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 מסמך א' 

 

 הוראות ותנאי המכרז 

 כללי 

עומרמועצה  ה .1 "  המקומית  הצעות"(  המועצה )להלן:  בזאת  של  מזמינה  שירות  עירוני    למתן  תובע 

 . "(הוועדה)להלן: "  עומר מקומית לתכנון ובנייההוועדה ל מועצה ול

החיקוקים  בהתאם לרבות בהתאם לחוק  לוי תפקידי התובע יבמ המועצה והוועדה התובע יעסוק מטעם 

התשמ"ד משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  השלישית  בתוספת  הרשויות  ,  1984-המנויים  חוק 

ביטול הודעות תשלום קנס לפי סעיף  ,  2008-, תשס"ח(סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית  )המקומיות  

]נוסח משולב[, ביטול  229 וקנס שלא שולם לפי סעיף    י לחוק סדר הדין הפלילי    17-וא'  8קנס מינהלי 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח,  1986-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו לפי  והתקנות    1968-עבירות 

מכוחו,   תשכ"השהותקנו  והבנייה,  התכנון  חוק  לפי  כלבים,    1965-עבירות  על  הפיקוח  להסדרת  חוק 

ויאושר על ידי היועץ  ,  על ידי המועצה, על פי שיקול דעתהמעת לעת  ועוד, כפי שיוחלט    2002-התשס"ג

לממשלה "   המשפטי  כוללים    ."(השירותים)להלן:  השירותים  כי  משפט  הגעה  מובהר,  בבתי  לדיונים 

כן כוללים    .בתאום מראשו  וככל הנדרש  במקרה הצורךלפרקליטות    ,למועצהוכן הגעה    בתפקידו כתובע

או    דרש על ידי המועצהכל מטלה הקשורה בעניינים המפורטים לעיל ו/או הנגזרת מהם שתיהשירותים  

 . על ידי הגורמים הממונים

לשמש  לפרט בהצעתו את פרטיו של עורך הדין המוצע מטעמו  יו  עלככל והמציע הינו משרד עורכי דין   .2

   ."(המועמד)להלן: " תו תתקבל, היה והצעוהוועדה  עבור המועצהכתובע עירוני 

זה   .3 כי הליך  בעניין תנאים  25.001)  8.1100להנחיה מס'    כפוףמובהר,  א( של היועץ המשפטי לממשלה 

.  להסמכת תובע עירוני של הרשות המקומית והסמכת תובע עירוני של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

המשפטי   היועץ  מאת  אישור  לקבלת  כפופה  בהליך  הזוכה  עם  ההתקשרות  כי  מובהר,  זה  בכלל 

לא יינתן, מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה  לממשלה. במידה ואישור כאמור  

 ולהתקשר עם המציע הבא בתור לקבלת השירותים.  

מיום   .4 החל  תהא  הזוכה  לבין  והוועדה  המועצה  בין  הבסיסית  ההתקשרות  ליום    1.1.22תקופת  ועד 

ליום    31.12.22 עד  פעם,  בכל  לשנה  אוטומטית  תוארך  הה   31.12.28והיא  תקופת  תקשרות  הארכת 

כפופה להארכת הסמכתו של התובע העירוני על ידי היועץ המשפטי לממשלה. על אף האמור, המועצה  

והוועדה רשאיות לסיים את ההתקשרות עם התובע העירוני במועד מוקדם יותר, על פי שיקול דעתן,  

 יום מראש.   30בהודעה בכתב שתישלח לתובע העירוני לפחות  

יזכ  4בסעיף    עוד מובהר, כי על אף האמור .5 התובע העירוני הנוכחי של המועצה,    הלעיל, ככל שבהליך 

נחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע  שנים בסך הכל, בהתאם לה  7-הכוללת תוגבל ל  ותקופת כהונת

 לתקופת כהונתו המרבית של תובע עירוני. 
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  שאלות והבהרות: .6

לווד .6.1 לפני הגשת הצעתם,  לבדוק את כל מסמכי המכרז  כי המסמכים מובנים  על המציעים  א 

 להם, לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.  

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות   .6.2

סעיף   של  למובנו  בקשר  כלשהו  ספק  למציע  יהיה  אם  ו/או  התאמות  אי  ו/או  שגיאות  ו/או 

על בפורמט    כלשהו,  בכתב  להפנות  שאלותיו ב  WORDהמציע  את   לדוא"ל:  לבד, 

michrazim@omer.muni.il   30/11/2021וזאת עד לא יאוחר מיום . 

באמצעות   .6.3 שיועברו  הבהרה  שאלות  קבלת  בדבר  המועצה  של  אישור  לקבל  המציע  באחריות 

אלקטרוני נתקבל    08-6291122  בטלפון:,  דואר  שלא  פניה  אוטומטי(.  )לא  חוזר  בדוא"ל  או 

לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל  

או   תוקף  כל  יהיו  לא  המכרז.  מסמכי  את  שרכש  מי  לכל  ותשלחנה  בכתב  תינתנה  שתינתנה, 

   משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה.

ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד,   .6.4 ענייני  ברור,  על השאלות להיות מנוסחות באופן 

ברור   באופן  תצוין  השאלות  במסמך  השאלה.  מתייחסת  אליו  הסעיף  ותוכן  הסעיף  מספר 

 כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות.  

היותן לא    המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת .6.5

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,   .6.6

למועד   עד  וזאת  מיוזמתה,  אם  ובין  המציעים  לשאלות  במענה  אם  בין  ותיקונים,  תוספות 

יים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל  האחרון להגשת ההצעות למכרז. שינו

לידיהם את מסמכי המכרז מאת המועצה, לרבות מציעים שמסרו את   המציעים אשר קיבלו 

קבלת   בעת  ימסרו  אותן  האלקטרוני  הדואר  כתובות  אל  החוברת,  את  רכשו  ולא  פרטיהם 

 מסמכי המכרז. 

 סף התנאי 

 הסף הבאים: לעמוד במועד הגשת הצעתו בתנאי על המציע  .7

 תנאי סף המתייחסים למציע: 

 המציע הוא עורך דין או משרד עורכי דין בישראל;  .7.1

כל ניגוד עניינים בין  ואין    כל זיקה למי מעובדי המועצה ו/או חברי מליאת המועצהאין  למציע   .7.2

של אישי  למועצה  ו עניין  השירותים  מתן  או  ההצעה  הגשת  וה  ולוועדה    לבין    הצעה במידה 

 תתקבל. 

mailto:mazal@omer.muni.il
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המיועד   הדין  לעורך  המתייחסים  סף  עירוניתנאי  כתובע  תזכה   לשמש  וההצעה  היה  המציע  מטעם 

 :  "(המועמד)" במכרז

המציע .7.3 אצל  שותף  או  דין  כעורך  מועסק  דיןהמועמד  עורכי  במשרד  ומדובר  במידה  )לא    , 

 במיקור חוץ(; 

ון מוכח בעריכת דין שלא  וניסי  לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדיןתקף  רישיון ישראלי  בעל   .7.4

 ;.שנים  5יפחת מתקופה רצופה של 

כל ניגוד עניינים בין עניין  ואין    כל זיקה למי מעובדי המועצה ו/או חברי מליאת המועצהאין לו   .7.5

 תתקבל.  הצעהבמידה וה ולוועדה לבין הגשת ההצעה או מתן השירותים למועצה ואישי של 

מה .7.6 יותר  או  אחת  עליו  חלות  על  לא  ענייניםהגבלות  ניגוד  בגין  תובעים  המפורטות  הסמכת   ,

א( של היועץ המשפטי לממשלה בעניין תנאים להסמכת  25.001)  8.1100הנחיה מס'  בפרק ה' ל

.  תובע עירוני של הרשות המקומית והסמכת תובע עירוני של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מועמד המשמש כסניגור  ה  על אף האמור לעיל מובהר, כי המועצה לא תפסול הצעה שמוצע ב

בסעיף   המפורטות  מהעבירות  יותר  או  אחת  בשל  ישראל  במדינת  פליליים  לעיל,    1בתיקים 

כי במידה וההצעה תזכה, המועמד יחדל מלשמש כסניגור בעבירות    , בכפוף להתחייבות המציע

 ; והמועצה התרשמה כי התחייבות זו ניתנת למימוש בסבירות גבוהה ,יום 30הנ"ל בתוך 

בניהול הליכים פליליים כתובע או כסניגור    שנים לפחות   3ל ידע, בקיאות וניסיון מוכח של  בע .7.7

