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 הסכם
 

 2021 שנת __________ בחודש ___ונחתם ביום  שנערך
 

 בין
 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה –נתיבי ישראל 

 6050001, אור יהודה 1021, ת.ד. 3אריאל שרון מרחוב 
 513467209 ח.פ.

  "(נת"י)להלן: "
 מצד אחד

 ובין
 

 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה 
 מרחוב __________________ 

 (המועצה")להלן: "
 מצד שני  

 

)להלן:  651ונתיבי ישראל משמשת רשות תמרור מקומית בכביש מספר  הואיל:
 "(.הכביש"

 -הדרים ו ותרחובלרמזור צמתי העבודות תבצע  נת"יכי  תמעוניינוהמועצה         והואיל:
 651 ( עם כביששל המועצההמוניציפאלי בתחום שיפוטה )המצויים דרך הרכבת 
 אשר יצורףמפורט בהתאם לתכנון הכל  צמתים אלו,  2הכביש בין והרחבה של 

ווה חלק בלתי הלהסכם זה וי כנספח א'המועצה על ידי  לאחר השלמתו
 "(;הפרויקטלהלן: ")  נפרד מהסכם זה

 
את העבודות נשוא הפרויקט באמצעותה או באמצעות מי  תכנןתוהמועצה  והואיל:

 ;ועל חשבונה הבלעדי מטעמה
 

תבצע את העבודות נשוא הפרויקט באמצעותה או באמצעות מי  נת"יו והואיל:
 מטעמה;

 על סך שלנכון למועד חתימת הסכם זה  ךהפרוייקט המוערביצוע  אומדןו הואיל:ו
להסכם זה המהווה חלק  לנספח ב'בהתאם  ()כולל מע"מ₪  359,967,41 -כ

  .בלתי נפרד להסכם זה

תישא  ,מצוי בתחום שיפוטהנשוא הפרוייקט , אשר הכביש והמועצה והואיל:
 למפורט בהסכם זה. ובכפוף בהתאם  במלואו ,במימון הפרויקט 

המועצה אישרה בישיבת מיום______ את התקשרות  המועצהמליאת ו והואיל:
 .מכוח הסכם זה

 
 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו ויפורשו המבוא והנספחים להסכם זה מהווים  1.1
ביחד עמו. אולם, בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם זה לבין 

 נספח מנספחיו תהיינה הוראות ההסכם עדיפות.

 .כותרות הסעיפים ניתנות לשם התמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנות 1.2
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זה לתוקף מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי תנאי מתלה לכניסתו של הסכם  1.3
הוא אישור משרד הפנים למועצה להתקשר בהסכם זה בפטור ממכרז, 

()א( לתוספת הרביעית לצו המועצות 10)3בהתאם להוראות תקנה 
 .1950-המקומיות, תשי"א

 

 ההתקשרות .2

, (על התכנון) )פיקוח עליון( והפיקוח התכנון תכנון הפרויקט, לרבות ניהול 2.1
ובאחריותה הבלעדי ו/או מי מטעמה, במימונה המועצה על ידי  ויבוצע

 המלאה, בהתאם ובכפוף לכל דין. 

כל הוראות מצהירה מאשרת ומתחייבת כי הפרויקט יתוכנן לפי  מועצהה 2.2
 . ו/או רשות מוסמכת דין

יתואם מקצועית ויאושר על ידי נת"י, בהתאם לסטנדרטים  התכנון 2.3
   נהליה.ע"פ ו נת"י המקובלים אצלהמקצועיים 

לא תהא ואישורו ע"י נת"י כאמור,  מועצהלאחר סיום התכנון ע"י ה 2.4
המועצה רשאית לדרוש ו/או לבצע שינויים בתכנון אשר הוגש לנת"י 

 . להלן 5.6, אלא בהתאם לקבוע בסע' לביצוע

הכל באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, את הפרויקט בצע ת נת"י 2.5
 '.  אלהסכם זה כנספח  שיצורףהרשות בהתאם לתכנון 

