזת גינון / פיתוח נוף עבור הרשות המקומית ו/או 

החברה למשק וכלכלה 

שנערך ונחתם ב_____________ ביום _______ לחודש ___________, שנת __________

– בין –

 )להלן: "הרשות" ( 

מצד אחד;

– לבין –

_______________________________
שמספרו ________________________

מרח' ___________________________
טל': __________; פקס': ___________
דוא"ל: _________________________

)להלן: "מפקח אחזקת גינון / פיתוח נוף" או "המפקח" או "משרד 
המפקחים", לפי העניין(

מצד שני;

והואיל: והמפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( עוסק במתן שירותי פיקוח על אחזקת גינון 

/ פיתוח נוף והוא מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, האמצעים, הרישיונות 

והאישורים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי כל דין;

והואיל: והרשות מעוניינת, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של המפקח במסגרת רישומו 

למאגר, להתקשר עם המפקח )או עם משרד המפקחים, לפי הענין( לצורך מתן שירותי 

פיקוח על אחזקת הגינון / פיתוח נוף המוגדרים בחוזה זה עבור הרשות המקומית 

ובהתאם לצרכיה; 

והואיל: והמפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( מעוניין להתקשר עם הרשות בהסכם זה 

למתן שירותי פיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף, בתנאים המפורטים בו;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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1. פרשנות 

  

1.1 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  

1.2 במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין האמור בגוף החוזה לבין האמור 

בנספחים, יגבר האמור בגוף החוזה.  

1.3 כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. 

1.4 כל האמור בחוזה בלשון יחיד, אף רבים במשמע ולהיפך; וכל האמור בו במין זכר, אף 

מין נקבה במשמע ולהיפך. 

1.5 ככל שחוזה זה ייחתם בין המפקח/משרד המפקחים לבין החברה למשק וכלכלה 

)להלן: "החברה"(, בכל מקום בחוזה שבו כתוב "הרשות" יראו כאילו כתוב 

"החברה", בשינויים המחויבים. 

2. הגדרות 

למונחים המפורטים להלן תהיה בחוזה זה המשמעות הרשומה לצידם, כל עוד לא משתמע 

אחרת מהקשר הדברים: 

2.1 "אתר הפרויקט" – השטח שבו מתבצע או מיועד להתבצע הפרויקט. 

2.2 "החוזה" – חוזה זה על נספחיו, וכן כל מסמך שהוסכם בחוזה שיהיה חלק ממנו. 

2.3 "המאגר" או "מאגר המפקחים" – מאגר מפקחים בתחום אחזקת הגינון / פיתוח נוף, 

אשר הוקם במסגרת הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחי אחזקת גינון / 

פיתוח נוף שפירסמה החברה, המנוהל על ידי החברה, והמיועד לאספקת שירותי פיקוח 

אחזקת גינון / פיתוח נוף עבור רשויות מקומיות. 

2.4 "מנהל הפרויקט", "המנהל" או "מתאם הפרויקט" – מי שמונה על ידי הרשות 

לניהול בפועל של הפרויקט. 

2.5 "הרשות" או "הרשות המקומית" – רשות מקומית או תאגיד עירוני של רשות 

מקומית, או תאגיד מים וביוב אשר פנו לחברה על מנת שתקצה להם מפקח אחזקת 

גינון / פיתוח נוף מתוך המאגר. 

2.6 "השירותים" או "שירותי פיקוח" או "העבודות" – פיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף, 

וכן כל פעולה הדרושה לפיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף, וכל המטלות והתפקידים 

המוטלים על המפקח, כמפורט בחוזה זה על נספחיו, ובכפוף להנחיות הרשות ומזמין 

העבודה ולכל דין. 

3. נספחים  

3.1 לחוזה זה מצורפים הנספחים הבאים:  

3.1.1 נספח 1 – מפרט שירותים לעבודת פיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף. 

3.1.2 נספח 2 – נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים. 
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3.1.3 נספח 3 – ההוראות המיוחדות של החוזה. 

3.1.4 נספח 4 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים. 

3.1.5 נספח 5 – נוסח העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון הבנק. 

4. מהות ותקופת ההתקשרות 

  

4.1 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( יספק לרשות המקומית שירותי פיקוח 

אחזקת גינון / פיתוח נוף בהתאם לתנאי החוזה על נספחיו, להנחיות הרשות, ולכל דין. 

4.2 הרשות מאשרת כי להתקשרות זו קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר וכי 

נתקיימו בהתקשרות זו כל התנאים וניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי כל 

נוהל ודין. 

4.3 ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים, חובתו של המשרד לדאוג ולוודא כי כל 

החובות וההתחייבויות הכלולות בחוזה זה על נספחיו, החלות על המפקח, מבוצעות 

על ידו במלואן, באופן התואם את דרישות החוזה; וכל הצהרות המפקח הכלולות 

בחוזה זה תואמות במלואן את המציאות. 

4.3.1 הפר המפקח חובה, התחייבות או הצהרה, יחשב הדבר לצורך כל דבר ועניין 

כהפרה של החוזה על ידי המשרד. 

4.4 ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים, המשרד יהיה רשאי לבקש מהרשות 

להחליף את המפקח שנבחר מהמאגר לצורך ביצוע עבודת הפיקוח במפקח חלופי, וזאת 

באופן קבוע או זמני.  

4.4.1 לרשות מסור שיקול דעת מוחלט האם לקבל את הבקשה, לדחותה או 

להתנותה בתנאים. אולם, תנאי מוקדם לאישור הבקשה הינו שמפקח 

אחזקת הגינון / פיתוח נוף החלופי אינו נופל בכישוריו מהמפקח שנבחר 

מהמאגר. 

4.5 תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה היא עד לסיום ביצוע העבודות שהוזמנו מהמפקח 

)או ממשרד המפקחים, לפי הענין(. 

4.6 על אף האמור, הרשות תהיה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום לפני תום תקופת 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, וזאת על ידי הודעה מוקדמת בכתב של 30 )שלושים( 

ימים למפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין(. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל 

עת עד לתחילת עבודות הפיקוח בפועל, הרשות תהיה רשאית לבטל את החוזה מכל 

סיבה שהיא, וזאת בהודעה בכתב, והמפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( לא יהיה 

זכאי בשל כך לתשלום כלשהו. 

5. הצהרות והתחייבויות המפקח  

המפקח מצהיר ומתחייב בזאת כי:  
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5.1 הינו, ויהיה במשך כל תקופת ההתקשרות, בעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון  

והאמצעים הנדרשים לצורך מתן שירותי פיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף וביצוע 

התחייבויותיו על פי חוזה זה במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה.  

5.2 יש ויהיו בידיו במהלך תקופת ההתקשרות האישורים, הרשיונות וההיתרים הדרושים 

לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ואם יידרשו נוספים הוא יפעל, על חשבונו, 

לקבלתם. 

5.3 אין מניעה, על פי הסכם, על פי דין או כל מניעה אחרת, להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע 

התחייבויותיו על פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.  

5.3.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא ידוע לו על קיומו של חשש לניגוד 

עניינים בין מחויבותו המקצועית על פי החוזה לבין כל עניין אחר שלו, 

במישרין או בעקיפין; והוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההתקשרות זכויות 

חוקיות, לרבות זכויות קניין וקניין רוחני, של צד שלישי. 

5.4 הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד 

)אם הוא מעביד( וכמפקח; הוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההתקשרות זכויות עובדים 

לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף. הוא יפקח 

מקצועית ומנהלית על עובדיו )ככל שהוא מעסיק עובדים(, ויישא בכל התשלומים, 

ההוצאות והמיסים בקשר עם העסקתם. 

5.5 הוא קרא את הוראות החוזה, לרבות ההוראות המיוחדות, והן מובנות לו ומוסכמות 

עליו. הוא ביקר באתר וסביבתו, בדק ומכיר את התקנים, הדרישות והנהלים 

הרלוונטיים לפיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף, למד ומכיר את מהותה, היקפה 

ומורכבותה של העבודה ואת כל פרטיה, וכן את הוראות הדין בקשר עם שירותי 

הפיקוח. 

5.6 הוא ניתח ושקל את הסיכונים והמכשולים הקיימים באתר וכל דבר אחר העלול 

להשפיע על מהלך עבודת הפיקוח, והוא מתקשר בחוזה זה לאחר שמצא כי יוכל לקיים 

את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן, ולאחר ששוכנע כי התמורה הקבועה בחוזה 

היא תמורה ראויה עבור ביצוע עבודות הפיקוח.  

5.7 הוא מוסמך על פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו. 

5.8 ידוע לו שהרשות מתקשרת עימו )או עם משרד המפקחים, לפי הענין( בחוזה זה 

בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בחוזה, וכי כל אי דיוק, אי נכונות 

או אי שלמות באישוריו או בהצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה או על 

פי דין עלולים לגרום לחברה או לרשות נזק חמור. 

5.9 ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים: המשרד מצהיר ומתחייב בזאת כי בדק 

ווידא שכלל הצהרות המפקח המפורטות בסעיף זה תואמות את המציאות באופן מלא.  

6. הוראות מיוחדות 
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6.1 על מתן שירותי הפיקוח יחולו, בין היתר, גם ההוראות המיוחדות המפורטות בנספח 

3 לחוזה, והמהוות חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה 

לאמור בנספח 3 לחוזה, יגבר האמור בנספח. 

7. מתאם )להלן גם: "המנהל"(: 

  

7.1 המתאם ישמש כבא כוחה של הרשות בכל עניין המצוי בתחום אחריותה. מתאם 

הפרויקט לצורך חוזה זה הינו ____________ טלפון:______________. 

8. ביצוע עצמי והעסקת מפקח יעודי 

8.1 המפקח יבצע את העבודות והתפקידים המוטלים עליו על פי החוזה באופן אישי.  