 בעבירות בתחום התכנון והבניה;  

לפחות בניהול הליכים פליליים כתובע או כסניגור    שנים   3בעל ידע, בקיאות וניסיון מוכח של   .7.8

 ; 1984-התשמ"דבעבירות הכלולות בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 

באמצעות עורך דין אחר    בלבד  7.7לעמוד בתנאי סעיף  מובהר, כי המציע רשאי  על אף האמור  

, אשר )בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה( ישמש כתובע עירוני  שאינו המועמד  ,ממשרדו

המועמד  גם  , ובלבד ש"(המועמד הנוסף)להלן: "  , היה וההצעה תזכהבלבד  למועצה בתחום זה

 לעיל.    7.7, למעט תנאי הסף שבסעיף המפורטים לעיל בעצמו בכל תנאי הסף עומדהנוסף  

 אופן הגשת ההצעה  

 .  שלא יוחזרו "חש 500 תמורת   מחלקת הגביה,באת חומר המכרז ניתן לרכוש  .8

לא    בלבד  במסירה ידנית  לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, במעטפה סגורה להחזיר  את ההצעה יש  

, כאשר מולאו בהם  על גבי טפסים אלהאת ההצעה יש להגיש    .12:00שעה  ב19/12/2021יום  יאוחר מ

מהכלל  בדיו יוצא  ללא  הנדרשים  הפרטים  התשלום,  כל  על  המעידה  קבלה  הטפסים    בצרוף  לרכישת 

 . להשתתפות במכרז

או חלק ממנה    מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה .9

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -בעיפרון 
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או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר    שינוי כל   .10

 .שלא כאמור במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה

המדויק של עניין    מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר לתוכנו  .11

 כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. 

המשתתפים   לכל  התיקון   על  תודיע  הפניה,  בעקבות  תיקונים  לבצע  יש  כי  תמצא  והמועצה  במידה 

 במכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 

ע״י .12 בע״פ  שניתנו  הסברים  או  הבהרות  פירושים,  את    כל  יחייבו  לא  מטעמה  מי  ו/או  במועצה  גורם 

" )להלן:  בכתב  שנמסרו  ותיקונים  תשובות  שינויים,  רק  להם.  אחראית  אינה  והיא  מסמכי  המועצה 

מסמכי  הבהרות  ובין  ההבהרות  במסמכי  האמור  בין  סתירה,  של  מקרה  בכל  המועצה.  את  יחייבו   )"

של במקרה  ההבהרות.  במסמכי  האמור  יגבר  המקוריים,  ובין    המכרז  ההבהרות  מסמכי  בין  סתירה 

 עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. 

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   .13

לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם להצעה ולרבות עלות הגשת  

כל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק  ערבות בנקאית ו

את   לבצע  שלא  תחליט  המועצה  ו/או  שהיא  סיבה  מכל  המכרז  יבוטל  בו  במקרה  גם  כי  בזה,  מובהר 

העבודות או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי  

 גין השתתפותו במכרז.המכרז ו/או ב

יוגשו   .14 הכספית(  ההצעה  )למעט  ההצעה  מסמכי  אחד  כל  דיגיטלית  סרוקים  וכן  בעותק  מדיה  גבי  על 

 :דיסק און קי(. ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת, כמפורט להלן)

, את הצעת  שמו וכתובתו בלבדעל המציע להגיש בתוך המעטפה הריקה, עליה ירשום הוא את   .14.1

תוכנס   המכרז  מסמכי  כל  עם  יחד  זו,  מעטפה  מטעמו.  רשום    לתוך המחיר  עליה  המעטפה 

   .תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה " וזו32/2021פומבי מס'  "מכרז 

עד למועד האחרון    -עמו במשרדי המועצה  על ידי המציע או ע"י שליח מט  ידניתההצעה תוגש   .14.2

   להגשת ההצעות.

ל  .14.3 לפצל  ניתן  רבה  המסמכים  וכמות  מסמכי  מעטפות.    2-במקרה  את  להחזיר  יש  מקרה,  בכל 

 . המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון להגשת   .15

על   זה    45ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה  להגשת ההצעות הנקוב במסמך  יום מהמועד האחרון 

לפחות   מי שרכש את מסמכי המכרז,  לכל  כך  על  לפני המועד האחרון,    3ובלבד שהודיעה  עבודה  ימי 

 המקורי, להגשת ההצעות וכן פרסמה זאת באתר האינטרנט שלה. 
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י  על יד)בתחתית הדף(  חתומים  בה  ל העמודים  שכ כ,  ונספחיעל    המכרזעל ההצעה לכלול את כל מסמכי   .16

" ש  לאחרהמציע,   המחיר"ה מסמך  הנדרשים  (  א'נספח  )  צעת  הנספחים  ידי    מו ונחת  ומולאוכל  על 

נפרדת    ,כאמור  במקומות המיועדים לכך.  המציע יש להכניס למעטפה  א', הצעת המחיר,  את נספח 

 .שתתווסף למעטפת מסמכי המכרז

 הבאים: והמסמכים האישורים כל   את ו להצעתלצרף המציע  בנוסף לאמור, על .17

 ;של המציע אישור עוסק מורשה  .17.1

 תדפיס מרשם החברות ואישור על זכויות חתימה;  -המציע תאגיד והיה   .17.2

על  אישור .17.3 ורשומות  ים  חשבונות  פנקסי  פטורניהול  עסקאות    ניכוי מס במקורמ  ועל  חוק  לפי 

 ; 1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 צלום קבלה של רכישת מסמכי המכרז.  .17.4

 ; (במעטפה נפרדת) לאחר שמולאה ונחתמה על ידי המציע 'ב מסמךהצעת המציע המצ"ב כ  .17.5

תשל"ו   .17.6 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  כ  1976  -תצהיר  שמולא  'דמסמך  המצ"ב  לאחר   ,

 ונחתם על ידי המציע; 

ענייניםשאלון   .17.7 לניגוד  חשש  כ  לאיתור  המצ"ב  ונחתם    ,'המסמך  בנוסח  שמולא  ידי  לאחר  על 

 ;כל אחד בנפרדועמד הנוסף )ככל שקיים(, , על ידי המועמד ועל ידי המהמציע

חיי .17.8 מפורטיםקורות  צילום    ם  הדין וכן  עורכי  בלשכת  חבר  ותעודת  בתוקף  עו"ד  של    רישיון 

 המועמד ושל המועמד הנוסף )ככל שקיים(.  

נאי ההסכם  , לרבות בתהמכרזמחיקות ותוספות במסמכי    ,המציע אינו רשאי לבצע שינוייםמובהר, כי   .18

שינויים    המועצהבנספחיו.  ו בה  שנעשו  הצעה  לפסול  או  לקבל  רשאית  מחיקות  תהא  תוספות  או  או 

ו  לבקש  וכן  הסברים  כאמור,  או  הבהרות  או  לקבל  שינוי  מכל  להתעלם  וכן  ממציעים,  מסמכים  או 

 .  תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

 מיטביתאופן קביעת ההצעה ה

 בארבעה שלבים, כדלקמן: , וזאת מחיר 30%איכות,  70%: לות הבאיםההצעות יבחנו על פי המשקו  .19

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;   שלב א': .19.1

 חישוב ציוני האיכות;   שלב ב': .19.2

 חישוב ציוני המחיר;  שלב ג': .19.3

 ונים הכוללים של ההצעות ודירוגן. חישוב הצי שלב ד': .19.4
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  - המכרזבדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של  שלב א': .20

בשלב זה תתבצע בחינה האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא  

תמלא אחר תנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל  

דעת שיקול  פי  על  הזוכה(,  בחירת  )לאחר  המכרז  בסיום  או  ההצעה  פסילת  במועד  כך  על  ה  הודעה 

 הבלעדי של המועצה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

   -  70%שוב ציוני האיכות חי שלב ב': .21

הנספחים, .21.1 במסמכים,  המציע  שימלא  הנתונים  פי  על  יינתן  והאסמכתאות    הציון  ההמלצות 

צועי למציע ולעובדים המוצעים  שיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות המק

מטעמו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא נתונים בכל נושא הקשור לניסיון  

המציע בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה ללקוחותיו ובקשה לקבלת  

 הבהרות בנוגע להצעה.  