ו/או מי נת"י על ידי  ובוצעעליו, יפיקוח ביצוע הפרויקט, לרבות ניהולו וה 2.6
 בהתאם ובכפוף לכל דין. מטעמה ובאחריותה המלאה, 

 4פים הזמנים ואבני הדרך הקבועים בסעיהפרויקט יבוצע בהתאם ללוחות  2.7
 להלן., 5 -ו

אינם לוקחים בחשבון טיפול  ביצוע,ל ולו"ז , התמורהביצוע הפרויקט 2.8
וכיוצ"ב, ובמידה וימצאו כאלה ידון  בתשתיות חריגות / מציאת עתיקות

 הנושא בין הצדדים. 

 

ביצוע הפרויקט יחל בכפוף ולאחר טיפול המועצה בתיאום מוסכם בין הצדדים כי  .3
 –)להלן  מימון וביצוע העתקת קו מקורות וכן העתקת עצים משטח הפרויקט

זאת בתיאום אל מול הגורמים המוסמכים לכך ובהתאם לכל "(התשתיות העתקת"
לו"ז הפרוייקט ומועד תחילת הביצוע דין. התחייבויות נת"י על פי הסכם זה לרבות 

 .על ידי נת"י, יחולו בכפוף ולאחר פינוי קו מקורות והעצים משטח הפרויקט

ת כמפורט לעיל, על אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי אין בהעתקת התשתיו
אשר העתקת התשתיות אינה , במסגרת ביצוע הפרויקט על מנת לעכב עבודה

 נהבוצעתכאשר אלו מפריעה לביצועה ובמידת האפשר, העבודות תחולנה במקביל, 
 .בהתאם ללוחות הזמנים ו/או ההוראות המפורטים בהסכם זה

 

  –לוח זמנים  .4

תבצע את הפרויקט בהתאם לשלבי הביצוע המפורטים בטבלת אבני הדרך  נת"י 4.1
 להלן.   5בסעיף 

 מועדחודשים מ 7לביצוע הינו  לוח הזמניםככל שהדברים תלויים בנתיבי ישראל,  4.2
 .לעיל( 3בסעיף והכל בכפוף לאמור ) עבודה תצו התחל
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מובהר ומוסכם, ולמועצה ידוע, כי לוח הזמנים הנ"ל עשוי להתארך כפועל יוצא  4.3
מגורמים ו/או עיכובים שונים שאינם בשליטת נתיבי ישראל, ובכלל האמור, 
עיכובים שסיבתם מעשה או מחדל של המועצה ו/או של צד ג', עיכובים הנובעים 

, פרעות מגיפות וכו'(; מכח עליון )כולל מלחמה, אסון טבע, מצב בטחוני, מהומות
שביתות או השבתות; הליכים או צווים משפטיים; מחלוקות הנוגעות לזכויות 
שימוש במקרקעין; פעולות או החלטות של רשויות וגורמים מוסמכים, בעלי 

במקרים אלה, תינתן לנתיבי ישראל ארכה לביצוע השלמת תשתיות אחרות וכו'. 
פיגור המוצדק והפיגור בביצוע העבודות ביצוע העבודות לתקופה הזהה לתקופת ה

 לא ייחשב כהפרה של ההסכם ולא יזכה את המועצה בפיצוי כלשהו. 

מוסכם ומובהר, כי עלויות אשר תיגרמנה לנתיבי ישראל כפועל יוצא מעיכובים 
לתמורה הנקובה  תתווספנה מחדל של המועצה כאמור לעילבמעשה או בשסיבתם 

דבר אותו מעשה ו/או מחדל  ,ובתנאי כי י המועצהעל ידתשולמנה ו להלן 5בסעיף 
הובא לידיעת המועצה על ידי נת"י והמועצה אישרה מראש ובכתב את עלות 

על  מיום אישור המועצה____ ימים 21_ -לא יאוחר מ התוספת לתמורה הנדרשת
  .ביצוע תשלום כאמור.