8.2 על אף האמור, המפקח יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט באמצעות 

מפקחים בעלי תחום התמחות מיוחד )להלן: "מפקח ייעודי"(. המפקח יהיה חייב 

לעשות כן בכל מצב שבו הוא יידרש לפקח על נושא שאינו בתחום מומחיותו, וכן בכל 

מקרה שתדרוש זאת הרשות, וזאת על חשבונו של המפקח ובכפוף להוראות סעיף זה 

להלן. 

8.3 המפקח הייעודי יהיו מיומן ומקצועי, בעל ניסיון מתאים ובעל רישיון או תעודת 

הסמכה מתאימים, ככל שנדרשים כאלה על פי דין או על פי אישור הרשות. 

8.4 המפקח לא יעסיק מפקח יעודי אלא לאחר קבלת אישורה של הרשות מראש ובכתב, 

ולאחר שהבטיח כי התחייבויותיו הרלוונטיות בחוזה יחולו גם על המפקח הייעודי 

בהתקשרות ביניהם. בכל מקרה לא יהיה בביצוע באמצעות מפקח ייעודי או במתן או 

אי מתן אישור על ידי הרשות כדי לגרוע מהתחייבויותיו ומאחריותו של המפקח על פי 

החוזה או להטיל אחריות על הרשות.  

8.5 הרשות תאשר או תסרב לאשר ביצוע על ידי מפקח ייעודי, על פי שיקול דעתה 

המקצועי, וזאת בהתחשב, בין היתר, בהכשרתו, ניסיונו והתאמתו של המפקח 

הייעודי. נציג הרשות יהיה רשאי להיפגש עם המפקח הייעודי שהוצע על ידי המפקח 

על מנת להתרשם מהתאמתו כאמור, ולערוך כל בדיקה שימצא לנכון. 

8.6 הרשות תהיה רשאית לדרוש את החלפתו של המפקח הייעודי, ככל שקבעה כי הוא 

אינו מתאים לתפקידו, ובמקרה כזה יהיה על המפקח להחליפו באחר, על חשבונו, תוך 

חמישה ימי עבודה ממועד הדרישה. 

8.7 המפקח לא יפסיק את התקשרותו עם המפקח הייעודי, אלא לאחר קבלת הסכמת 

הרשות לכך מראש ובכתב. 

8.8 הוראות סעיף זה יחול גם לגבי העסקתו של כל קבלן משנה אחר, ובכל מקום שבו נאמר 

מפקח ייעודי – כל קבלן משנה במשמע. 

9. הנחיה ופיקוח 

9.1 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( יספק את השירותים בהתאם להנחיות 

שינתנו לו מעת לעת על ידי הרשות.  
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9.2 הרשות או מי מטעמה, תהיה רשאית, בכל עת, לבקר, לפקח, לבדוק ולהשגיח על ביצוע 

עבודות הפיקוח ועל קיום התחייבויותיו של המפקח )ושל משרד המפקחים, לפי הענין( 

על פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט בכל צעד או אמצעי, ולדרוש מהמפקח )וממשרד 

המפקחים, לפי הענין( לנקוט בכל צעד או אמצעי נדרש, לפי שיקול דעתה המקצועי, 

להבטחת קיומן של התחייבויות המפקח )ושל משרד המפקחים, לפי הענין( על פי 

החוזה. המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( ינקוט בכל אמצעי דרוש על מנת 

לאפשר לרשות לממש את זכויותיה על פי סעיף זה. 

9.3 מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא 

יטילו אחריות על הרשות או על מי מטעמה ולא יגרעו מאחריותו של המפקח )ושל 

משרד המפקחים, לפי הענין(. 

9.4 הרשות או מי מטעמה תהיה רשאית לתת משוב על עבודת המפקח )ועבודת משרד 

המפקחים, לפי הענין(, הן בסיומה של העבודה והן בעיצומה. 

10. אופן אספקת שירותי הפיקוח 

  

10.1 המפקח יבצע את כל הפעולות, השירותים והעבודות המפורטים במפרט המצורף 

כנספח 1 לחוזה. לא תישמע מפי המפקח טענה לפטור מאחריות או מביצוע מחויבותו 

בשל כך שפעולה, שירות או עבודה המוטלים עליו בהתאם למפרט מוטלים גם על גורם 

שלישי. 

10.2 באמור לעיל אין כדי לפטור את המפקח מביצוע הפעולות המפורטות בנספח ההוראות 

המיוחדות )נספח 3 לחוזה(, ככל שיש באלה כדי להוסיף על הפעולות הנדרשות בנספח 

1 לחוזה.  

10.3 המפקח יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, 

תוך מודעות והקפדה מרביים בנושאי איכות סביבה וקיימות, ובהתאם להנחיות 

הרשויות המוסמכות, להנחיות הרשות ולהוראות כל דין. 

10.4 המפקח ישתף פעולה עם יועצים, נותני שירותים או מבצעי עבודות אחרים הפועלים 

באתר . 

10.5 המפקח לא ינחה את הקבלן ולא יאשר ולא יורה לו לבצע עבודות, באופן העשוי להגדיל 

את התמורה המגיעה לו, לחייב קביעת מחירים שאינם קבועים בחוזה הקבלן או לשבש 

את לוחות הזמנים הקבועים בו, אלא באישור הרשות בכתב ומראש. 

10.6 היה ותופעל על ידי הרשות מערכת לניהול פרויקטים, המפקח )או משרד המפקחים, 

לפי הענין( יתחבר למערכת זו, יזין בה נתונים ויעבור הדרכות להפעלתה, הכל בהתאם 

להנחיות הרשות. למען הסר ספק יובהר כי המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( 

לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך. 

11. נוכחות באתר  

11.1 על המפקח להיות נוכח באתר בהתאם לקבוע בנספח ההוראות המיוחדות )נספח 3(. 
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11.2 על אף האמור בנספח 3, המפקח יהיה רשאי להיעדר מהאתר עקב נסיבות אישיות, 

וזאת באישור המנהל. 

11.3 נבצר מהמפקח להיות נוכח באתר לתקופה העולה על 7 )שבעה( ימים, ימנה המפקח 

מחליף שימלא את מקומו, ובלבד שקיבל את אישור הרשות לזהותו של המפקח 

המחליף, בכתב ומראש. על אף האמור, הרשות תהיה רשאית למנות את המחליף 

בעצמה, לפי שיקול דעתה, ולמפקח לא תהיה טרוניה על כך. המפקח יהיה אחראי 

לביצוע חפיפה מלאה עם המפקח ממלא המקום, בהתאם לנדרש ולפחות יומיים לפני 

ההיעדרות הצפויה. מובהר כי אין במינוי מחליף כאמור כדי לגרוע מאחריותו של 

המפקח על פי החוזה ועל פי דין. 

12. התמורה למפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין(  

  

12.1 בתמורה לשירותי הפיקוח ולמילוי הוראות החוזה, תשלם הרשות למפקח )או למשרד 

המפקחים, לפי הענין( שכר טרחה כדלקמן: ________. 

12.2 על אף האמור לעיל, רשאית הרשות לקבוע שכר טרחה לעבודת פיקוח בשיעור שונה 

מהאמור לעיל, וזאת כמפורט בנספח ההוראות המיוחדות )נספח 3 לחוזה(.  

12.3 תמורה זו היא מלאה וסופית וכוללת את כל מרכיבי השירותים וכל עלות והוצאה 

הנובעות מהם, לרבות ביטוחים, ערבויות, מיסים, עמלות, אגרות, היטלים, תשלום 

לעובדים, למפקחים ייעודים ולקבלני משנה אחרים, הוצאות אדמיניסטרטיביות 

כנסיעות, טלפונים, אש"ל וכיו"ב, וכל מטלה נלווית המוטלת על המפקח )או על משרד 

המפקחים, לפי הענין(.  

12.3.1 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כשיעורו במועד 

התשלום, שישולם על ידי הרשות במועד תשלום התמורה על פי החוזה 

וכנגד חשבונית מס.  

13. מועד ואופן התשלום  

13.1 מועדי התשלום יהיו כדלקמן: __________. 

13.1.1 התמורה תשולם באמצעות העברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של המפקח 

)או משרד המפקחים, לפי הענין(, אשר פרטיו ימסרו לרשות עם חתימת 

החוזה, וכנגד חשבונית מס כדין. 

13.2 כתנאי לתשלום התמורה, ימסור המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( לרשות 

אישור תקף של רשות המיסים בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור הניכוי. 

לא יומצא אישור כאמור, תנכה הרשות מהתשלומים את סכומי המס על פי דין.  

14. זכויות במסמכים ושמירת סודיות 

14.1 לרשות נתונה זכות הבעלות המלאה, לרבות זכויות קניין רוחני, בתוכניות, במפרטים, 

במפות, בתרשימים, בחישובים, ביומן עבודה, בניירות עבודה ובכל המסמכים, בין 

בכתב ובין על מדיה מגנטית, שהוכנו על ידי המפקח או נמסרו לו בקשר עם העבודה. 
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המפקח יחזיק במסמכים האמורים בנאמנות עבור הרשות, לא יעשה בהם שימוש אלא 

לצורך ביצוע עבודות הפיקוח, וימציא לרשות, לפי דרישת המנהל, עותק מהם או את 

המקור וכל ההעתקים שלו. 

14.2 הסתיימה ההתקשרות או בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, יעביר המפקח לרשות כל 

מסמך האמור בסעיף זה לעיל, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן 

המסמכים האמורים. 

14.3 המפקח ישמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו, לידי עובדיו, לידי קבלני משנה 

שלו או מי מטעמם של אלה, בקשר לביצוע חוזה זה, לא יעשה שימוש במידע כאמור, 

במישרין או בעקיפין, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וינקוט את כל 

האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי.  