ייע .21.2 על מועדי הראיונות, אשר  רכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן  המועצה תודיע למציעים 

 סביר מראש.  

ההצעה .21.3 של  האיכות  סמך    ניקוד  על  המפורט  הייקבע  בשמסר  מידע    פרטי )  ב'  מסמךהמציע 

  מועמד עם ההמציע ועל סמך ראיון שייערך    על המציע(, על סמך שיחות שיקוימו עם ממליצים  

ש ככל  הנוסף,  גם  מובהר  .יהיהוהמועמד  הציע  שהמציע  ככל  כי  ניקוד  ,  ייקבע  נוסף,  מועמד 

ממוצע   יהיה  סעיף  כל  בגין  להצעה  שיינתן  והציון  הנוסף,  ולמועמד  למועמד  בנפרד  איכות 

   . הציונים של שניהם

 

מהווה   האיכות  בהתאם    70%ציון  ההצעה  שתקבל  הנקודות  כסכום  יתקבל  והוא  הכולל,  מהציון 

 שלהלן: לקריטריונים 

 קריטריון
מס' נקודות 

 מרבי

נק' יינתנו להצעה על סמך   50עד    -)ככל שקיים(    ולמועמד הנוסף  ראיון שייערך למועמד

עם   שייערך  הנוסףראיון  והמועמד  המועצה    ,המועמד  להתרשמות  מהמועמדים  בהתאם 

 בפרמטרים הבאים: 

 ניסיון מקצועי קודם בתחומים הרלוונטיים לשירותים 

   המועמד הנוסף/ מורכבות ומגוון התיקים שטופלו על ידי המועמד 

  זמינות המועמד/המועמד הנוסף

   הופעה והתנסחות בעל פה

 הבנת המשימה והתאמה לאופי העבודה במועצה  

 

50 
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 קריטריון
מס' נקודות 

 מרבי

נתנו להצעה על סמך  ינק' י  30עד    -  (שקיים)ככל    הנוסף  והמועמדאודות המועמד    המלצות

עמם תשוחח המועצה מתוך רשימת  כל אחד מהמועמדים(    ר)עבו  לקוחותשני  המלצות מ

)במידה ולמועמד נצבר ניסיון עבור המועצה,    מסמך א'במסגרת    ייןהלקוחות שהמציע יצ

במידה  .  (מדועאודות המ  המלצה  מתןתהא המועצה רשאית לשמש כאחד הלקוחות לצורך  

המועצה  תהא  הנוסף,  המועמד  עבור  והן  המועמד  עבור  הן  א'  במסמך  צוין  לקוח  ואותו 

הצעה עד נתנו ליבגין כל המלצה ירשאית לקבל מאותו לקוח המלצה לגבי שני המועמדים.  

 ודות, בהתאם לפירוט הבא: נק 15

 נקודות.  5עד  -מידת שביעות הרצון של הלקוח ממקצועיות המועמד/המועמד הנוסף 

 נקודות.  5עד  -מידת שביעות הרצון של הלקוח מרמת הזמינות והשירות של המועמד 

 . נקודות 5עד  -מידת שביעות הרצון מהתוצאות המשפטיות שהשיג/ו המועמד/ים 

30 

המועמד    ותק של  ל  -מקצועי  מעבר  המועמד  של  ותק  שנת  כל  משנת   3-על  )קרי,  שנים 

ומעלה( הרביעי  התמחות  ,הניסיון  תקופת  כולל  עד    ,לא  אחת,  נקודה  להצעה  תינתן 

  נקודות בסך הכל.  10למקסימום של 

10 

המועצה לתחום  עד    –  קרבה  של  במרחק  ממוקם  המציע  ומשרד  מ  40במידה  בניין  ק"מ 

 נקודות 10,  תקבל ההצעה בעומרהמועצה 
10 

 100 סה"כ 

 

מעל    במידה .21.4 כשרות,    5ותוגשנה  מ  שציוןהצעה  הצעות  פחות  יהיה  לה  שיינתן    70-האיכות 

   .תיפסל - נקודות אפשרויות(  100נקודות )מתוך  

   -( 30%)חישוב ציוני המחיר   :שלב ג' .22

המציע .22.1 הצעת    על  מסמך  במסגרת  של  למלא  כה המחיר  המצ"ב  התמורה את    'במסמך  מציע 

ידו   המוצעת   החודשית מע"מ(    על  כולל  השירותים)לא  מתן  על  ,  עבור  תעלה  לא  מחיר  אשר 

" )להלן:  שם  המצוין  על  "(.  התמורההמקסימום  יפסלו  המקסימום  מחיר  על  שיעלו  הצעות 

 . הסף

יהא   .22.2 זה  כי המחיר המוצע בהליך  והמחיר  המובהר,  ויכלול את מלוא התמורה הסופי  קבוע, 

במסגרת   לזוכה  שיישמתן  המגיעה  עלויות  לרבות  שיוציא    אהשירותים,  והוצאות  בהן 

לתמורה יתווסף מע"מ כדין. מובהר, כי לא ישולמו כל תוספות ו/או התייקרויות    .במסגרתם

 מכל סוג בגין השירותים.  

יחושב כחלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה    ,מציון ההצעה(  30%ציון המחיר ) .22.3

 .  100-הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב

 ההצעה הזולה ביותר   /ההצעה הנבחנת    X  30 הניקוד להצעה הנבחנת =  
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 -חישוב הציונים הכוללים של ההצעות  :שלב ד' .23

 ציון ההצעה הכולל יחושב, כדלקמן: 

   

 

   מיטביתקביעת ההצעה ה

של   .24 המכרזים  את  המועצה ועדת  לנושא  וועדה  באמצעות    ותההצע  תבחן  שמונתה  שחבריה  מקצועית 

הוועדה תגיש את    יהיו גזבר המועצה, יועמ"ש המועצה ומנכ"ל המועצה, או נציגו של כל אחד מאלה.

המכרזיםהמלצותיה   המכרזים.  לוועדת  למנות    ועדת  נוספיםיועצים/רשאית  נוכחים    ,עובדים  שיהיו 

   במידת הצורך.   וועדהבישיבותיה וייעצו ל 

קבלת אישור  , אולם רק  "(הזוכה)להלן: "  ע אשר הצעתו זכתה על קבלת הצעתותודיע למציהמועצה   .25

הוו  י   ים/ עירוני  ים/ כתובעוהמועמד הנוסף )ככל שקיים(  מאת היועץ המשפטי לממשלה למינוי המועמד  

כל מסמך שיידרש לצורך  ועצה  . הזוכה בהליך ימציא למ מועצהאת ה  וחייבי קיבול של הצעת הזוכה ו

 יד עם דרישתה.  ביצוע השירותים מ

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה    המועצה  .26

דרישה  הנמוכה   או  טענה  כל  תהיה  לא  ולמציע  כנגד  אביותר,  תביעה  או  או    המועצהו  מי  הוועדה 

לעצמה   שומרת  כן  כמו  כך.  בגין  מי  המועצה  מטעמה  עם  ומתן  משא  לנהל  הזכות  המציעים  מאת 

 שהצעותיהם תימצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

רשאית   .27 תהיה  לקבלהמועצה  של    שלא  אחרים  ללקוחות  או  עצמה  למועצה  אשר  מציעים  של  הצעות 

המציע היה ניסיון רע בקבלת שירותים מהם בעבר, או שהיא נוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים  

 לביצוע השירותים. 

  הסכם ועד שייחתם ההמועצה  בתוקפה ותחייב את מגישה מהמועד בו תוגש למשרדי    כל הצעה תעמוד .28

ידי   לפי המוקדם מבין שני  המועצה  על  או עד תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, 

 המועדים.  

מ .29 יאוחר  לא  ותוך  הזוכה,  בחירת  הזוכה    7-לאחר  ימציא  הזכייה,  על  ההודעה  קבלת  ממועד  ימים 

, וכן כל אישור ו/או מסמך אחר שיידרש  המכרזלמסמכי    'ו  נספחם חתום בנוסח המצ"ב כהסכ  מועצהל

 על ידה לצורך ההתקשרות עמה.   