 
שאינו תלוי העתקת קו מקורות )כאמור בהסכם זה( עיכוב במובהר ומוסכם, כי 

לא יחשב חברת "מקורות" ו/או מבצעת העתקת הקו מטעמה, אלא ב במועצה
אחריות אין בכך לגרוע מ , על אף האמור,אולםעיכוב מטעם המועצה כאמור לעיל. 

 לעיל, 3בסע' , כמפורט התשתיות תיאום מימון וביצוע העתקת המועצה לפעול ל
י בידיהם כלל הביטוחים הנדרשים ולוודא כ הגורמים הרלוונטייםכלל מול 

 .הנדרשים בעת ביצוע העבודה על ידם

 

 דרך לתשלום:י אבנתמורה ו .5

בסך , המועצה לנת"י סכום פאושלי סופי ומוחלטתשלם בתמורה לביצוע הפרויקט,  5.1
שישים מאות  תשע עשר מיליון ו ארבעה)ובמילים:  כולל מע"מ ₪ 14,967,359 של

על פי אבני הדרך הקבועות בסע' ,  (ש"ח שלוש מאות חמישים ותשעהאלף  ושבעה
  להלן.. 5.3

 
 קו מקורותעלויות ו/או הוצאות הכרוכות בהעתקת לעיל,  3כאמור בסע' יובהר, כי  5.2

על בלעדית , תחולנה על כל היוצא והכרוך בכךמשטח הפרויקט, העתקת עצים ו
 בסכום התמורה הפאושלית. ותכלול ןהמועצה במלואם ואינ

 
 לתשלום התמורה:להלן אבני דרך  5.3
 

שיעור תשלום מהתמורה  תיאור אבן הדרך מס' א"ד
 הפאושלית

 10% חתימת הסכם זה .1
 

 10% (4)טופס  מתן צו התחלת עבודה .2
 

 50% אישור מתכנן לסיום פריסת שלב א' .3
 

 20% סיום עבודות כולל הפעלת מתקני הרמזור .4

 10% הפרויקטמסירת  .5
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יום לאחר מסירת הודעה  30ביצוע תשלום עפ"י אבן דרך מסוימת ייעשה בתוך  5.4

בכתב מטעם נתיבי ישראל, בדבר התקיימות אבן הדרך, בצירוף חשבון לתשלום. 
כל חשבון כאמור יכלול הפרשי הצמדה למדד תשומות הסלילה והגישור, החל 

 מהמועד אליו צמוד האומדן המצורף כנספח ב' להסכם זה. 
 

. הבלעדי תעשה שימוש ברכיב התמורה המיועד לבצ"מ בהתאם לשיקול דעתה נת"י 5.5
כמו כן, תשלום רכיב זה ע"י המועצה הינו חלק בלתי נפרד מהתמורה הפאושלית 

 .ואינו כפוף להוכחת ביצוע מטעם נת"י
 

וכן על בסיס בקרת  מובהר כי האומדן מבוסס על המידע שנמסר על ידי המועצה 5.6
. התמורה אינה כוללת עלויות נוספות אשר אינן י ישראלשנעשתה בנתיב כמויות

או גילוי תשתיות -או בלתי צפויים ו-ידועות במועד זה, כגון בגין אירועים חריגים ו
או תוספות אשר יידרשו  ע"י כל גורם -או עתיקות בלתי ידועות ו/או שינויים ו-ו

 ו/או גוף מוסמך ו/או ביוזמת המועצה, וכיוצ"ב. 
 

כאמור, מעבר לגובה התמורה, כפופים  או כל עלות נוספת-ו ו שינוייםא-תוספות ו
להסכמה בכתב של הצדדים לרבות הסכמה על גובה התוספת לתמורה בגין תוספות 

 או שינויים אלו.-ו
 

חשבונית מס אלא  למועצהמובהר כי נתיבי ישראל, בהיותה מלכ"ר, לא תמציא  5.7
  קבלה בלבד.