14.3.1 בסעיף זה, "מידע": כל מסמך, נתונים ומידע בעל פה, בכתב או בכל צורה 

אחרת, הקשור בחוזה זה, בקבלן, בפרויקט, ברשות, ברשות, בפעילותן או 

במי מטעמן, אשר נמסר למפקח או למי מטעמו על ידי הרשות, המנהל או 

מי מטעמם או הגיע למפקח או מי מטעמו במסגרת חוזה זה. 

14.3.2 המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי 

מטעמו המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם. לפי דרישת 

הרשות, ידאג המפקח כי עובדיו יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות, 

בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ד' לחוזה. 

14.3.3 התחייבות המפקח ומי מטעמו לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן. 

14.4 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות 

בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו. 

15. איסור ניגוד עניינים וקבלת טובות הנאה 

  

15.1 המפקח או מי מטעמו לא יעמוד במצב של חשש לניגוד עניינים בין ענייניו הוא )לרבות 

קרוב משפחה, שותף לעסקים, לקוח וכיו"ב( לבין עניינן של הרשות או הקבלן, באופן 

ישיר או עקיף. המפקח יודיע לרשות באופן מיידי על כל עניין העלול להעמיד אותו או 

מי מטעמו או מי מעובדיו או מי מקבלני המשנה שלו בחשש לניגוד עניינים כאמור. 

15.2 המפקח אינו רשאי לעסוק בעבודות פיתוח או גינון / פיתוח נוף.  

15.3 המפקח או מי מטעמו לא ידרוש ולא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בפרויקט, 

במישרין או בעקיפין, כל תשלום או טובת הנאה אחרת. מבלי לגרוע מתוקפו של 

האיסור האמור, קיבל המפקח או מי מטעמו תשלום או טובת הנאה בניגוד לאמור 

לעיל, יודיע על כך לרשות באופן מיידי ויחזיר את התשלום או את טובת ההנאה, או 

את שוויה של טובת ההנאה, לנותן התשלום או טובת ההנאה או למי שתורה לו הרשות. 

15.4 מבלי לגרוע מהאמור, על המפקח וכל מי מטעמו יחולו האיסורים החלים על "עובד 

ציבור", כהגדרתו בסעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, והקבועים בפרק ט', סימן 

ה' לחוק האמור )עבירות שוחד(, בקשר לקבלת טובת הנאה כאמור. 



 9

 

15.5 המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו 

המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם. לפי דרישת הרשות, ידאג 

המפקח כי עובדיו וקבלני משנה שלו יחתמו על התחייבות להימנעות מהמצאות בחשש 

לניגוד עניינים, בהתאם לנוסח הקבוע בנספח ד' לחוזה. 

15.6 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 19.5 לחוזה, מובהר כי מפקח שהפר הוראה מהוראות 

סעיף זה יגרע מהמאגר לתקופה של 5 )חמש( שנים, בכפוף לכך שתינתן לו הזדמנות 

להביא את טענותיו בפני הרשות. הליך השימוע יכול שיהיה גם בכתב. 

15.7 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות 

בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו. 

16. אחריות המפקח, פיצוי ושיפוי 

  

16.1 המפקח יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק )לרבות נזק כספי(, הוצאה או הפסד, 

שיגרמו לרשות או למי מטעמה, לכל אדם, לרכוש או לגוף, באופן ישיר או עקיף, עקב 

מעשה או מחדל של המפקח או משרד המפקחים או של מי מעובדיו או של מי מקבלני 

המשנה שלו או של מי משלוחיו או של מי מטעמם, במסגרת פעולתם על פי החוזה או 

כתוצאה מהפרת התחייבויות של המפקח או מי מטעמו על פי החוזה או על פי דין. 

16.2 המפקח אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק 

בשירותו, אם אחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, 1968, או 

לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של המפקח ו/או עובדיו ו/או 

שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו 

של המפקח על פי חוזה זה.  

16.3 המפקח יפצה את הרשות מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה 

או הפסד, שהמפקח אחראי להם כאמור. כמו כן, המפקח ישפה את הרשות מיד עם 

דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמה או שנדרשה או חויבה לשלם, בעקבות דרישה 

או תביעה שהוגשה נגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת על המפקח כאמור, לרבות 

הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד שהרשות הודיעה למפקח על דרישה או תביעה 

כאמור ואפשרה לו להתגונן מפניה. 

16.4 המפקח מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד הרשות או 

מי מטעמה בגין פגיעה כאמור. אין באמור כדי לחייב את הרשות לצרף את המפקח 

כצד שלישי כאמור. לבקשת הרשות, יטפל המפקח בתביעה ויגן על הרשות או על 

עובדיה. 

16.5 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל החובות והאחריויות 

המפורטות בסעיף זה על תת-סעיפיו על המפקח ועל המשרד ביחד ולחוד. 

17. חובת ביטוח  

17.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי 

בהתאם לסעיפים 16.1 ו-16.2 לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, המפקח יערוך על 

חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחים המצ"ב כנספח 4', אשר 
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יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של חוזה זה, וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין 

בקשר לשירותים. 

17.2 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: 

17.2.1 "המבוטח" יהיה המפקח והרשות, לרבות כל תאגיד בשליטתה וכל עובד 

של הנ"ל בגין או בקשר למעשה ו/או מחדלי המפקח . 

17.2.2 ביטול זכות השיבוב כלפי הרשות ועובדיה. 

17.2.3 סעיף אחריות צולבת. 

17.2.4 סעיף הקובע שביטול הביטוח או אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת 

שתישלח לרשות במכתב רשום 30 יום לפחות לפני מועד הביטול או אי 

חידוש הביטוח. 

17.3 להבטחת התחייבותו של המפקח לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא המפקח לרשות 

אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח 4 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת 

ביטוח בעלת רישוי לעסוק בביטוח בישראל מטעם המפקח על הביטוח בישראל. 

המפקח מתחייב לחזור ולהמציא לרשות את נספח 4 - אישור על קיום ביטוחים תקף 

וחתום בכל פעם 7 ימים, לפני שיפוג תוקפו של האישור ו/או על פי דרישת הרשות.  

17.4 ככל שחוזה זה נחתם על ידי משרד מפקחים  החובה לערוך את הביטוחים  ולהמציא 

את אישור קיום הביטוחים תחול על משרד המפקחים. 

17.5 מפקח עצמאי לא נדרש לערוך ביטוח חבות מעבידים ולהמציא אישור על קיום 

ביטוחים בגינו. 

17.6 גבולות אחריות בביטוחים הנדרשים: 

17.6.1 ביטוח צד ג' - 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח . 

17.6.2 ביטוח אחריות מקצועית : 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 

17.7 המפקח יהיה רשאי לערוך ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח צד ג'.  במקרה 

כזה גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח הנדרש בביטוח המשולב יהיה בהתאם 

לגבול האחריות הנדרש בביטוח האחריות המקצועית.  

18. הפרת החוזה 

  

18.1 על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א-

 .1970

18.2 כהפרה יסודית של חוזה זה ייחשב כל אחד מאלה: 

18.2.1 אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות הסעיפים הבאים: 5, 9.1, 

 .23 ,20 ,16.5 ,15 ,14 ,11 ,10
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18.2.2 אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות החוזה, אשר לא תוקנה 

במועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד המפר, ואם לא נקבע – 

תוך זמן סביר; 

18.2.3 הפרות חוזרות ונשנות של הוראות החוזה, אף אם אינן מההוראות 

המנויות לעיל. 

18.2.4 קרות אחד מאלה: ]1[ הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק מרצון, או 

לפשיטת רגל של המפקח )או של משרד המפקחים, לפי הענין(, שלא הוסרה 

כליל תוך 60 )שישים( ימים ממועד הגשתה; ]2[ הוגשה בקשה למתן צו 

הקפאת הליכים כנגד המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין(, או בקשה 

למינוי כונס נכסים, כונס נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או 

נאמן מטעם בית משפט למפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין(, שלא 

הוסרה כליל תוך 60 )שישים( ימים ממועד הגשתה; ]3[ הוטל עיקול או 

בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי המפקח )או משרד 

המפקחים, לפי הענין( או נכסים מהותיים שלו, או נכסים הדרושים לצורך 

מתן השירותים, והעיקול לא הוסר כליל תוך 60 )שישים( ימים ממועד 

הטלתו; ]4[ נתברר כי הצהרה של המפקח )או של משרד המפקחים, לפי 

הענין( שניתנה לרשות אינה נכונה, או שהמפקח )או משרד המפקחים, לפי 

הענין( לא גילה עובדה מהותית אשר יש בה כדי להשפיע על ההתקשרות 

עימו, או שהצהרות, נתונים או דו"חות שמסר המפקח )או משרד 

המפקחים, לפי הענין( לרשות במסגרת בקשתו להיכלל במאגר או במסגרת 

ההתקשרות היו כוזבים או שהשתנו; ]5[ המפקח נפטר; ]6[ הוגש נגד 

המפקח כתב אישום בעניין הקשור לסוג השירותים המסופקים על ידו 

במסגרת הסכם זה. 

18.3 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( ידווח לרשות באופן מיידי, ככל הניתן, בקרות 

אירוע המהווה הפרה של הוראות החוזה, או אם לידיעתו עומד לקרות אירוע כאמור. 

19. ביטול החוזה וסיום ההתקשרות 

  

19.1 הפר המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( את החוזה הפרה יסודית, תהיה הרשות 

זכאית לבטל את החוזה לאלתר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים 

הנתונים לה, לרבות על פי סעיף 4.6. 

19.2 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( אינו רשאי לבטל את החוזה או להפסיק את 

ביצוע עבודת הפיקוח בשום מקרה, למעט במקרה של הפרה יסודית מצד הרשות, 

ולאחר הודעה בכתב לרשות 60 )שישים( יום מראש. 