 : המכרזמסמכי 

 ;הוראות ותנאי המכרז   - 'אמסמך 

 ;ההצעה הכספית )תוכנס במעטפה נפרדת(  -מסמך ב' 

 פרטי המציע;   -מסמך ג' 

 ציון האיכות X 0%7ציון המחיר +  X  0%3 =הציון הכולל 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

עסקאות    - ד'מסמך  חוק  פי  על  מס(  תצהיר  חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים 

 ; 1976 -התשל"ו  

 ; עניינים לניגוד חשש לאיתור  שאלון   - 'המסמך 

 ; , לרבות נספח הביטוחהסכם שירותים  - 'ומסמך 

 ליכי המכרז מהלך המסמכי הבהרות שיוצאו ב  -' זמסמך 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 מסמך ב' 

 

 )תוכנס במעטפה נפרדת( ההצעה הכספית  

 

 , אני מגיש בזה את הצעתי כדלהלן: מכרזלאחר שעיינתי בכל מסמכי ה

 שם המציע: ___________________________________________________  .1

 שם המועמד מטעם המציע לשמש כתובע עירוני במידה וההצעה תזכה: _____________________ 

 לתנאי המכרז(, במידה וקיים: _____________________  7.7שם המועמד הנוסף )כהגדרתו בסעיף 

   :המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים החודשית  להלן התמורה .2

)במילים    ______% של  הנחה  אעניק  מה  -אני  אחוזים(  ה__________  על  תמורה  העומדת  מירבית 

 הוצאותי.  וכל  כולל נסיעות, שבצירוף מע"מ, לחוד ש"ח 13,500הסכום של 

 ואני כמציע מתחייב שלא להציע הנחה גדולה יותר. 10% הינו האפשרי המירבי ההנחה שיעור

הינה  תמורה   והבניה  זו  התכנון  דיני  לרבות,  במכרז  שפורטו  התחומים  בכל  השירותים  ומתן  לטיפול 

טרינריה ועוד(,  )וועדה מקומית(, דוחות חניה ודו"חות אחרים )שאינם חניה כגון פיקוח עירוני, מנהלי, ו

 .הקשור במילוי התפקיד של תובע עירוני  וכל  רישוי עסקים

בגין   .3 וכוללת  סופית  תמורה  לעיל  המפורטת  התמורה  תהא  בהליך,  ואזכה  במידה  כי  מתחייב,  אני 

במפורש   צוין  כן  אם  )אלא  ביצועם  עקב  ו/או  במהלך  יד  על  שיוצאו  ההוצאות  כל  לרבות  השירותים, 

 אחרת(.   

בזה   .4 ידי ה  מכרזהאת מסמכי  אני מצרף  על  לי  כפי שהומצאו  כל העמודים  מועצהבשלמותם,  , כאשר 

 .  הוראות ותנאי המכרזל  10ף וכן את המסמכים הנזכרים בסעי  חתומים על ידי

בזאת .5 מצהיר  ה  ,אני  מסמכי  כל  את  קראתי  ההסברים  מכרזכי  כל  את  קיבלתי  תוכנם,  את  הבנתי   ,

בהתאם לכל    השירותיםואני מתחייב לבצע את  למתן השירותים  בקשר    נדרשו,ככל ש ,  שנדרשו על ידי

 אלה. 

הסף   .6 תנאי  בכל  עומדים  וקיים(  )במידה  הנוסף  המועמד  וכן  מטעמו  המועמד  שהמציע,  מצהיר  אני 

והמועמד הנוסף    7המפורטים בסעיף   כי על המועמד  זה, אני מתחייב,  חלות  לתנאי ההליך. בכלל  לא 

על   מההגבלות  יותר  או  מס'  אחת  להנחיה  ה'  בפרק  המפורטות  עניינים,  ניגוד  בגין  תובעים  הסמכת 

הרשות  25.001)  8.1100 של  עירוני  תובע  להסמכת  תנאים  בעניין  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  א( 

 ובניה.   לתכנון המקומית והסמכת תובע עירוני של הוועדה המקומית  
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

יליים במדינת ישראל בשל אחת או  בתיקים פל  ים כסניגור  יםמשמשאו המועמד הנוסף  מועמד  ככל שה

  במידה וההצעה תזכה, המועמדאני מתחייב, כי  ,  מסמכי המכרזל   1יותר מהעבירות המפורטות בסעיף  

)לפי העניין(  פרטי המועמדים    . יום  30יחדל מלשמש כסניגור בעבירות הנ"ל בתוך    או המועמד הנוסף 

 מפורטים להלן במסמך ג'. 

תימה של המועצה על ההסכם המצורף להזמנה זו, תיחשב כקיבול של  רק חתימת מורשי החידוע לי, כי  .7

המועצה.   את  ותחייב  היועץ  הצעתי  לאישור  כפופות  הזוכה  עם  וההתקשרות  הזכייה  כי  לי  ידוע  כן 

המשפטי לממשלה את מינוי המועמד והמועמד הנוסף )ככל שרלוונטי( כתובע עירוני עבור המועצה, וכי  

כאמור אישור  יתקבל  שלא  זכייתו/את  ככל  את  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  שהיא,  סיבה  מכל   ,

 ההתקשרות עמי )לפי העניין( ולהתקשר עם אחר.  

בו   .8 מהמועד  אותי  ותחייב  בתוקפה  תעמוד  זו  למועצההצעתי  מהמועד    נמסרה  חודשים  שלושה  ועד 

 . להגשת ההצעה במכרזהאחרון 

בתוך  אני   .9 המועצה  עם  אחתום  בהליך  ואזכה  במידה  כי  בנוסח    ימים  7מצהיר,  התקשרות  הסכם  על 

כנספח   לההמצורף  למכרז'  אמציא  וכן  לצורך    מועצה,  ידה  על  שיידרש  אחר  מסמך  ו/או  אישור  כל 

 ההתקשרות עמה.  

  

 : ___________________ ת.ז / מס' תאגיד: ________________,              שם המציע

 ___ ________________________: ___________________,            דוא"ל:  כתובת

 : _________________________ מס' פקס: ________________,              מס' טלפון

 

 ____ _   תאריך: _________      : חתימת המציע
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 מסמך ג'

 המציע  פרטי

 

 הצעתי:מפרט להלן את המועצמדים הכלולים ב , אני מכרזלאחר שעיינתי בכל מסמכי ה

 ____ _______________________________________ שם המציע: ________ .10

 ________ __________שם המועמד מטעם המציע לשמש כתובע עירוני במידה וההצעה תזכה: ___

 _________ _________ (, במידה וקיים: ___ המכרזלתנאי  7.7שם המועמד הנוסף )כהגדרתו בסעיף 

הצעתי,  לצורך   .11 עבור  איכות  ניקוד  וקבלת  הסף  בתנאי  מס'    להלןעמידה  ניסיון    1בטבלה  של  פירוט 

)יש לפרט ניסיון    בעבירות בתחום התכנון והבניהבניהול הליכים פליליים כתובע או כסניגור    המועמד

   שנים לפחות(:  3של 

 שם המועמד: ______________ - 1טבלה מס' 

שם 

 רשות/לקוח ה

האם המועמד  

שימש  

כסניגור או 

 כתובע? 

פירוט 

העבירות 

הפליליות  

 נשוא ההליך 

מועד 

תחילת  

מתן 

השירותים  

)חודש  

 ושנה( 

מועד סיום 

מתן 

השירותים  

)חודש  

 ושנה( 

  פרטי איש קשר

 אצל הלקוח 

    סניגור 

   תובע 

     

 שם: __________ 

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 

    סניגור 

   תובע 

 שם: __________    

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 

    סניגור 

   תובע 

 שם: __________    

 

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

הצעתי,  לצורך   .12 עבור  איכות  ניקוד  וקבלת  הסף  בתנאי  מס'    להלןעמידה  ניסיון    2בטבלה  של  פירוט 

בעבירות הכלולות בניהול הליכים פליליים כתובע או כסניגור  (  לפי העניין)המועמד הנוסף  או    המועמד

התשמ"ד משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  השלישית  של    1984-בתוספת  ניסיון  לפרט  שלוש  )יש 

   לפחות(:  שנים

 שם המועמד / המועמד הנוסף: ___________________  - 2טבלה מס' 

שם 

 הרשות/לקוח 

  האם המועמד

המועמד  /

שימש   הנוסף

כסניגור או 

 כתובע? 