 
ה, לפיצול ורוהגשת דרישות התשלום למשרד התחבככל והמועצה תידרש, לצורך  5.8

דרישות התשלום על פי ההרשאות התקציביות שניתנו למועצה, תפעל נת"י להגשת 
למועצה, בחלוקה לשני הצמתים נשוא הפרוייקט, בהתאם לאופן  תשלוםהדרישות 

 מתן ההרשאות למועצה על ידי משרד התחבורה.
 

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, בשל נתיבי ישראל תהיה רשאית לעכב את המשך  5.9
 אי קבלת תשלום ו/או עיכוב בתשלום איזה מהסכומים המגיעים לה. 

 
מכל  ,במידה והפרויקט יבוטל ו/או יעוכב מעבר למועדים המפורטים בהסכם זה 5.10

"י למועצה את התמורה ששולמה על ידה עד לאותו לשלב נת תשיבסיבה שהיא, 
 בניכוי העבודות שבוצעו בפועל.

 

  אחריות וביטוח .6

תישא באחריות מלאה על פי דין בקשר ובכל הנובע, במישרין המועצה  6.1
 ובעקיפין, עם תכנון הפרויקט מכוח הסכם זה.

אחריות מ גרועלעיל, כדי ל 2.3לא יהיה באישור התכנון ע"י נת"י כאמור בסע' 
 לתכנון כאמור בסעיף זה. המועצה 

בקשר ובכל הנובע, במישרין על פי דין ישא באחריות מלאה ת נת"י 6.2
 . זה הסכםמכוח ביצוע הפרויקט ובעקיפין, עם 

את תערוך בעצמה או באמצעות הקבלן המבצע מטעמה מתחייבת כי  נת"י 6.3
היקף העבודות שיבוצעו במסגרת ולאור אופי  המתחייביםכלל הביטוחים 

  הסכם זה. 

תיתבע ע"י צד שלישי בקשר ובכל הנובע, במישרין ובעקיפין, שהמועצה ככל  6.4
ו/או מי  המועצהעם ביצוע הפרויקט ותחזוקתו, נת"י מתחייבת לשפות את 

שיפוי אולם , מטעמה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אובדן כאמור
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ברשלנות או מי מטעמה או /ו מועצהע"י הלא יחול מקום שבו הנזק נגרם  כאמור
 בזדון.

 

 הסדרי תנועה .7

ידוע למועצה, כי ביצוע הסדרי תנועה ו/או ויסות תנועה ו/או התמודדות  .7.1
, אשר יידרשו ו/או יווצרו, בעת "הסדרי תנועה"( –)להלן  עם גודשי תנועה

ו/או כתוצאה מביצוע הפרוייקט, הן בשטחי הפרויקט והן בשטח העירוני, 
למועצה לא תעלה כל טענה יחולו ויהיו באחריותה של המועצה במלואם, ו

למען הסר ספק מובהר,  ו/או דרישה כלפי נת"י ביחס להסדרי תנועה אלו.
 כאמורחלק מהתמורה  הן ביוכי כל העלויות הכרוכות בסעיף זה על כל רכי

ובלבד שהסדרי התנועה הנדרשים מצויים בגבולות ביצוע  דלעיל 5.1 בסעיף
כחלק בלתי נפרד  'גכנספח המצ"ב  בהתאם לתכנית הגבולותהפרוייקט 

  ,מהסכם זה.