19.3 בוטל החוזה, שלא בשל הפרת המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין(, תשלם הרשות 

למפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין( את התמורה המגיעה לו על פי החוזה, באופן 

יחסי, בגין עבודת הפיקוח שביצע בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול. 
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19.4 מבלי לגרוע מכל זכות וסעד הנתונים לרשות, תהיה הרשות רשאית, בכל מקרה בו 

בוטל החוזה, למסור את המשך ביצוע עבודת הפיקוח למפקח )או למשרד המפקחים, 

לפי הענין( אחר, ואם ביטלה הרשות את החוזה בשל הפרת המפקח )או משרד 

המפקחים, לפי הענין(, יישא המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( בהוצאות 

הכרוכות במסירת עבודת הפיקוח למפקח )או למשרד מפקחים, לפי הענין( אחר. 

19.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( את החוזה 

הפרה יסודית – תהיה הרשות רשאית לגרוע את המפקח )או את משרד המפקחים, לפי 

הענין( מהמאגר לתקופה שתקבע הרשות, על פי שיקול דעתה ובהתחשב בחומרת 

העבירה, ובלבד שלא תעלה על חמש )5( שנים. רק לאחר תום התקופה שתקבע הרשות 

כאמור, יהיה המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( רשאי להגיש בקשה מחודשת 

להיכלל במאגר. 

20. חילוקי דעות בין הצדדים 

  

20.1 במקרה של סכסוך, חילוקי דעות, או אי הסכמה שיתגלו בין הרשות או מי מטעמה 

לבין המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( בקשר עם ביצוע עבודת הפיקוח, המפקח 

)או משרד המפקחים, לפי הענין( לא יפסיק, לא יאט ולא יפגע בדרך אחרת בביצוע 

העבודות. 

21. העדר יחסי עובד  מעביד 

21.1 הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין – קבלן עצמאי, ובשום מקרה 

לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין הרשות או מי מטעמה לבין 

המפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין(, עובדיו, קבלני משנה שלו, שלוחיו או 

הפועלים מטעמם של כל אלה. 

21.2 אם תוגש נגד הרשות או מי מטעמה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה המפקח 

)או משרד המפקחים, לפי הענין( את הרשות בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק נגדה 

מיד עם דרישת הרשות והצגת הפסק המחייב, ובלבד שהרשות הודיעה למפקח )או 

למשרד המפקחים, לפי הענין( על הגשת התביעה, אם בדרך של הודעה לצד ג' ואם 

בדרך אחרת בסמוך להגשת התביעה או הדרישה. 

21.3 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על 

עובדיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיו, וכל הפועלים בביצוע עבודת הפיקוח, וכי הוא 

היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות 

בתשלומי שכר וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 

22. קיזוז ועכבון  

22.1 הרשות רשאית לקזז מכל סכום שהיא חייבת למפקח )או למשרד המפקחים, לפי 

הענין(, כל סכום שהמפקח חייב לה, קצוב או שאינו קצוב, על פי חוזה זה, על פי חוזה 

אחר או על פי דין. 
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22.2 למפקח )או למשרד המפקחים, לפי הענין( לא תעמוד זכות קיזוז או זכות עיכבון כלשהן 

כלפי הרשות. 

23. איסור המחאת זכויות  

  

23.1 המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( לא ימחה, לא ישעבד ולא ימשכן את זכויותיו 

או את התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם 

נתקבלה לכך הסכמת הרשות בכתב ומראש.  

23.2 הרשות תהיה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי החוזה, 

כולן או חלקן, לכל גורם, ללא צורך בקבלת הסכמת המפקח )או משרד המפקחים, לפי 

הענין(, ובלבד שהנעבר קיבל על עצמו את התחייבויות הרשות כלפי המפקח )או משרד 

המפקחים, לפי הענין( על פי החוזה. לבקשת הרשות יחתום המפקח )או משרד 

המפקחים, לפי הענין( על המסמכים הדרושים לצורך ההעברה כאמור. 

23.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרשות תהיה רשאית להעביר תפקידים המוטלים 

עליה או על מי מטעמה בחוזה זה וכל זכות המוענקת לה או למי מטעמה על פי החוזה, 

לרשות או למי מטעמה, אף אם הרשות לא קיבלה על עצמה את התחייבויות הרשות 

כלפי המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( על פי החוזה, ובלבד שהתחייבויות 

הרשות כלפי המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( יעמדו בתוקפן. 

24. כללי 

24.1 לכל שינוי, תיקון או עדכון של החוזה, לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על 

ידי הצדדים. 

24.2 ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד לחוזה למשנהו לא יהוו תקדים למקרה אחר 

ולא יהיה להם תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב. עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת 

זכות מצד מי מהצדדים, לא ייחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו והוא יהיה רשאי לממשן 

בכל עת שימצא לנכון. 

24.3 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בחוזה זה נתונה לבתי המשפט 

המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.  

24.4 כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על פי הוראות החוזה או על פי דין תיעשה 

בכתב ותימסר ביד או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה, או בפקס עם אישור 

קבלה, או בדואר אלקטרוני עם אישור קבלה, וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעות 

בכותרת החוזה. יראו הודעה כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד – בעת מסירתה; 

אם נשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה – כעבור 72 )שבעים ושתיים( שעות מעת 

מסירתה במשרד דואר; אם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני – ביום העבודה שלאחר 

יום משלוחה, אם קיים בידי השולח אישור קבלה. 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום: 
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 ________________________                            __________________________________

חותמת הרשות המפקח )או משרד המפקחים, 

לפי הענין( 

 ________________ _______________

    ראש הרשות          גזבר הרשות  

 

 ________________

חשב מלווה )ככל שמונה( 

 

• ימולא במקרה שההתקשרות היא עם משרד מפקחים: הריני מצהיר בזאת כי קראתי את החוזה 

בקפידה ובעיון; כל הצהרות המפקח המפורטות בחוזה תואמות במלואן את המציאות; וכל 

חובות המפקח הכלולות בחוזה ובנספחיו מובנות לי, מקובלות עלי ואני נכון לקיימן במלואן. 

שם המפקח ________________; ת.ז. _______________; חתימה ________________ 
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נספח 1 לחוזה – מפרט שירותי הפיקוח בתחום אחזקת הגינון / פיתוח 

  

נוף ו/או פיתוח הנוף 

 

1. עבודת הפיקוח על אחזקת גנים ו/או פיתוח נוף כוללת פיקוח על סוגי הפרויקטים הבאים: 

1.1. אחזקת גינות ציבוריות עבור רשויות מקומיות. 

1.2. ביצוע עבודות פיתוח נוף לגינות ציבוריות עבור רשויות מקומיות. 

 

2. המפקח יכיר בצורה יסודית ומעמיקה את הנושאים והגורמים הבאים: 

2.1. נהלי הרשות בתחומי הפיתוח, הנוף ואחזקת הגנים, אבטחה ובקרת איכות, ופיקוח על 

עבודות גינון / פיתוח נוף. 

2.2. כלל מסמכי החוזה לביצוע הפרויקט בין הרשות ו/או משכ"ל לקבלן המבצע )להלן במפרט 

זה: "חוזה הקבלן"(. 

2.3. צוות התכנון והייעוץ לפרויקט, הרשויות והגורמים האחרים הקשורים לפרויקט, לרבות 

גורמים שיש כלפיהם חובת תיאום או דיווח. 

2.4. שטח הפיתוח הנוף או עבודות אחזקת הגנים, תנאיו וסביבתו. 

2.5. חוקים ותקנות עבודה. 

2.6. תקנות בטיחות מעודכנות, כולל תקנות חברת החשמל לביצוע עבודות ליד רשת החשמל. 

א. תקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, התשנ"ה - 1994. 

ב. תקנת הגנת הצומח )קיום הוראות תווית אריזה (, תשל"ז - 1977. 

ג. תקנות הגנת הצומח )שימוש בקוטלי עשבים(, התשכ"ט - 1969. 

ד. תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת חוזרת(, התשנ"ב - 1992. 

ה. תקנות בריאות העם 1940 חלק ו' - הדברת תהלוכן האורן )תוואי התהלוכה(. 

ו. תקנות בריאת העם )איסור קיום מתקן דישון במערכת מים (, התשמ"ז - 1987. 

ז. צו היערות )הכרזה על אילנות מוגנים(, התשנ"ז - 2009. 

ח. תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, תשכ"ד - 1964. 

ט. חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993. 

י. תקנות הבטיחות בעבודה, התשמ"ה - 1984. 

יא. כל ההנחיות לשימוש בכימיקלים. 

3. מעקב אחר נתוני התקציב לביצוע הפרויקט, לרבות בהתאם לשינויים שיהיו במהלך     הפרויקט. 

4.  המפקח יבצע בקשר עם הפרויקט/העבודה את הפעולות והשירותים כמפורט להלן: 

4.1 מתן הסברים והוראות לקבלן בקשר לביצוע העבודות בהתאם למפרט הטכני של המכרז. 

4.2 יוודא כי בידי הקבלן אישור על עריכת הביטוחים הנדרשים ממנו על פי חוזה הקבלן, 

והימנעות מתחילת ביצוע עבודות פיקוח באתר כל עוד אישור כאמור אינו בנמצא. 

 4.3 בקרה על פעולת גורמי הביצוע בשלב ההיערכות וההתארגנות לפרויקט/עבודה בהתאם לתנאי 

חוזה הקבלן ותוכנית ההתארגנות המאושרת. 
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4.4 פיקוח מקצועי צמוד ורציף על ביצוע עבודות פיתוח הנוף ואחזקת הגנים, ודיווח מפורט לחברה 

ולרשות. 

