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 ופיקוח בקשר עם תכנון ו/או המפקח והמזמין מעוניין בקבלת שירותיו המקצועיים של המתכנן ואילהו

 פרויקט;ה
 

מעוניין להתקשר עם המזמין  את הפרוייקט,ו המזמיןלאחר שבדק את הנחיות ודרישות והמתכנן,  והואיל 
 להלן בהסכם זה. לביצוע העבודות כפי שיפורט בהסכם, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו

 
 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:    

 והגדרות מבוא .1

מחתימת חוזה זה לא יהיה תוקף לכל הסכמה, הבנה, מסמך הבטחה או התחייבות  .1.1
שנתנה ע"י אחד הצדדים לחוזה זה למשנהו, בקשר למושא חוזה זה, אלא אם נכללו 

 במפורש בחוזה.

 מן הצדדים בחוזה זה לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב. כל שינוי או ויתור של צד .1.2

המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים במבוא ובהסכם, ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .1.3
ממנו, הכותרות לסעיפים ההסכם נועדו להקל על הקריאה בו, אך אינן חלק מהסכם זה 

 ולא נועדו לצרכי פרשנותו.

 עסקהה .2

פרויקט על פי האמור ב העליון פיקוחההתכנונית ו המתכנן מתחייב לבצע את העבודה .2.1
 בהסכם זה.



 

המזמין מתחייב לשלם למתכנן את שכרו תמורת ביצוע העבודה התכנונית והפיקוח על  .2.2
 פי האמור בהסכם זה.

אדריכל עם  ווי היסוד והנחיות המזמין ובתאוםיבסס את עבודתו על הנתונים, קתכנן מה .2.3
הגורמים השונים כפי יקט ועם של המזמין בפרוים "(, היועצהאדריכליקט )להלן: "הפרו

 .ןשיקבע מזמן לזמן ע"י המזמי

 הצהרות המתכנן .3

ויש לו הכישורים והיכולת לבצע  לפי החוק ירשו מהנדסהוא המתכנן מצהיר בזאת כי  .3.1
 את עבודות התכנון במיומנות וברמה מקצועית נאותה בהתאם להוראות כל דין.

מצויים בידו כל הנתונים יהיו /או וידועים לו כנון בעת ביצוע התתכנן מצהיר כי מה .3.2
 העובדתיים, ההנדסיים, וכל נתון אחר הרלוונטי, לדעתו, אשר מתייחסים לפרויקט.

זה בנאמנות, בחריצות, במסירות,  הסכםמתחייב לבצע את העבודות על פי תכנן מה  .3.3
י המזמין והן , הן כלפברמה מקצועית נאותה, לנהוג בכל פעולותיו בהגינות ובתום לב

  .יקטלטובת הפרו

מתחייב למלא אחרי כל החוקים, הפקודות, הדינים ואחרי כל ההוראות וחוקי  המתכנן .3.4
 . ותהעזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לביצוע העבוד

 התחייבות המזמין .4

להעביר כל מידע ו/או מסמך ו/או אחר שיתבקש ע"י המתכנן בתוך זמן סביר ובהתאם  .4.1
שימסור לו המתכנן. לא העביר המזמין במועד שנתבקש ע"י המתכנן,  לאילוצי הזמנים

 הרי שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המתכנן.

 כי אין לו כל מניעה משפטית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. .4.2

 עבודות המתכנן  .5
 

 "(:העבודותאת העבודות הבאות )להלן: "ודת המתכנן על פי הסכם זה תכלול עב

 , הכולל:הפרויקטקונסטרוקטיבי של תכנון  .5.1

המזמין רשאי לכלול אלמנטים נוספים כגון: בריכת שחיה, חניה מקורה,  .5.1.1
וכדומה בתוספת תשלום. על אף האמור לעיל אם צוין שהתכנון כולל אחד 

 אזי התכנון כולל והאמור בסעיף זה מבוטל. 8.2מאלמנטים אלה בסעיף 

שויות, ביקורים באתר, התייעצויות ו/או בירורים עם בירורים עם הר .5.1.2
יועצים מומחים, מוסדות, רשויות מקומיות ו/או גורמים אחרים ויתר 

 הדברים הדרושים לביצוע שלב זה כולל הכנת סקיצות.