פירוט 

העבירות 

הפליליות  

 נשוא ההליך 

מועד 

תחילת  

מתן 

השירותים  

)חודש  

 ושנה( 

מועד סיום 

מתן 

השירותים  

)חודש  

 ושנה( 

  פרטי איש קשר

 אצל הלקוח 

    סניגור 

   תובע 

     

 שם: __________ 

 

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 

    סניגור 

   תובע 

 שם: __________    

 

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 

    סניגור 

   תובע 

 שם: __________    

 

 טלפון: ________ 

 תפקיד: _______ 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 

 ' ד מסמך

 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 , לכבוד

 המקומית עומר מועצה  ה

 

_______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  אנו הח"מ, _______________ ת.ז.  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 .("ציע"המ_________________ )להלן:   -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 . ציעהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המ  .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  ציעהמ 

 הצעות    ציעהמ להגשת  האחרון  במועד  אך  עבירות,  משתי  ביותר  הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או 

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  הליךב

 . 1976 -ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  – "בעל זיקה" *  

 . 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  -"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה   1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז    -"עבירה"   ***

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  בסעיף    1991  -שלא  כהגדרתו  שירות  לקבלת  עסקאות   2ולעניין 

התשע"ב   העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  המנויות 2011  -לחוק  החיקוקים  הוראות  על  עבירה  גם   ,

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 'א סעיף    -  חלופה  זכ  9הוראות  שוויון  לאנשיםלחוק  מוגבלות, התשנ"ח    ויות    1998  -עם 

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 

 'לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  - חלופה ב 

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות   -ופה ב' בסעיף ב' לעיל  למשתתף שסימן את חל  .5

 :להלן
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 ( 1חלופה )-  עובדים.  100 -המשתתף מעסיק פחות מ 

 ( מעסיק    -(   2חלופה  משרד   100המשתתף  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה,  לחוק    9העבודה 

   לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

הרווחה,   העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמשתתף  והשירותים  במקרה 

( ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור  2החברתיים לפי הוראות חלופה  ( לעיל, 

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי    -(   2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד   - למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל  .6

בתוך   החברתיים  והשירותים  והרווחה  )ככל    30העבודה  המועצה  עם  התקשרותו  ממועד  ימים 

    .שתהיה התקשרות כאמור(

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

  

   _______________ 

 חתימת המצהיר       

 

 חתימה אימות 

 

)מ.ר עו"ד   ,______________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   ________ ביום  כי  בזאת  מאשר   ,)_______  .

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  

 בחתמו/ה עליו בפני.  

 

   ___ _______  __________________ 

 עו"ד          תאריך   
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 

 ' המסמך 

 עניינים  לניגוד חשש לאיתור שאלון

 בנפרד עבור המציע, המועמד והמועמד הנוסף, ככל שקיים[ ולחתום ]יש למלא 

 הרשות המקומית: ___________________________________ 

 ___________________________________ מועמד/ת לתפקיד: 

 תפקידים וכהונות  -חלק א' 

 פרטים אישיים  .1

 שם משפחה: _____________________________ 

 שם פרטי: _______________________________ 

 שנת לידה: ___/___/___  מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 _______________  עיר/יישוב ________________  מיקוד: ____________ כתובת: רח'  

 : ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________ טלפוןמס' 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

  ידים ועיסוקים קודמים לתקופה של ארבע השנים האחרונות פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפק

 עצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. )לרבות כשכיר/ה, כ

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. 

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 

 תאריכי העסקה  ותחומי האחריות התפקיד  תחומי הפעילות של המעסיק  שם המעסיק וכתובתו 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 תפקידים ציבוריים  .3

 . לעיל 2ו בשאלה  שלא צוינפירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 .במהלך ארבע השנים האחרונות, לפחותנא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים 

 

 מילוי התפקיד תאריכי  התפקיד  הגוף 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 

 

 

  

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם  

השנים  נות נוכחיות ולכהונות קודמות משך ארבע  נא להתייחס לכהו  ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים.

 האחרונות לפחות. 

 

שם התאגיד / רשות / גוף  

 ותחום עיסוקו 

תאריך התחלת הכהונה  

 ותאריך סיומה 

פעילות מיוחדת בדירקטוריון )כגון   סוג הכהונה * 

חברות בוועדות או תפקידים  

 אחרים(

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

נא לפרט גם את שמות   -בדירקטור מהסוג השנידירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר  * 

 בעלי המניות שמינו אותך. 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית  .5

, לפעילות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,   

זה   )ובכלל  אליה  לגופים הקשורים  או  לעבוד,  מועמד/ת  המקומיות שבה את/ה  או קשר  הרשות  זיקה 

לגופים אחרים   או  לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, 

 שהיא קשורה אליהם(? 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

נוכחיים    ולקשרים  לזיקות  להתייחס  לפחותנא  האחרונות,  השנים  ארבע  או  משך  זיקה  כל  לציין  נא   .

 קשר באופן מפורט. 

חזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו  לרבות כל מי שיש לו א   -"בעל עניין" בגוף  

בתאגיד   עניין  כבעל  אחזקה שלא  לפרט  צורך  )אין  לו  חיצוני  יועץ  ו/או  אותו  מייצג  ו/או  בו  עובד  ו/או 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא  

 אם כן, פרט/י: 

 ______________________ __________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 

 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

תפקידי בסעיפים  פירוט  כאמור  ולכהונות    2-5ם,  לתפקידים  להתייחס  יש  משפחתך.  קרובי  לגבי  לעיל 

 בלבד.  בהווה

לעיל   בשאלות  שנדרשו  הרלוונטיים  והפרטים  המשפחתית  הקרבה  סוג  הקרוב/ה,  שם  את  לפרט  נא 

התחלת   תאריך  עיסוקו,  ותחום  התאגיד  את  לפרט  יש  בדירקטוריון,  חברה  זוגך  בן/ת  אם  )למשל, 

 סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(. הכהונה, 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ___ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  .7

 
 –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בתאגידבעל ענין" " 1
(   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור  1)

אגיד  אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או ת
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים  

 –וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  )א( 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"   )ב( 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף   -
 ; הכנסה מס  לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו,  לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46

 (   חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים; 2)
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

ומי שאמורים   בתפקיד שאליו  האם את/ה  לך  כפופים  או  בעקיפין(,  או  )במישרין  עליך  להיות ממונים 

כפיפות   יחסי  ביניכם  מתקיימים  האם  אחרים?  בארגונים  משותפת  בכהונה  מכהנים  מועמד/ת,  את/ה 

 במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

__________________ _______ ______________________________________________ 

 _______________________ _____ ___________________________________________ 

 ____________________________ _____ ______________________________________ 

 _________________________________________________________________ ______ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .8

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 ומי שסמוך על שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא  -"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

____________ ______________________________________________________ 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של   .9

 חשש לניגוד עניינים

לך האם   לא    ידוע  שאליהם  האחרים,  קרוביך  של  אחרים  ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים,  על 

עסקיים(,   ושותפים  קרובים  חברים  זה  )ובכלל  מקורביך  של  או  לעיל,  בשאלות  להתייחס  התבקשת 

 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת? 

 . ם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוג
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

בשאלות   נשאלת  שעליהם  לנושאים  במיוחד  להתייחס  של    1-8נא  ועיסוקים  תפקידים  )לדוגמה,  לעיל 

הרשות   לפעילות  להם  שיש  וקשר  מקבילים,  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברויות  אלה,  קרובים 

 המקומית(.

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________ 

 __________________________________________________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .10

בעבר   עסקים  ופירוט  השכלה  הכוללות  השאלון,  מילוי  ליום  מעודכנות  חיים  קורות  בנפרד  צרפ/י  נא 

 ובהווה, כולל תאריכים. 

 נכסים ואחזקות  -חלק ב' 

 

 אחזקות במניות  .11

החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של    פירוט

ניירות ערך, התשכ"ח )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק  ,  1968-קרוביך 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -"קרוב" 

 לא כן / 

 אם כן, פרט/י:

המחזיק    שם המחזיק )אם  שם התאגיד / גוף 

 אינו המועמד( 

 התאגיד / הגוף   תחום עיסוק אחוז החזקות 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .12

בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים  האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או  

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________ 

 _____________ _____________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 בות כספים בהיקף משמעותי וח .13

חייב   ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  מישהו  או  קרוביך  את/ה,  או  האם  לחובות  ערב  או  כספים 

 להתחייבויות כלשהם? 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 __________________________________________________________________ 

_______ ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .14

אחרים,   נכסים  על  לך  ידוע  לעילהאם  פורטו  חשלא  של  במצב  אותך  להעמיד  שעשויים  לניגוד  ,  שש 

 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של  

 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 . ה ראשונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרג

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,   -"בעל עניין" בגוף  

 . ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 הצהרה  -חלק ג' 

ת.ז. מספר _____________, מצהיר/ה  אני, החתום/ה מטה, _____________________ נושא/ת   ,

 בזאת, כי:

נכונים   .1 מלאים,  הם  ולמקורבי,  לקרובי  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  כל 

 ;ואמתיים
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא   .2

ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי  אם כן נאמר במפורש כי  

 במלואם או בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית. 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש  .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד; 

עניי .4 בכל  מלטפל  להימנע  מתחייב/ת  עניינים  אני  לניגוד  חשש  של  במצב  להיות  לי  לגרום  שעלול  ן 

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים   .5

י במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ  הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אות 

 המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. 