4.5 בקרת תכנית העבודה המוגשת ע"י הקבלן המבצע, בדיקת התאמתה של תכנית העבודה לאבני 

הדרך של הפרויקט, לתנאי הביצוע, ולהתקדמות הביצוע השוטף, ובקרת דוחות המנהלים 

השוטפים של גורמי הביצוע השונים המועברים לגורמים המוסמכים השונים. 

4.6 פיקוח על כך שהעבודה מתבצעת בהתאם למפרט הטכני ולכתבי הכמויות, לרבות בעניין קביעת 

הסימון של מיקום המרכיבים השונים של תכנית הפיתוח וגובהם, לרבות השכבות השונות, 

תוך כדי ביצוע. 

4.7 בקרה על כך שנערכו ע"י הקבלן מדידות מוקדמות ע"י מודד מוסמך, וכן, אם נדרש, ניטור 

מוקדם ע"י מכשור מקצועי של תשתיות קיימות, ורישום מדויק של מרכיבי התשתית 

והמערכות, מצבם הפיסי והיקפם בטרם מבוצעת כל פעולת תיקון, שינוי, שיפוץ, שדרוג או 

החלפה בכל תחום עבודה המיועד לביצוע.  

4.8 במקרה של תיקונים, שיפוץ, שיקום או שדרוג של תשתיות קיימות, במסגרת היקף ומיקום 

מוגדרים, המפקח יקיים סיורים עם הקבלן לעריכת רישום מפורט של המצב הקיים, הנושאים 

לבחינה, לצורך קבלת החלטה להמשך לטיפול  על ידי המפקח, לאחר התייעצות עם 

מתאם/מתכנן, ובהתאם לתנאי חוזה הקבלן. 

4.9 בדיקת ההתארגנות של גורמי הביצוע לאיסוף נתונים, תיאום מוקדם עם הרשויות, היערכות 

וקבלת כלל האישורים לחיבור הפרויקט לתשתיות עירוניות או כלל ארציות כגון – מים, ביוב, 

חשמל, ניקוז ודרכי גישה. 

4.10 פיקוח על כך שהגורמים המבצעים קיבלו מהרשויות היתרים לביצוע עבודות חפירה בשטח 

הפרויקט )היתר חפירה(. 

4.11 פיקוח על כך שהחומרים והמוצרים המשולבים בפרויקט על ידי גורמי הביצוע תואמים 

לתקנות, לתקנים ולמפרטים שבחוזה הקבלן. וכן בקרה על כך שנתקבלו האישורים הנדרשים 

מהגורמים המוסמכים כגון מעבדות, בודקים רשויים או גורמי צוות התכנון לדגמים שהוצגו 

ע"י גורמי הביצוע והוגדרו במסמכי החוזה עם הקבלן או לכל שינוי בהם. 

4.12 מתן המלצות למתאם הפרויקט באשר לתחזיות צפויות של שינויים תקציביים, אשר יש להם 

השפעה כספית על היקף הפרויקט, וזאת בהתאם לנתוני התקציב, דו"חות המנהלים, 

המאזנים השוטפים והתקדמות הביצוע.  

4.13 בדיקה ואישור של רישיונות העיסוק של העובדים מטעם גורמי הביצוע באתר העבודה, כגון 

מנהל עבודה, ממונה בטיחות, מפעילי ציוד מכאני וציוד הרמה, חשמלאים, וכל עובד החייב 

על פי דין ברישיון כדי לעסוק במלאכה באתר. 

4.14 בדיקת קיומם של רישיונות לכל הציוד באתר, החייב ברישוי על פי דין. 

4.15 השתתפות ביחד עם נציג הרשות במגעים מול גורמי הביצוע בקשר עם שינויים ותוספות 

שיידרשו. 
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4.16 עריכה בכתב של דו"חות מפורטים ושוטפים על התקדמות ביצוע העבודות, ודיווח בכתב 

לרשות על כל סטייה מלוח הזמנים, כפי שיידרש על ידי הרשות. 

 

5. תיאום הגעתם של המתכננים לאתר לצורך: 

5.1 פיקוח עליון. 

5.2 סיוע לגורמי הביצוע בפתרון בעיות מקצועיות שנוצרו בשטח מול התכניות והמפרטים. 

5.3 אישור מוצרים וחומרים על פי המפרטים השונים ודרישות חוזה הקבלן. 

     5.4 עריכת קבלות חלקיות וסופיות על פי תנאי חוזה הקבלן ונהלי הרשות. 

6. בדיקה ואישור כמויות של העבודות שבוצעו ורישומים למדידה וכמויות אלו. 

7. פיקוח על כך שגורמי הביצוע מנהלים יומן אתר לפי נהלי הרשות, ומילוי ביומן.  

8. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שיגיש הקבלן בהתאם לחוזה הקבלן ובהתאם לנוהל אישור 

חשבונות הקבלן ברשות. 

9. פיקוח על כך שנשמרים באתר תנאי הבטיחות והביטחון, וכן דרישות השמירה על הסביבה, בהתאם 

לחוזה, לדין ולהנחיות הגורמים המוסמכים לפי חוק, והנחיית גורמי הביצוע לתקן, להסיר או להוסיף 

מרכיבים על פי תנאים ודרישות אלה. 

10. בתחום הבטיחות באתר, על המפקח לפעול על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

- 1988, ולפקח על יישומן על ידי הקבלנים בשטח בהתאם לאמור לעיל.  

11. ביצוע התפקידים המפורטים להלן בקשר עם תהליך הקבלה של הפרויקט: 

11.1 הנחיית גורמי הביצוע ועריכת בדיקות מוקדמות כהכנה לקבלה מוקדמת וסופית של 

הפרויקט. 

11.2 תיאום והשתתפות בסיורים של הגורמים המוסמכים במסגרת הליך הקבלה המוקדמת 

והסופית של הפרויקט.  

11.3 לפני עריכת קבלה סופית יקבל המפקח מגורמי הביצוע את תכניות העדות )as made(, ספרי 

האתר וכל חומר עזר אחר הנדרש בהתאם לחוזה הקבלן, יבדוק שהתכולה תואמת לתנאי 

החוזה ויעבירם לבדיקת הגורמים המוסמכים. היה ולצוות התכנון תהיינה הערות, יוודא 

המפקח שגורמי הביצוע יבצעו תיקונים בהתאם ויעבירו מערכת מסמכים תקינה לרשות. 

11.4 במקרים שבהם תיערך קבלה חלקית, של חלק מהשטח או המערכות, המפקח יערוך את 

הנהלים לביצוע קבלה זו, בהתאם לחוזה הקבלן, יתאם בין חברי הצוות המשתתף בקבלה 

ויערוך את הפרוטוקולים המתאימים. 

11.5 המפקח יתאם עריכת סיור מקדים עם נציגי הקבלן, לפני תום שנת הבדק, לבחינה מקדימה 

של מצב השטח, וינחה את הקבלן בקשר לביצוע תיקונים בהתאם לצורך. בסיום שנת הבדק 

יתאם המפקח עם נציגי צוות התכנון והרשות סיור קבלה לסיום שנת הבדק ויפרסם פרוטוקול 

של הסיור. 
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12. למפקח אחריות כוללת על התיעוד בפרויקט, ובמסגרת זו: 

      12.1 עליו לוודא שבאתר קיימת מערכת שלמה ומעודכנת של כלל שרטוטי הפרויקט והמפרטים 

הטכניים המלווים. 

      12.2 עליו לנהל מערכת תיעוד ממוכנת, עם גיבויים, מחולקת לפי פרקים ייעודיים, כגון: תכנית 

עבודה, תקציב, פרוטוקולים מישיבות הביצוע השוטפות, מכתבים שוטפים, דיווחים לגורמים 

שונים, תעודות מעבדה, פרוטוקולים של אישור מוצרים, דוגמאות וחומרים, יומן אתר חתום, 

תיאומי רשויות ועוד, באופן שהמערכת תהווה עדות מסכמת לכלל העשייה בפרויקט על שלביו 

עד לתום תקופת הבדק. 
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נספח 2 לחוזה – התחייבות לשמירת סודיות 

  

ולהימנעות מניגוד עניינים 

 

תאריך: __________ 

לכבוד: __________ ]שם המפקח[ 

 
אני, ____________________ , עובד / קבלן משנה / מועסק מטעם המפקח )או משרד המפקחים, 

לפי הענין(, מתחייב בזאת כדלקמן: 

1. אשמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע אלי או אל מי מטעמי, בקשר לביצוע החוזה למתן 

שירותי פיקוח אחזקת גינון / פיתוח נוף מיום _________ שבין המפקח )או משרד המפקחים, 

לפי הענין( לבין הרשות. לא אעשה שימוש במידע כאמור, במישרין או בעקיפין, אלא לצורך 

ביצוע העבודות או מתן השירותים הנדרשים על ידי בהקשר לחוזה, ואנקוט את כל האמצעים 

הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לצד שלישי, שאינו זכאי לקבלו. 

2. במסמך זה, "מידע", כל מסמך, נתונים ומידע בעל פה, בכתב או בכל צורה אחרת, הקשור 

בחוזה, בפרויקט מושא החוזה, בקבלן המבצע את הפרויקט האמור, ברשות, בפעילותה או במי 

מטעמה, אשר נמסר לי או למי מטעמי על ידי הרשות או מי מטעמה, או שהגיע לידי במסגרת 

החוזה, וכן כל "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981..  

3. ידוע לי ואני מסכים כי התחייבותי לשמירת סודיות והגנה על הפרטיות כאמור אינה מוגבלת 

בזמן. 

4. לא אעמוד במצב של ניגוד עניינים בין ענייני )לרבות קרוב משפחה, שותף לעסקים, לקוח וכיו"ב( 

לבין עניינה של הרשות, ואודיע לרשות באופן מיידי על כל עניין העלול להעמיד אותי בניגוד 

עניינים כאמור. 