 "(;התוכניות)להלן: "קונסטרוקציה כניות נת תהכ .5.1.3

 ;מסירת נתונים ליועצים .5.1.4

 הכולל: ותכניות הגשה לרשויסופי להכנת ת תכנון .5.2

הכנת כל התוכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים  -תכנון סופי  .5.2.1
 הכרוכים בהן, השלמתן, והגשתן לאישור המזמין.



 

הגשה וכל הבקשות, המסמכים והחומר קונסטרוקציה לכניות הכנת ת .5.2.2
הכרוך בהן, הגשתן לרשויות המוסמכות, לשם קבלת כל האישורים 

 הדרושים.

 בתוכניות ויתר המסמכים האמורים לפי הצורך.הכנת תיקונים ושינויים  .5.2.3

 קבלת אישור מהרשויות המוסמכות לתוכניות האמורות. .5.2.4

 הכולל: תכנון מפורט .5.3
 

לאחר קבלת ההיתר מהרשויות, יכין המתכנן מסמכי תכנון מפורטים לביצוע התוכניות, 
 וכל הדרוש לשם קבלת הצעות מקבלנים. שלב זה כולל:

 ביצוע בקנה מידה כנדרש.מפורטת לכניות עבודה הכנת ת .5.3.1

 פיקוח  .5.4
 עלבלבד פיקוח המתכנן על ביצוע העבודה באתר כולל: פיקוח עליון  .5.4.1

 ביצוע.
 הפרויקט בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה. 

עבודות השייכות המתכנן יהיה אחראי לביקורת על הביצוע אך ורק עבור  .5.4.2
 יאיהיה אחר. המתכנן בלבד שלד המבנה ולפי תכניות קונסטרוקציהל

 לבדוק את האלמנטים הראשיים של המבנה בלבד.
כי המתכנן לא יהיה אחראי לביקורת על ביצוע עבודה בכל  בזאת מובהר

קווי בניין ו/או כל תחום אחריות אחר סימון של הקשור לעבודות גמר או 
 שלא נכלל בתכניות הקונסטרוקציה.

 למען הסר כל ספק המתכנן לא יהיה אחראי לביצוע השלד.

לצורך תיקון אי  ומתן הסברים למזמין ו/או למי מטעמוהדרכה  .5.4.3
ההתאמות בין הביצוע בשטח לתכנית הקונסטרוקציה וזאת עפ"י 

 .ההערות שנתנו בשטח ע"י המתכנן בזמן הפיקוח

 .                מספר הפקוחים הכלול במחיר העסקה הינו__________. .5.4.4
 שעות לפני מועד הפיקוח. 48על הקבלן ו/או היזם להודיע 

 
 
 
 
 
 
 

ו/או קריאת שווא  ביצועמ הנובעות ידרש עקב טעויותיכל פיקוח נוסף ש .5.4.5
 .+ מע"מ ₪ 500יהיה כרוך בתשלום נוסף של 

המזמין יהיה רשאי להוסיף פיקוח נוסף לפי שיקול דעתו בהתאם למחיר 
 שעות. 24-שלא יפחת מהרשום לעיל  מראש מול המתכנן בזמן 

 אחריות .6
 

המתכנן לא יישא בכל אחריות כלפי איכות ו/או עבודות הביצוע המבוצעות ע"י הקבלנים בפרויקט. 
 ר באופן סופי ומוחלט את המתכנן מכל אחריות הנובעת מביצוע עבודת הקבלנים בפרויקט.טהמזמין פו

 עקב נזקי טבע. אבנוסף לכך המתכנן לא יישא בכל אחריות שהי



 

 מועדי ביצוע .7

 ועל פי לוח הזמנים כאמורזה במועדים  הסכםלבצע את העבודות עפ"י  המתכנןעל  .7.1
 להלן:

ות במועד שיקבע בהודעה שתמסר לו ע"י יתחיל בביצוע העבוד המתכנן .7.1.1
  או ע"י האדריכל. המזמין

 יהיה כמפורט להלן:לו"ז 

 )מיום קבלת תכנית מאדריכל( ימי עסקים. 7תכנית ממ"ד עד  .1
) מיום קבלת מכתב החלטת ימי עסקים. 14חישובים סטטיים עד  .2

 וועדה(

 )מיום קבלת תכניות עבודה אדריכלות( ימי עסקים. 21ביצוע תכניות ל .3

  לא כולל חגים, שישי ושבת. -ימי עסקים 
 
יש לשים לב שלו"ז הזמנים תלוי גם בלקוח וגם בשאר היועצים  -

 בפרויקט.

 התמורה .8

 ."(התמורה)להלן: " + מע"מ כדין ₪ ______________שכר הטרחה של המתכנן יהיה  .8.1

  סוגי האלמנטים הכלולים במחיר התכנון הם: .8.2
 

 תכנון המבנה לפי תכנית אדריכלית.       
 חומות ושבילים. -פיתוח        
 בריכת שחייה.       
 חנייה מקורה.       
 מחסן חוץ.       

 התמורה תשולם במועדים ובשיעורים שיפורטו להלן: .8.3

הסכם וכתנאי לביצוע תחילת המועד חתימת במערך העסקה ישולם  20% .8.3.1
 העבודה.

 . הם במועד הגשת חישובים סטטיים לעיריימערך העסקה ישול 20% .8.3.2

 מערך העסקה ישולם בגמר תכנון הפרויקט עם קבלת התוכניות. 50% .8.3.3

 .הפיקוח העליון בשטחמערך העסקה ישולם בגמר  10% .8.3.4
התשלום הנ"ל לא יאוחר משנה ממועד מסירת סט תוכניות 

 קונסטרוקציה.

שינויים כל אחד מהתשלומים המפורטים לעיל ו/או תשלום נוסף עבור  .8.3.5
 יום מיום קבלת העבודה הדרושה. 14-וכדומה ישולם לא יאוחר מ

כל תשלום למתכנן כמפורט לעיל ישלם המזמין מס ערך מוסף כנגד ל .8.3.6
 חשבוניות מס כדין.

 
 
 



 

זכאי להחזר  המתכנןיהיה תמורה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי בנוסף ל .8.4
  הוצאות כדלקמן:

 .ע הפרוייקטרושות לביצוהעתקות הד  .8.4.1

 .ותי תווין )פלוטר( ושכפול מסמכיםהדפסות ושר  .8.4.2

 .המזמין ו/או מי מטעמוצילומים ומודלים שיוזמנו על ידי   .8.4.3
 .הכנת כתב כמויות אינה כלולה והיא בתוספת תשלום 

 
 

 שינויים .9

המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל שינוי בתכנית אדריכלית מצריך שינוי בתכנית  .9.1
 קונסטרוקציה.

 :יבוצעו ע"י המתכנן ללא תוספת תשלום מעבר לתמורהשויים שינ .9.2

 .טרם קבלת תכנית אדריכלית לביצוע )תכנון מוקדם( שינויים שנתבקשו

"( והמתכנן שינוייםבתכנון )להלן: " כל שינויהמזמין יהיה רשאי לדרוש מהמתכנן לבצע 
מתחייב לתכנן  מתחייב לבצע את השינויים כאמור לפי דרישות המזמין. כמו כן, המתכנן

שינויים בפרויקט על פי כל דרישה של העירייה ו/או של הוועדה המקומית ו/או של 
 הועדה המחוזית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

 

 שינויים שיבוצעו ע"י המתכנן בתוספת תשלום מעבר לתמורה: .9.3

או \ו מפורט(התכנון בעת הלביצוע ) יתלאחר קבלת תכנית אדריכל ששנתבק כל שינוי
 .יהיה כרוך בתשלום נוסף מעבר לתמורה חר אישור אדריכל למקומי עמודיםלא

עלות השינוי )להלן "תשלום נוסף"( יתומחר בהתאם לגודל השינוי וביחס לעלות הכללית 
ונתון לשיקול דעת המתכנן  ₪ 500של הפרויקט, אך בכל מקרה לא יפחת מסך של 

 בתוספת מע"מ כדין.
 