 

 _________________                                                     _________________ 

 חתימה                                                                                  תאריך 
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 'ומסמך      

 ם הסכם שירותי

 1202ביום _______ בחודש _______  בעומרשנערך ונחתם 

 

 "עומר" מקומיתהמועצה ה. 1   בין: 

 עומר   תמרמרחוב  

 "( המועצה)להלן: "

 

 עומרלתכנון ובניה  תהמקומי הוועדה. 2

   עומר רותם מרחוב 

 "( וועדהה)להלן: "

 

 ; מצד אחד          

 ( _________  )ח.פ_______________    לבין: 

                             ___________________________ 

   "( נותן השירות" )להלן:                            

 ; מצד שני          

והוועדה הואיל  בקבלת  ומעוניינ  המועצה  עירונישירותי  ת  מטעמן  לצורך    תובע  הליכים  ניהול 

)להלן:    כמפורט בהסכם זה להלןהליכים,  בבבתי משפט וטיפול בעבירות ו  ומטעם המדינה

   "(. השירותים"

 ; במכרז והצעתו נמצאה כהצעה המיטבית ףונותן השירות השתת והואיל

הונותן   והואיל כי  מצהיר,  והכישורים  והשירות  המיומנות  המומחיות,  הניסיון,  הידע,  בעל  א 

הנדרשים על פי  ליתן את השירותים    והמיוחדים הדרושים לצורך מתן השירותים וביכולת 

 , במתכונת המפורטת להלן; המכרז

 ; חובותיהם ההדדיות במסגרת הסכם זהוהצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם ו והואיל

 



- 28 - 
 

 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

נפרד ממנולהסכם זה והנספחים המצורפים לו  המבוא   .1.1 )להלן, ביחד:    מהווים חלק בלתי 

 ."(ההסכם"

זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות    הסכםכותרות הסעיפים ב  .1.2

 ההסכם.  

   הנספחים הבאים, אשר יהיו חלק בלתי נפרד ממנו:כלול את י הסכםה .1.3

 ;  ('ז, 'ה -כל מסמכי המכרז )מסמכים א'    - 1נספח 

מס'     - 2נספח  לממשלה25.001)  8.1100הנחיה  המשפטי  היועץ  של  )להלן:    א( 

המקומית    "היועמ"ש"(  הרשות  של  עירוני  תובע  להסמכת  תנאים  בעניין 

 . והסמכת תובע עירוני של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 נספח ביטוח. - 3נספח 

 המועצה נציג  .2

מטעם    איש .2.1 הי  הסכםלביצוע  המועצה  הקשר  המועצהנו  זה  לכך  מנכ"ל  שימונה  מי  או   ,

נו מהנדס המועצה, או מי שימונה  י הסכם זה המטעמו; איש הקשר מטעם הוועדה לביצוע  

 ."(הנציגים" )להלן: לכך מטעמו 

להנחיות   .2.2 בהתאם  ינתנו  ושל  של    םפיקוחוהשירותים  השירות    .שהיועמ"הנציגים  נותן 

שהשירותים כפופים לשינויים ולהנחיות נוספות ואחרות שיימסרו, ככל    ו, כי ידוע למצהיר

לעת מעת  השירות ל  , שיימסרו,  השירותו   , הנציגים  ידי   על   נותן  לפי    נותן  לפעול  מתחייב 

ידי   על  ו/או בפיקוח  כי אין במתן הוראות  לעיל, מובהר,  מי  הנחיות אלה. על אף האמור 

את    מהנציגים לשחרר  השירותכדי  לגרוע    ו מהתחייבויותי  נותן  כדי  או  זה,  הסכם  פי  על 

של    ומאחריות השירותהמלאה  בהתאם    נותן  מקצועי  באופן  השירותים  את  לספק 

 . היועמ"שהנחיות ול  להוראות הסכם זה

 מהות ההתקשרות  .3

השירות   .3.1 עאת  ייצג  נותן  העירונית,  היועמ"שהתביעה  ע"י  לו  שתנתן  הסמכה  פי  בבתי    ל 

השלישית   בתוספת  המנויים  החיקוקים  לצורך  לרבות  והליכים,  בעבירות  וטיפול  משפט 

]נוסח משולב[, התשמ"ד בתי המשפט  סעיף  1984-לחוק  לפי  קנס  תשלום  הודעות  ביטול   ,

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, ביטול קנס מינהלי וקנס שלא שולם לפי סעיף    229

ו 8 המי  17-א'  העבירות  התשמ"ולחוק  עסקים, ,  1986-נהליות,  רישוי  חוק  לפי  עבירות 

  1965-עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה מכוחו,  שהותקנו  והתקנות    1968-התשכ"ח
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 היועמ"ש , על פי שיקול דעתה, ויאושר על ידי  זמינהועוד, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי המ

ה לדיונים בבתי משפט בתיקים  "(. מובהר, כי השירותים כוללים הגעהשירותים)להלן: "

כוללים    זמינההמשל   כן  המציע.  עם  מראש  בתאום  הצורך,  במקרה  למועצה  הגעה  וכן 

על   הנגזרת מהם שתידרש  ו/או  לעיל  בעניינים המפורטים  הקשורה  כל מטלה  השירותים 

 . המועצה והוועדהידי 

הדין   .3.2 עורך  באמצעות  ינתנו  הנוסף,  השירותים  הדין  עורך  הצעת   ו/שהוצעו/או  במסגרת 

מטעם   ים/ עירוני  ים/ תובעלשמש כ  היועמ"ש על ידי המועצה ועל ידי    ו/ נותן השירות ואושר

 "(.התובע העירוני : ", ביחד ולחוד)להלן וועדהה והמועצה  

השירות .3.3 ולוועדהלתן  י י  נותן  השירותים    מועצה  העירוניאת  התובע  בהתאם באמצעות   ,

כ  בהצעתלאמור   המצורפת  השירות  לתנאי    'ב  מסמךנותן  בסתירה  עומדת  שאינה  )ככל 

להנחיות   ובהתאם  זה(  ובין  יםנציג ההסכם  זה,  בהסכם  מפורטות  שהנן  בין  לעת,  מעת   ,

 שלא.

ושל    השירות נותן  של  וויכולותי   ו זה מתבססת על כישורי הסכם  מובהר, כי ההתקשרות ב .3.4

באמצעות    בלבד   ו השירותים יבוצעו על יד  כינותן השירות,  ועל כן מתחייב    התובע העירוני,

העירוני בכפוף  .  התובע  אלא  ההתקשרות,  תקופת  כל  במהלך  יוחלף  לא  העירוני  התובע 

מרא המועצה  ואישור    שלאישור  כן,  היועמ"שובכתב  כמו  השירות.  רשאי  י לא    נותן  הא 

 ה לאחר. ז הסכםעל פי   ווזכויותי   ולהסב את התחייבויותי

בשבוע,   .3.5 פעם  לפחות  המועצה  למשרדי  להגיע  יהיה  התובע  על  השירותים  מתן  במסגרת 

ולשהות בהם ככל הנדרש כדי לספק את השירותים   במועד שיתואם עם מנכ"ל המועצה, 

 הקבועים בהסכם זה. 