5. לא אדרוש ולא אקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בפרויקט מושא החוזה, במישרין או בעקיפין, 

כל תשלום או טובת הנאה אחרת. מבלי לגרוע מתוקפו של האיסור האמור, אם יינתן לי או יוצע 

לי תשלום או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, אודיע על כך לרשות באופן מיידי ואחזיר את 

התשלום או את טובת ההנאה, או את שוויה של טובת ההנאה, לנותן התשלום או טובת ההנאה 

או למי שתורה לי הרשות. 

6. מבלי לגרוע מהאמור, יחולו עלי האיסורים החלים על "עובד ציבור", כהגדרתו בסעיף 290 לחוק 

העונשין, תשל"ז-1977, והקבועים בפרק ט', סימן ה' לחוק האמור )עבירות שוחד(, בקשר 

לקבלת טובת הנאה כאמור. 

 

 _________
חתימה 
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נספח 3 לחוזה – הוראות מיוחדות  

  

• התנאים וההוראות המפורטים בנספח זה להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה שנכרת בין 

הרשות לבין ______________.  

• בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח להוראות החוזה יגברו הוראות הנספח. 

1. פרטי המפקח: שם __________________, ת.ז. _______________, כתובת 

________________________, טל. __________________, כתובת דואר אלקטרוני 

 ._____________________________________

2. פרטי משרד המפקחים )ימולא במקרה של מפקח שכיר(: שם המשרד 

_______________________, מס' מזהה _______________, כתובת 

________________________, טל. _____________________, כתובת דואר 

אלקטרוני _____________________________________. 

3. תיאור העבודה )שם, מיקום גיאוגרפי, אופי העבודה, פרטי הרשות וכד'(: 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4. עבודות הפיקוח הנדרשות )תפקידים מיוחדים, שעות עבודה, כח עזר נדרש, עבודות פיקוח 

מיוחדות שנדרשות(: 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

5. שכר הטרחה שישולם עבור ביצוע עבודת הפיקוח  )ימולא ככל ששונה מהקבוע בסעיף 12.1 

לחוזה(: 

 ____________________________________________________________________

6. על המפקח להיות נוכח באתר לכל הפחות ___ שעות מידי יום, ובכפוף לקבוע בסעיף 11.1 

לחוזה. 

7. תנאים מיוחדים נוספים: 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

8. הערות: 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

9. מסמכים נלווים, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה: 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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 נספח 4 לחוזה - אישור על קיום ביטוחים

  

 

לכבוד 

 _____________

)להלן - "הרשות"( 

 

 

א.נ., 

 

 הנדון:      אישור על קיום ביטוחים של _______________, ת.ז./ח.פ. __________ 

)להלן: "המפקח"( בקשר עם פיקוח על ביצוע עבודות גינון / פיתוח נוף 

ב______________  )להלן: "העבודות"( 

 

אנו החתומים מטה _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: 

 

1.  אנו הוצאנו לבקשת המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( פוליסות ביטוח בקשר עם 

ביצוע העבודות כמפורט להלן או כללנו במסגרת פוליסות קיימות את הביטוחים 

כמפורט להלן: 

א.  ביטוח אחריות מקצועית על פי דין, לכיסוי אחריות על פי כל  דין של המפקח 

ו/או עובדיו בגין אבדן או הפסד שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לרשות 

ולעובדיה ו/או בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים 

מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או 

במחדל, בטעות או בהשמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר 

עם ביצוע העבודות. 

גבול אחריות   

למקרה           _______ ₪ 

לתקופה          _______ ₪ 

]בהתאם למפורט בסעיף 17.5 לחוזה[ 

ב.  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"ביטוח צד שלישי"( על פי דין 

גבול אחריות   

למקרה           1,000,000 ₪ 

לתקופה          1,000,000 ₪ 

ג.  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים על ידי המפקח בביצוע 

העבודות, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך: 

למקרה   6,000,000 ₪ 
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לתקופה   20,000,000 ₪ 

]מפקח עצמאי פטור מעריכת ביטוח חבות מעבידים[ 

2.        א.  תקופת הביטוח היא החל מ-_________    ועד _______  )כולל(.  

ב.  במקרה שביטוח האחריות המקצועית לא יחודש בחברתנו, ו/או יבוטל ביוזמת 

המבטח, מוסכם כי תחול לגבי העבודות תקופת גילוי מוארכת למשך 6 חודשים 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הבטוח, וכל אירוע עליו תמסר לנו הודעה במהלך 

תקופה זו יחשב לכל נושא וענין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

הביטוח, אלא אם כן הוצאה על שם המבוטח פוליסה בחברת בטוח אחרת 

המכסה את מלוא התביעה שהוגשה בתקופה הנ"ל. במקרה זה לא תחול אחריות 

כלשהי עלינו לפי פוליסה זו. 

3.  למטרות הפוליסות הנ"ל: 

"המבוטח" בפוליסות יהיה המפקח ו/או הרשות ו/או חברות בנות ו/או עובדים של 

הנ"ל. 

4.  בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: 

א.  ביטול זכות השיבוב כלפי המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( והרשות, 

חברות בנות ועובדים של הנ"ל. 

ב.  סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה אחריות 

הרשות כלפי המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין(. 

ג.  סעיף הקובע שביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת של 60 יום שתישלח 

במכתב רשום לרשות. 

5.  המפקח )או משרד המפקחים, לפי הענין( לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל 

הפוליסות, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח לפי 

תנאי הפוליסות. 

6.  כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו 

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הרשות ו/או חברות בנות, ולגביהן הביטוח על 

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את הרשות ובנותיה במלוא השיפוי 

המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי הרשות ובנותיה, ואנו מוותרים על 

הזכות לדרוש ממבטחי הרשות ובנותיה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק 

חוזה ביטוח. 

7.  בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה )אם קיימים( המפקיעים או המגבילים את 

הכיסוי בפוליסות, כאשר התביעה קשורה במישרין ו/או בעקיפין למעליות, לקבלנים 

ולקבלני משנה ועובדיהם, לעבודת נוער, לרכוש של הרשות שבו פועל המפקח, לתביעות 

המוסד לביטוח לאומי )בפוליסה לבטוח צד שלישי ואחריות מקצועית בלבד(. 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו )אם קיימים( גם הסייגים המתייחסים 

לפקוח, לאבדן מסמכים, לאחור כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה, לאי יושר עובדים 

ולהוצאת לשון הרע. 
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8.  ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא 

יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב או בכפוף למסירת הודעה 

כאמור בסעיף 4 ג לעיל. 

9. אישור זה מוצא בכפוף ליתר תנאי הפוליסות כפי שהוצאו על ידינו וככל שלא שונו על 

ידי אישור זה. 

ולראיה באנו על החתום; 

 

 

 _________________     ______________

תאריך                                                                               חתימת חברת הביטוח 

 

רשימת הפוליסות:  מס' הפוליסה: 

  

 

פוליסה לאחריות מקצועית  _____________________ 

 

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור           _____________________ 

 

פוליסת חבות מעבידים           _____________________ 

 

פרטי סוכן הביטוח: 

שם: ________________טלפון: ____________________  

כתובת דואר אלקטרוני: _________________ 
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 נספח 5 לחוזה – נוסח העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון בנק 

  

לכבוד,  

 ________________

 

שלום רב,  

הנדון: העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון בנק 

 

אנו החתומים מטה_______________ ת.ז./ח.פ._________________ מאשרים בזאת כי החל 

מיום________________ כל תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו מכם, ככל 

שמגיעים לנו, ואשר יועברו אלינו באמצעותכם, והכל על פי החוזה שנחתם ביננו, יעשה באמצעות זיכוי 

חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן. 

 

אנו מבקשים בזאת כי כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אנו זכאים, על פי החוזה כאמור, יעשו 

באמצעות זיכוי חשבונו המפורט להלן:  

 

מס' חשבון________________   סוג חשבון__________________ 

 

שם הבנק_________________   סימול הבנק_________________ 

 

כתובת הבנק___________________________  מס' סניף___________________ 

 

הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. 

הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידכם 

ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידינו. 

הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידכם על הפקדת סכום כלשהו בחשבוננו הנ"ל, ישמש כראיה כי 

הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 

ידוע לנו כי הינכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא 

גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך הקיזוז. 

אישור זה יהיה בתוקף עד לביטולו על ידינו או על ידיכם, לאחר מתן הודעה בכתב של 60 יום מראש 

צד אחד למשנהו. 

כתובתנו:__________________________________________ 

תאריך:___________________________________________ 

שמות החותמים בשם הספק:____________________________ 

חתימה וחותמת הספק:________________________________ 
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אישור הבנק 

  

הננו לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו________________ 

)להלן:"ספק"(. 

בברכה, 

הבנק 
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	6.1.4 אם המועמד מועסק על ידי תאגיד (בין שהתאגיד הוא משרד מפקחים ובין תאגיד אחר) – אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד – זהותם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
	6.1.5 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים האמור (התצהיר הוא חלק מהתצהיר, נספח ד' להזמנה).

	6.2 ככל שהבקשה מוגשת מטעם משרד מפקחים, דרישה זו חלה על המשרד.

	7. הכשרה
	7.1 תנאי סף להיכלל במאגר הוא כי המועמד יהיה אדריכל/הנדסאי שהתמחה בתחום הגינון ו/או פיתוח הנוף או מהנדס/הנדסאי קרקע או מים שהתמחה בתחום הגינון ו/או פיתוח הנוף או אגרונום שהתמחה שהתמחה בתחום הגינון ו/או פיתוח הנוף.
	7.2 להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המועמד לצרף לבקשה צילום של רשיונו של המועמד וכן תעודות השכלה שלו.