 

 שונות .8

 נציגי הצדדים בכל דבר וענין הנוגעים להוצאתו לפועל של הסכם זה הנם: 8.1

 מהנדס המועצה. רפפורטאדר' אריה : המועצהמטעם 
 אלון גבע, מנהל אגף פרויקטי אחזקה.: מטעם נתיבי ישראל 

 
. אין ולא הצדדיםהסכם זה מסדיר וממצה את כל מערך הזכויות והחובות שבין  8.2

יהיה תוקף לכל הסכם ו/או התחייבות אחרת שהיתה בין הצדדים, אם הייתה, בכל 
 הנוגע לעניינים המוסדרים בהסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תיקון של הסכם זה, ולכל דחייה או ארכה, אלא אם  8.3
 ובכתב.ייעשו מראש 

השהיה או הימנעות של צד כלשהו, במימוש איזו מזכויותיו לפי הוראות הסכם זה,  8.4
, כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל לנצל את כוויתורלא יחשבו 

 זכויותיו על פי הסכם זה בכל עת שיחפוץ בלי שיהא מנוע מלעשות כן.

ה, ובמידת הצורך הן מחלוקות בין הצדדים תיושבנה ככל האפשר במו"מ ובהסכמ 8.5
 הגורם המקצועיובנתיבי ישראל  תפעול ואחזקהתובאנה לדיון בין סמנכ"ל חטיבת 

ככל ולא תיושב המחלוקת בין נציגי הצדדים הנ"ל, הצדדים יפעלו למיצוי . במועצה
אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של צד לפנות לבית זכויותיהם על פי כל דין. 

 המשפט לצורך קבלת סעד דחוף. 

כל הודעה שתשלח  במכתב בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו למען המופיע  8.6
שעות ממועד מסירתה למשלוח  72במבוא תיחשב כנתקבלה על ידי הנמען בתום 

 בדואר רשום. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 
 -מועצה מקומית פרדס חנה 

 נת"י  כרכור
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 אישור עו"ד

 
, מאשר/ת בזאת כי    ,עו"ד, מ.ר. _________ מרח'   אני, 

"( המועצה)להלן: " כרכור –המועצה המקומית פרדס חנה החותמים על הסכם זה בשם 
______________, מ"ז ______________  -______________, מ"ז ______________ ו

 לכל דבר ועניין. מועצהמוסמכים לחתום עליו, וכי חתימתם מחייבת את ה
_______________ _______________ 

 חותמת וחתימת עו"ד תאריך
 

 

 אישור עו"ד
 

, מאשר/ת בזאת כי החותמים    ,עו"ד, מ.ר. _________ מרח'   אני, 
( "החברה""מ )להלן: על הסכם זה בשם נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע

______________, מ"ז ______________,  -______________, מ"ז ______________ ו
 מוסמכים לחתום עליו, וכי חתימתם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

_______________ _______________ 
 חותמת וחתימת עו"ד תאריך
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 תכנון מפורט. – א'נספח 
 
 

 :אומדן הפרויקט –נספח ב' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הערותעלותמרכיבפרק / סעיף

9,463,441כתב כמויותעלויות קבלניות

9,463,441

0.95%89,903 מעבדה - זכיין

1.3%123,025 בקרת איכות - זכיין

60,000התארגנות באתר

9,736,369סך עלות העבודות 

4%378,538 ניהול ופיקוח - זכיין 

2%189,269 תקורות - זכיין

10,304,175

ישולם ע"י המועצה0משרד החקלאות - פקיד היערות עלות מימוש זכות דרך

ישולם ע"י המועצה0מקורות-העתקת קו

0

10,304,175

 ניהול תכנון, בקרת תכנון170,000פיקוח עליון - ישולם ע"י המועצהתכנון ופיקוח עליון

5%515,209ניהול ופיקוח - מנה"פ ייעודי

פקחי תנועה, ניידות תנועה5%515,209נלוות

2.50%257,604הבטחת איכות

10%1,030,418בצ"מ

2,488,439

12,792,615

17.0%2,174,744מס ערך מוסף: 

14,967,359 סה"כ אומדן כולל

סה"כ עבודות קבלן ראשי

PFI סה"כ כולל תוספות לפי הסכם

סה"כ חלק ב' – זכויות הדרך

סה"כ חלקים א' + ב'

סה"כ חלק ג' – ניהול ובצ"מ

סה"כ חלקים א' + ב' + ג'