 השירותים יכללו את המטלות שלהלן:  .3.6

כתבי טענות, צווים  הכנת כתבי אישום והגשתם וניהול הליכים משפטיים, הכנת   .3.6.1

בקשה   והעברת  חקירה  חומר  בחינת  שונות,  בקשות  ומנהליים,  משפטיים 

 להשלמות חקירה מהגורמים הרלוונטיים 

 .טיפול בצווים מנהליים ושיפוטיים לפי כל דין .3.6.2

 .מתן הנחיות לפקח/ים מטעם המועצה .3.6.3

וג  על יישומה של המדיניות בפועל, לרבות הגשת כתבי אישום, הופעה וייצאחריות   .3.6.4

הסדרי   הכנת  שיפוטיות),  ומעין  שיפוטיות  (ערכאות  השונות  בערכאות  המועצה 

 . הכנת הגורמים הרלוונטיים לקראת דיונים משפטיים ,טיעון

 נותן השירותהצהרות והתחייבויות  .4
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 מצהיר ומתחייב כדלקמן: נותן השירותזה,  הסכםשב ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותי  

ל .4.1 לתת  מתחייב  השירות  ולוועדהנותן  את    מועצה  ולייצג  השירותים  כתובע    אותןאת 

בעבירות והליכים פליליים בהתאם להוראות הסכם זה. נותן השירות יודע, כי תנאי מתלה  

מאת   אישור  קבלת  הנו  פיו  על  כלשהו  תשלום  ולביצוע  זה  הסכם  של    היועמ"שלתוקפו 

 למינויו כתובע עירוני. 

במהלך ההתקש .4.2 עת  בכל  ויעמוד  עומד  הוא  ונוהל  כי  דין  בכל  התנאים הקבועים  בכל  רות 

ב  לרבות התנאים הקבועים  א( של  25.001)  8.1100הנחיה מס'  למתן השירותים למזמינה, 

בעניין תנאים להסמכת תובע עירוני של הרשות המקומית והסמכת תובע עירוני    היועמ"ש

, וכי  ובכל הנחיה אחרת שתוצא בנוסף לה או במקומה  של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

אין מניעה על פי כל דין, לרבות הנחיית רשות מוסמכת למתן השירותים על ידו בהתאם 

 . להוראות הסכם זה

ל  .4.3 ידוע  עלי ש,  וכי  בעצמ  ויהיה  השירותים.   ולהשיג  לביצוע  הנדרשים  ומסמכים  נתונים 

  קבלת   לצורך  הרלוונטיים  והנתונים  המידע  כל  לאיסוף  פעולה  בשיתוף  יפעלו  הצדדים

 .  האפיון

על פי המפורט בהסכם   ו א מתחייב ליתן את השירותים ולבצע את כלל התחייבויותיוכי ה  .4.4

מירביתזה,   ובמיומנות  בנאמנות  המ  בהתאם ,  במקצועיות,  מגע זמינ לצרכי  קיום  תוך  ה 

אחר    נותן השירותמלא  יהדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי המקצוע הרלוונטיים. לשם כך  

הוראותיה ה  םכל  והוועדהשל  מלא  ,  מועצה  פעולה  בשיתוף  היועץ  עמןויפעל  עם  לרבות   ,

 הגובים מטעמן. ועם   הןהמשפטי של 

ה  .4.5 מתחוכי  הוראות  ל  ייבא  כלל  את  זה,  היועמ"ש  קיים  בכלל  עירוניים.  לתובעים  ביחס 

מתחייב נותן השירות כי כל עוד הוא מוסמך לשמש כתובע עירוני, הוא לא ישמש כסניגור  

והמחוזות   המשפט  בתי  לכלל  ביחס  תחול  זו  התחייבות  הסמכתו.  כתב  נשוא  בעבירות 

 במדינה.  

ועל .4.6 השירות,  נותן  של  והמיומנות  המומחיות  על  מתבססת  זה  בהסכם  כן    ההתקשרות 

נותן השירות לא יהא רשאי להסב   יינתן על ידו בלבד.  מתחייב נותן השירות, כי השירות 

 . , או ליתן את השירות באמצעות אחראת התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר

הנחיות   .4.7 לרבות  דין,  כל  להוראות  ידו בהתאם  על  יינתן  כי השירות  מתחייב  השירות  נותן 

, חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, הוראות פרקליטות המדינה וכן כל הנחיה רלוונטית  היועמ"ש

 אחרת החלה על השירות.  

בקיום כל ההוראות    ובהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי תוקפו של הסכם זה מותנהמ .4.8

בסעיף  האמ ידי    4.7ורות  על  השירות  נותן  של  מינויו  באישור  וכן    היה .  היועמ"שלעיל, 

של  היועמ"ש  ידי  על  יבוטל  השירות  נותן  של  ומינויו תוקפו  גם  יפקע  שהיא,  סיבה  מכל   ,
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אוטומטי  באופן  זה  צורך    הסכם  כל  ללא  ואילך  המינוי  ביטול  הודעה  ממועד  במתן 

 .  מוקדמת

לגרוע מכלליות   .4.9 ככל שלצורך מילוי התחייבויותי מבלי  כי  ומוצהר,    ו האמור לעיל מוסכם 

השירותידרש  י שונים,    נותן  גורמים  עם  במגע  יחסי    נותן השירותקפיד  ילבוא  על  לשמור 

עם   והוועדהאמון  ו ימו  המועצה  הבטחות  ולהבטיח  התחייבויות  נע מלהציג מצגים  ליטול 

 .  מן, שאינן בהתאם לכללי היועמ"שבש

 ודיווחתיאום  .5

השירות  .5.1 פי    נותן  על  ההתחייבויות  ואת  השירותים  את  לבצע  בתיאום   הסכם מתחייב    זה 

מועצה והוועדה, תוך שמירה על עצמאות  ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם נציג ה  מנהלי

   התביעה העירונית.

דין וחשבון    נותן השירות גיש  י,  המועצה, הוועדה ונציגי היועמ"שבכל מועד שייקבע על ידי  

  ו כל המסמכים אשר נערכו על יד מ  עותקבכתב על התקדמות השירותים, ובכלל זה ימסרו  

מסור נותן השירות דיווחים שוטפים, בכתב יעד לאותה עת בקשר עם השירותים. בנוסף,  

 על פה, בנוגע להתקדמות השירותים.וב

  תקופת ההסכם, הפרתו וביטולו .6

ההסכם יתחדש באופן    .__________ליום  , ועד  _______זה יעמוד בתוקף מיום     הסכם .6.1

מועצה  חודשים כל אחת. במידה וה   12בנות  תקופות נוספות,    6אוטומטי משנה לשנה, בעד  

  30על כך בכתב לנותן השירות לפחות    ןה  וודיעישלא לחדש את ההסכם,    ו חליטי  והוועדה

 "(.תקופת ההתקשרותיום לפני תום תקופת ההסכם )להלן: "

ב  השירות  נותןבאחריות   .6.2 הכל    מהלךלשמור  הרישיונות,    התקשרותתקופת  כל  את 

לפי   נדרש  להם  והאישורים  ביטוחיהההיתרים  כיסוי  )לרבות  זה  ו/או    סכם  כנדרש(  תקף 

 לפי דין בתוקף. 

בסעי  .6.3 האמור  אף  העומדים    6.1-6.2  פים על  וזכות  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי  למועצה  לעיל, 

בהודעה מוקדמת בכתב של    הסכםת, בכל עת, לבטל את הורשאיהן  על פי כל דין,    ולוועדה

 . הבלעדי והמוחלט ןיום מראש, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעת 30

ה .6.4 גמר    הסכםהובא  תשלשהיא  סיבה  מכללידי  והוועדה  ,  המועצה  השירות  מנה  לנותן 

ע  תתמור ההתקשרות  סיום  למועד  עובר  שניתנו  והוא  השירותים  לכל  מו  זכאי  יהיה  לא 

 תמורה או שיפוי או פיצוי מעבר לכך.

ה .6.5 שהיא,    הסכםהובא  סיבה  מכל  גמר  והוועדהלידי  המועצה  את ורשאי   יהיו  למסור  ת 

לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי נותן השירות ללא    ביצוע השירותים

  הן לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי  השירות  ולנותן תשלום  
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שימוש כי    ןבשל  ומוסכם,  מוצהר  זו.  עיכבון    השירות  לנותןבזכותה  זכות  כל  תהא  לא 

 במסמכים.  