	8. ניסיון
	8.1 תנאי סף לרישום במאגר, הוא כי בכל אחת משלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה (נכון לפרסום הזמנה זו – בשנים 2014, 2015, 2016) פיקח המועמד על:
	8.1.1 אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף בהיקף של 2,000 דונם לפחות, בפרויקטים ציבוריים.
	או
	8.1.2 עבודות פיתוח נוף בהיקף של 2 מיליון ש"ח לפחות, בפרויקטים ציבוריים.
	8.1.3 לצורך סעיף זה "פרויקט ציבורי" הינו פרויקט של גוף ציבורי כדוגמת משרד ממשלתי, יחידת סמך ממשלתית, רשות מקומית, תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברה עירונית, קופת חולים, או מוסד להשכלה גבוהה הכפוף לחוק חובת המכרזים.


	9. כללי
	9.1 מובהר כי במסגרת הבקשה מוזמן המועמד לפרט נתונים נוספים, מעבר לאלה הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף.
	9.2 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל גורם שהוא, לרבות הלקוחות של המפקח, לצורך אימות כל נתון המפורט בבקשה, לצורך קבלת חוות דעת בדבר אופן ביצוע עבודת הפיקוח על ידי המועמד, או לכל צורך אחר הנחוץ לה לצורך קבלת החלטה.

	10. סיווג מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף
	10.1 החברה תרשום במאגר את המפקח, ככל שהוכח להנחת דעתה כי הוא עומד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.
	10.2 החברה תסווג את מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שהתקבלו למאגר לפי אזור פעילות: לכל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף יקבע אזור הפעילות שבו הוא רשאי לפעול, תוך הבחנה בין צפון (נתניה וצפונה) ודרום (דרומית לנתניה). אזור הפעילות של המפקח יקבע בהתאם ל...
	10.3 בנוסף לכך, ירשמו במאגר, לגבי כל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, ארבעת (4) הנתונים שיפורטו להלן. נתונים אלה יהוו שיקול בבחירתו של המפקח לביצוע עבודות הפיקוח:
	10.3.1 ציוני משוב: בכוונת החברה לבחון את שביעות רצונם של לקוחות מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף, מביצועיו המקצועיים של המפקח בעבר. ציוני המשוב של המפקח ירשמו במאגר. טופס המשוב שבו מתעתדת החברה לעשות שימוש מצ"ב כנספח ב' למסמך ההזמנה.
	10.3.2 ביצוע עבודות קודמות: במאגר ירשמו מספר העבודות שביצע המפקח עבור החברה/רשויות מקומיות בעבר, היקפן הכספי ומועדן. ככל שהופנו למפקח יותר עבודות, בו זמנית, יהווה הדבר שיקול להפניית הזמנות עבודה נוספות  למפקחים אחרים.
	10.3.3 סירוב לבצע עבודת פיקוח: במאגר ירשמו מספר הפעמים שהמפקח סירב להצעת עבודה, מועדי הסירוב והטעמים שעמדו בבסיסם. מספר הסירובים וטעמיהם יהווה שיקול בבחירת מפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף לביצוע עבודות עתידיות עבור החברה או רשויות מקומיות, ואף עשויי...
	10.3.4 נסיון בעבודה עם רשויות מקומיות: במאגר יירשם נסיונו של כל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף בביצוע עבודות פיקוח עבור רשויות מקומיות.

	10.4 החברה רשאית להוסיף למאגר סיווגים נוספים ונתונים רלוונטיים נוספים או לצמצם חלק מהסיווגים המפורטים לעיל מעת לעת על פי שיקול דעתה המקצועי ועל פי הנסיון המצטבר.
	10.5 החברה רשאית לנהל את המאגר באופן ממוכן או ידני, ובאמצעות ועדת מאגר, כמשמעותה בסעיף ההגדרות.
	10.6 נתוני המאגר יהיו פומביים ויפורסמו באתר החברה. בהתאם לכך כל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר ידע את פרטי סיווגו במאגר.

	11. אופן הבחירה מהמאגר
	11.1 ביקשה רשות מקומית להתקשר עם מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף, תבחר החברה מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף מתוך המאגר בהליך הוגן, שוויוני ושקוף, וזאת באופן הבא:
	11.2 בשלב הראשון תיקבע קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים לביצוע העבודה (להלן: "קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים"). זאת תוך שיילקחו בחשבון מאפייני העבודה מצד אחד (כגון מורכבותה, היקפה הכספי, שטח הגינון המדובר, מיקומה הג...
	בשלב הראשון קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים תיקבע על ידי ועדת המאגר, ובהמשך באופן ממוחשב וממוכן.
	11.2.1 ככל שמדובר בעבודת פיקוח על אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שהיקפה עולה על 2,500 דונם – יכללו בקבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים רק מפקחים המועסקים על ידי משרד המונה ארבעה (4) מפקחי גינון ומעלה;
	11.2.2 ככל שמדובר בעבודת פיקוח על אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שהיקפה עולה על 1,000 דונם – יכללו בקבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים רק מפקחים המועסקים על ידי משרד המונה שני (2) מפקחי גינון ומעלה;

	11.3 בשלב השני יישלפו באופן אקראי חמישה (5) מפקחים מבין קבוצת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המתאימים. שליפת המפקחים תהיה כפופה לשיקולים הבאים:
	11.3.1 הבחירה תהיה ככל הניתן בסבב מחזורי. קרי, בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, ישלפו מפקחים שאינם מבצעים באותה עת עבודת פיקוח מכוח בחירתם מהמאגר;
	11.3.2 ככל הניתן, בין חמשת המפקחים שישלפו יהיו שלושה (3) מפקחים שכבר ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר, ושני (2) מפקחים שטרם ביצעו עבודת פיקוח מכוח הימצאותם במאגר.

	11.4 בשלב השלישי תבחר ועדת המאגר את מפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שלו תוצע עבודת הפיקוח, וזאת על פי אמות המידה והמשקלות הבאים:
	11.4.1 מידת שביעות הרצון מביצוע עבודות קודמות עבור החברה או עבור רשויות מקומיות או עבור לקוחות אחרים; (20%);
	11.4.2 נסיונו של המפקח בביצוע עבודות פיקוח בפרויקט דומה לפרויקט העומד על הפרק; (30%);
	11.4.3 מספר הסירובים של המפקח לקבלת הזמנת עבודה בשלוש (3) השנים האחרונות וטעמי הסירוב; (5%);
	11.4.4 ניסיונו של המפקח בביצוע עבודת פיקוח עבור רשויות מקומיות וגופים מתוקצבים; (25%);
	11.4.5 מספר הזמנות העבודה והיקפן שכבר הופנו למפקח בעבר מכוח חברותו במאגר; (10% - ככל שהמפקח קיבל יותר עבודות יינתן לו ניקוד נמוך יותר, וזאת במגמה להעניק שוויון הזדמנויות למפקחים נוספים);
	11.4.6 שיקולים משתנים, ככל שקיימים  (10%).

	11.5 החברה רשאית להוסיף בכל עת אמות מידה נוספות על אמות המידה דלעיל, לגרוע מהן או לשנותן, וכן לשנות את משקלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנסיון המצטבר, ובלבד שהשינוי יחול באופן עקבי ורציף על כל החלטותיה העתידיות של החברה לגבי בחירת מפקחי אחזקת גינ...
	11.6 קודם לבחירת מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף ולביצוע הזמנת העבודה, תהיה החברה רשאית לבדוק, לאמת ולוודא כי הנתונים הרשומים במאגר לגבי המפקח תואמים את המציאות בזמן ביצוע ההזמנה, וכן לבצע סקר שביעות רצון לגבי ביצועיו של המפקח בעבר. המפקח ישתף פעולה ע...
	11.7 ועדת המאגר תדרג את חמשת מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף המועמדים לפי סדר יורד, בהתאם לציון הכולל שקיבל כל מפקח, לפי אמות המידה המפורטות לעיל. מקום שהדבר נדרש, תנמק הוועדה את הערכתה.

	12. הזמנת העבודה
	12.1 החברה תפנה למפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף שדורג במקום הראשון, ותציע לו לבצע את עבודת הפיקוח בהתאם לחוזה המצורף למסמך זה, ולאחר שיושלמו בו הפרטים המיוחדים לעבודה הנדרשת (פניה זו, להלן: "הזמנת עבודה").
	12.2 קיבל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הזמנת עבודה, ילמד את החוזה ואת תנאיו, ובתוך לא יותר משלושה (3) ימי עבודה ממועד הפניה אליו, יבקר באתר ובסביבתו.
	12.3 לא יאוחר מחמישה (5) ימי עבודה ממועד מסירת הזמנת העבודה למפקח, יודיע המפקח לוועדת המאגר האם הוא מקבל את הזמנת העבודה או מסרב לקבלה. המפקח יאשר את קבלת ההזמנה בחתימתו על החוזה. סירב המפקח לקבל את ההזמנה – יודיע על כך המפקח לחברה בכתב ויפרט את טעמיו...
	12.4 מובהר כי מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף אינו חייב לקבל את הזמנת העבודה. אולם סירוב לקבלה יצוין במאגר, ועלול להשפיע לרעה על סיכויו לקבל הזמנות עבודה עתידיות, כמפורט לעיל.
	12.4.1 מפקח המסרב לקבל עבודה רשאי לנמק את סירובו. נימוקי הסירוב ישקלו על ידי ועדת המאגר בעת קבלת החלטה בדבר הפניית הזמנות עבודה עתידיות לפיקוח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף.

	12.5 הודיע מפקח כי הוא מסרב לקבל את הזמנת העבודה, תפנה החברה למפקח שדורג כבא בתור אחריו מתוך קבוצת החמישה, והוראות סעיפים 12.1 – 12.4 לעיל יחולו לגביו.
	12.6 מובהר כי המפקח יתקשר בחוזה ישירות עם הרשות ו/או עם החברה לפי העניין.