, לא תיגבה תוספת תשלום עבור כל שינוי 9ל בפסקה על אף כל האמור בסעיפים לעי .9.4
שנדרש ע"י  העירייה ו/או של הוועדה המקומית ו/או של הועדה המחוזית ו/או כל רשות 

 מוסמכת אחרת.

 שכר המתכנן במקרה של סיום ההסכם טרם סיום העבודות .10

הופסק ביצוע העבודות או כל חלק מהן בכל שלב, יהיה המתכנן זכאי להשלמת מלוא  .10.1
התמורה המגיעה לו עד לשלב בו הופסק ביצוע העבודות, על פי השיעורים שנקבעו 

 לעיל.  בהסכם זה

מסירת כל התוכניות למזמין, לרבות השרטוטים וכל מסמך או מידע אחר לתנאי מוקדם  .10.2
 .למתכנן ביצוע התשלום יהיה לאחרהמצוי בידי המתכנן 

קצועית נאותה, בהתאם המתכנן מתחייב לבצע את העבודות במיומנות וברמה מ .10.3
להוראות כל דין, ובהתאם להוראות הסכם זה, והוא אחראי לטיב התוכניות והשירותים 

 ו/או על ידי עובדיו ו/או ע"י יועצים שהועסקו על ידו.שהוכנו ו/או ניתנו על ידו 



 

 הפסקת שירותי המתכנן ע"י המזמין וסיום ההסכם .11

ביטול ההסכם עקב הפרתו, מוסכם על על אף האמור בהסכם זה, ומבלי לפגוע בזכויות  .11.1
הצדדים כי למזמין תהיה הזכות להביא את ההסכם לידי גמר ולהפסיק את שירותי 
המתכנן בכל עת ובכל שלב מכל סיבה שתיראה לו, ומבלי צורך לנמק או להצדיק את 

 צעדו זה.

החליט המזמין להביא את ההסכם לידי גמר, כאמור בסעיף זה, יודיע על כך למתכנן  .11.2
 ימים מראש, וההסכם יסתיים בתאריך הנקוב בהודעה זו. 15בהודעה בכתב, לפחות 

ן בכל מקרה של סיום ההסכם והפסקת שירותי המתכנן כאמור בסעיף זה ישלם המזמי .11.3
למתכנן את מלוא התמורה המגיעה לו עד לשלב בו הופסק ביצוע העבודות, על פי 

  השיעורים שנקבעו בהסכם זה לעיל.

המזמין רשאי, במקרה של הפסקת שירותי המתכנן כאמור, להשתמש כמו כן, יהא  .11.4
לצרכיו בכל התוכניות, השרטוטים, החישובים והעבודות שנעשו ע"י המתכנן, והמתכנן 

וכתנאי  תשלום התמורה למתכנןמתחייב להעמיד אותם לרשות המזמין מיד עם 
 .לקבלתם

 שונות .12

הסכם קודם אחר ועל כל מסמך  הסכם זה מבטא את המוסכם בין הצדדים וגובר על כל .12.1
 שהוחלף בין הצדדים במהלך המו"מ ביניהם.

או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם  כל ויתור .12.2
 .שני הצדדיםע"י 

כל הודעה לעניין הסכם זה אפשר לשלוח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים בכותרת  .12.3
 3ם כאמור, ייחשב שנתקבל ע"י הנמען עם תום הסכם זה. כל מסמך שנשלח בדואר רשו

 מתאריך המשלוח. עסקים ימי
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
__________________                ___________________ 

 המתכנן               המזמין               