	13. עדכון נתוני המאגר
	13.1 החברה תעדכן את נתוני המאגר באופן שוטף בהתאם למידע המצוי בידיעתה, כגון משובים, מספר ההזמנות שהופנו למפקח, היקפן הכספי, מספר הסירובים להן ועוד.
	13.2 החברה רשאית לפנות למפקחים הרשומים במאגר מעת לעת בבקשה לעדכון את הנתונים שבמאגר. על המפקח להשיב לבקשת החברה תוך המועד שיהיה הנקוב בפניה.
	13.3 החברה תעדכן את המאגר בהתאם למידע שנמסר לה, והיא תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתראה לנכון טרם שתעדכן אותם במאגר. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים הרשומים במאגר בכל עת ובכל דרך שתמצא לנכון, לרבות בטרם פניה למפקח לצורך ה...
	13.4 מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר רשאי בכל עת לפנות ביוזמתו לחברה בבקשה לעדכן את נתוניו במאגר, ככל שחל בהם שינוי שיש בו כדי להשליך על סיווגו במאגר. החברה תהיה רשאית לבצע את העדכון הנדרש, לרבות שינוי הסיווג, בהתאם לנתונים שיומצאו לה.
	ככלל, עדכון המאגר ייעשה אחת לרבעון.
	13.5 חובה על מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר להודיע לחברה לאלתר על כל מידע שיש בו כדי להשפיע באופן שלילי על סיווגו במאגר או כדי להשפיע על עצם זכאותו להיכלל במאגר, כגון עזיבה של המקצוע, היעדר זמינות קבוע לביצוע עבודה, שינוי אזור הפעילות וכד'.
	13.6 החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את אופן ניהול המאגר ועדכון הפרטים בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולנסיון המצטבר, והיא תודיע על כך לכלל מפקחי אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף הרשומים במאגר, או תפרסם את השינוי באתר האינטרנט או בנהליה באופן שיהיה פתוח לעיון...

	14. הצטרפות מאוחרת למאגר
	14.1 החל ממועד פתיחת המאגר לרישום ניתן יהיה להירשם למאגר. אולם החברה אינה מתחייבת לעדכן את המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.
	14.2 למען הסר ספק, מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף שכלול במאגר לא יידרש להגיש בקשה מחודשת להיכלל בו, אלא אם כן יצוין הדבר במפורש בהזמנה שתפורסם, ותינתן על כך הודעה לכלל המפקחים הרשומים במאגר.

	15. גריעה מהמאגר
	15.1 החברה תהיה רשאית בכל עת לגרוע מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף מהמאגר אם התברר לה כי פרטים שמסר לא היו מדויקים; אם הוא לא השיב לבקשת החברה לעדכון נתונים; אם הוא אינו עומד יותר בתנאי מתנאי הסף להיכלל במאגר; אם הוא הפר הפרה יסודית של החוזה עמו; אם ה...
	15.2 אין בגריעה מהמאגר כדי לפגוע בתוקפו של חוזה אשר נכרת עם מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף בקשר עם הזמנת עבודה שנמסרה לו קודם להודעה, והמפקח החל בביצועה, אלא אם החליטה החברה אחרת מטעמים שירשמו, וניתנה למפקח הזדמנות להביא טענותיו בפניה. הליך השימוע יכ...

	16. משובים
	16.1 החברה רשאית לפנות מעת לעת ללקוחות של מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף הרשום במאגר ולגורמים שהמפקח עבד תחתם, לצורך קבלת חוות דעתם באשר לתפקודו המקצועי של המפקח, וזאת בהתאם לשאלון אחיד שייקבע על ידי החברה (דוגמת טופס משוב מצורפת כנספח ב' למסמך ההזמנ...
	16.2 כמפורט לעיל, החברה תהיה רשאית לשקול במכלול שיקוליה בבחירת מפקח אחזקת הגינון ו/או פיתוח הנוף מהמאגר את ציון שביעות הרצון שניתן לו על ידי לקוחותיו והגורמים שעבד תחתם.
	16.3 קיבל מפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף ציון משוב הנמוך מ- 75%, תמסור לו על כך החברה הודעה, והוא יהיה רשאי להעביר לחברה בכתב את התייחסותו למשוב. עשה המפקח כאמור, תחליט החברה אם לכלול את ציון המשוב בממוצע הציונים של המפקח או להשמיטו, והיא תהיה רשאית ...

	17. התמורה למפקח אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף
	17.1 בתמורה לשירותי הפיקוח ישולם למפקח שכר טרחה כמפורט בחוזה, נספח א' למסמכי ההזמנה.

	18. עיון במסמכים
	18.1 מסמכי ההזמנה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה וניתן יהיה להורידם ללא תשלום.

	19. הבהרות
	19.1 עד ליום 26.11.2017, רשאי כל אדם לפנות לחברה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני maagar@mashcal.co.il  ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך זה או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי נתקבל אישור על קבלת הפנייה.
	19.2 על הפונה לציין בפנייתו את שם ההליך ("הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחי אחזקת גינון ו/או פיתוח נוף"),  את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו לרבות טלפון, טלפון נייד, פקס., כתובת ודואר אלקטרוני.
	19.3 לחברה יהיה שיקול דעת במתן התשובות.
	19.4 התייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט, מבלי לחשוף את זהות הפונה, ותהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו.
	19.5 החברה רשאית לשנות מסמך זה בכל עת. הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

	20. תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף לבקשה להצטרף למאגר
	20.1 על המועמד לוודא כי המספר המזהה (למשל מס' ח.פ.) בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, על המועמד לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.

	21. אופן הגשת הבקשה
	21.1 הבקשה תוגש באמצעות טופס הבקשה, נספח ג' להזמנה, לאחר שהוקלדו לתוכו הפרטים הנחוצים וצורפו לו כל המסמכים הנדרשים (לרבות נספח ד'). יש  לפרט בטופס הבקשה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, ולמספר את דפי טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים לו. אין צורך להגיש א...
	21.2 אין לצרף לטופס הבקשה דפים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. החברה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה, ניתן להוסיף דף מצולם של הטבלה, המרחיב את מספר השורות, לצורך הפי...
	21.3 טופס הבקשה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, ומהווה השלמה של הקבוע בו. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס הבקשה לבין מסמך זה, יגבר האמור בגוף המסמך.
	21.4 את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים לו יש לסרוק כקובץ PDF, ולהגישו באמצעות הקישור הנמצא באתר החברה: www.mashcal.co.il.
	21.5 הגשת הבקשה ובדיקתה מותנית בתשלום של 200 ש"ח עבור כל מועמד, באופן עצמאי או באמצעות המשרד שבו הוא מועסק, שלא יוחזרו. את התשלום יש לבצע באתר החברה.
	21.6 בסוף הליך ההגשה, ולאחר ביצוע התשלום, יקבל המגיש אישור על ביצוע התשלום, המעיד גם על קבלת הבקשה על ידי החברה. באישור זה אין כדי להעיד על תקינות הבקשה או על רישום המועמד במאגר. הודעה על רישום המועמד במאגר או על דחיית הבקשה תשלח בנפרד.
	21.7 הגשת הבקשה החתומה על צרופותיה, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמועמד קרא את כלל מסמכי ההזמנה, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
	21.8 את הבקשה להצטרף למאגר ניתן להגיש החל מיום 01.12.2017. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לבדוק את תקינות הבקשה ו/או את זכאות המבקש להיכלל במאגר באופן מיידי, והיא אינה מתחייבת לעדכון המאגר יותר מארבע פעמים בשנה.
	21.9 אין להגיש את הבקשה באופן ידני, בדואר אלקטרוני רגיל או בפקס.

	22. דרישה למידע נוסף או הבהרות
	22.1 החברה רשאית לבקש מכל מועמד, בכל שלב של ההליך, הבהרות בכתב או בעל פה לבקשה שהגיש. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מהבקשה.
	22.2 החברה רשאית לדרוש מכל מועמד השלמת מסמכים, מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות בהזמנה זו, לצורך בחינת עמידתו של המועמד בתנאי הסף או לצורך סיווגו במאגר, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לה לצורך בחינת הבקשה.
	22.3 החברה רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בבקשה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המועמדים.

	23. בקשה מסויגת, מותנית או הכוללת מידע מוטעה
	23.1 מועמד לא יסייג את בקשתו להיכלל במאגר, לא יתנה אותה ולא ימחוק או ישנה חלקים במסמכי הזמנה זו, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות ההזמנה. החברה תהיה רשאית לפסול בקשה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
	23.2 מועמד הסבור כי דרישות הזמנה זו ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות.
	23.3 בקשה הכוללת מידע מטעה או המבטאת חוסר תום לב – תיפסל.

	24. עיון במסמכי ההליך ובבקשות שאושרו להיכלל במאגר
	24.1 החברה תאפשר למועמד שלא התקבל למאגר לעיין בפרוטוקול ועדת המאגר ובמסמכי הבקשות שהתקבלו למאגר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. החברה לא תקבל טענה לגבי מידע סודי הכלול בבקשה, וכל מועמד המגיש בקשה להיכלל במאגר נותן את הסכמתו לכך שהבקשה תהיה חשופה לעיון...

	25. ביטול
	25.1 החברה תהיה רשאית, בכל שלב של הליך זה, לבטל את ההליך. המועמדים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל הביטול.

	26. הודעה על תוצאת ההליך
	26.1 מועמד שהגיש בקשה במסגרת הליך זה יקבל הודעה על תוצאותיה באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס, בהתאם להחלטת החברה.

	27. קניין החברה במסמכים
	27.1 מסמך זה הוא רכושה של החברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצורך הגשת הבקשות.

	28. היררכיה בין מסמכים, פרשנות וסמכות שיפוט
	28.1 החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה.
	28.2 במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין נוסח המסמך לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.
	28.3 ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
	28.4 כותרות הסעיפים במסמך ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
	28.5 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בהזמנה זו נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.