האמור,   .6.6 מכלליות  לגרוע  ו מבלי  המ ו זכאי  הוועדההמועצה  ביטולו  על  להודיע  של  ית  ידי 

הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן    ן הסכם זה או חלקו על פי שיקול דעת

 המקרים הבאים: 

 לעיל;  4.7נותן השירות פעל בניגוד להוראה כלשהי מההוראות המנויות בסעיף   .6.6.1

או    , מכל סיבה שהיא, כאמור לעילהיועמ"שמינויו של נותן השירות בוטל על ידי   .6.6.2

 ;שמינויו לא הוארך

להכרזת  גדנ .6.6.3 קבוע(,  או  )זמני  נכסים  כונס  למינוי  בקשה  הוגשה  השירות    ו נותן 

)זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך   יום או אם    60כפושט רגל, למינוי מפרק 

 תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;  באיחוד  ת נותן השירות נמצא

 נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.  הוטל צו עיקול על נכס מנכסי .6.6.4

הסביר    העסקי או הכספי של נותן שירות באופן אשר על פי שיקול דעת  ושונה מצב  .6.6.5

והוועדה המועצה  יכולת   של  על  לרעה  מהותית  להשפיע  נותן   ועלול  השירות    של 

 על פי ההסכם.  ולבצע כיאות את התחייבויותי

זכויותי .6.6.6 ו/או המחה  פי    וו/או התחייבויותי   ו ו/או חובותי  ו נותן השירות העביר  על 

 . הסכם זה לצד ג'

  התמורה .7

ל .7.1 התחייבויות    השירותים  מתןבתמורה  כלל  של  ומושלם  מלא  השירותומילוי  ,  נותן 

והוועדה  תשל התשלום החודשי בסכום של: ________  את    נותן השירות למנה המועצה 

להלן:  )ובמילים: ____________________________________, בצרוף מע"מ כחוק.  

 סף כלשהו.בנוסף לסכום התמורה לא יהיה זכאי נותן השרות לתשלום נו "(. התמורה"

כי   .7.2 הצדדים,  בין  ומוצהר  מהווה  מוסכם  התמורה  בגין  סכום  וסופית  מלאה  תמורה 

הא זכאי לכל תמורה או תשלום או החזר או שיפוי נוספים  יותן השירות לא  . נהשירותים

בהסכם זה, לרבות    ומעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותי 

השתתפות בסיורים, דיונים  די המועצה והוועדה ולבתי המשפט,  נסיעות למשר)אך לא רק(  

עובדי  שכר  בטלה,  זמן  משרד,  שירותי  פגישות,  )ככל   ואו  השירות  בביצוע  שיועסקו 

 . ם וכיו"בשיועסקו( על כל הנלווים, מיסי

ו .7.3 חשבון עסקה  להגשת  מהבמקביל  יאוחר  יגיש  לכל    10-לא    מועצה ל  נותן השירותחודש, 

וחשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו    באותו שלבט את פעילותו  דו"ח המפר  ולוועדה
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ידו. על  שניתנו  השירותים  כי  עבור  ה  מובהר  לאחר  שתוגש  עסקה    לחודש   10-חשבונית 

 תחשב כאילו הוגשה בחודש הבא אחריו. 

של המועצה והוועדה    כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  יבדק ויאושר,החשבון   .7.4

ונותן  הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון,    מנותן השירותלדרוש  שיהיו רשאיות  

 . ןימים ממועד קבלת  7בתוך   ןימלא אחר דרישת   השירות

ו  ישורממועד הגשת החשבון, ובכפוף לא  15בתנאי שוטף +    לנותן השירותהתמורה תשולם   .7.5

לעיל.  כ השירותאמור  בתוך  י  נותן  כדין  מס  חשבונית  תשלום    7גיש  קבלת  ממועד  ימים 

שיועסקו )ככל שיועסקו( בביצוע    וכי שכר עבודתם של עובדי   מתחייב  נותן השירות.  כלשהו

השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי  

לא יהווה עילה לעיכוב שכר העובדים   ןב בהעברת התשלומים על ידועיכו  המועצה והוועדה

 כאמור.  

כל   .7.6 ביצוע  במועד  דין,  פי  על  כשיעורו  מע"מ  יתווסף  השירות  לנותן  שישולם  תשלום  לכל 

 תשלום. 

נותן השירות אישורים על פי דין, תקפים למועדי  י,  התמורה  תשלוםבנוסף, לצורך   .7.7 מציא 

  כן עוסק מורשה ו  ו היות  בדברות ורשומות לפי החוק,  התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונ 

 אישור לצורך ניכוי מס במקור.

מסמכים כנדרש, או במקרה שתשלום כלשהו יתעכב  ה  לא הגיש את   נותן השירות ו  במידה .7.8

כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו  

לא   סכום,  אותו  אותו תשלום  ישל  כלשהם ישא  הצמדה  הפרשי  אליו  יצטרפו  ולא  ריבית 

מועדי   יידחו  לעיל,  המתוארות  בנסיבות  בתשלום  עיכוב  חל  העיכוב.  תקופת  בגין 

 התשלומים שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת האיחור.   

כלפי  וות משום ויתור על טענה כלשהי  או בביצוע תשלום על כדי לההחשבונית  אין באישור   .7.9

 . ונותן השירות ו/או השירותים שניתנו על יד

 שיפוי בנזיקיןואחריות  .8

השי .8.1 ביצוע  עבור  הבלעדית  האחריות  כי  הצדדים  בין  בזה  נותן  מוסכם  על  תחול  רות 

שניתן  אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירות  השירות. למועצה ולוועדה אין  

   ה.על פי הסכם ז

או לצד מועצה ולוועדה  נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק או הפסד או הוצאה שייגרמו   .8.2

 שלישי בגין השירות.  

כלפי   .8.3 אחראי  השירות  נותן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  והוועדה מבלי  כלפי  ו  המועצה 

ידן  על  המועסקים  יד ו  העובדים  על  המועסקים  קבלנים  ו  ןכלפי  אדם ועובדיהם  כל  כלפי 
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וכלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל   הפועל מטעמן

עקב   השירות,  ביצוע  ובמהלך  כתוצאה  לשירות  או  לרכושם  או  להם  שייגרם  שהוא  סוג 

 מעשה או מחדל או טעות או השמטה של נותן השירות או מי מטעמו.  

את .8.4 ולפצות  לשפות  מתחייב  השירות  והוועדה  נותן  או    המועצה  לה,  שייגרם  נזק  כל  על 

נגד שתוגש  תביעה  או  יל  ןדרישה  בהן  ואחרות  משפטיות  הוצאות  לכך ב  ועמד רבות  קשר 

לנותן    נהתודע  מועצה והוועדהאו פסק דין של בית משפט מוסמך. הן  וזאת על פי דרישת

לו להתגונן ולהגן    נהין של בית משפט מוסמך ותאפשר דהשירות על נזק, דרישה או פסק  

 על חשבונו.  יהן על

  ארועים לשלמו בגין    ואו חויב   ושילמ  ןלקזז ולנכות כל סכום שההמועצה והוועדה רשאיות   .8.5

מ השירות  לנותן  שיגיע  סכום  מכל  תה הןכאמור,  וגם  כזה וזכאי  נה,  סכום  כל  לעכב  ת 

 כלשהו.   לשלם דמי נזק לצד שלישי ותצפוי  הן תהנהלהבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו  

 ביטוח  .9

,  כאמור  ולהבטחת אחריותו   ועל פי כל דיןעל פי הסכם זה    נותן השירותים  מבלי לגרוע מאחריות

מהתחייבות  לגרוע  על  ,  ווחובותי  וומבלי  כי  השירותיםמובהר  הביטוח    נותן  נספח  הוראות  יחולו 

   .להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  3כנספח המצ"ב 

   עצמאיקבלן  -יחסי מזמין  .10

  יבצע את השירותים נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי,  נותן השירות מוסכם בין הצדדים כי   .10.1

ומעביד בין  ו ,  משלו  עסקוכמי שמפעיל   יחסי עובד  כדי ליצור  אין בהתקשרות בהסכם זה 

 .  ונותן השירות או מי מעובדי  ביןל ןמטעמ מיאו  המועצה והוועדה 

מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה    השירות  נותן .10.2

 . לאומיוהמוסד לביטוח  

השירות  .10.3 במתן    נותן  ידו  על  יועסקו  אשר  לעובדיו  משלם  הוא  כי  ומתחייב,  מצהיר 

כי   לו  ידוע  וכי  הסכם  ו/או  דין  כל  להוראות  בהתאם  זכויותיהם  מלוא  את  השירותים 

וכוללת גם    למועצה ולוועדההינה בבחינת עלות כוללת  לעיל    7.1התמורה הנקובה בסעיף  

 את התמורה בגין שכר עובדיו כאמור, אם וככל שיועסקו בביצוע השירות, והנלווים לו.    

נותן השירות מתחייב לפצות את    מבלי .10.4 לעיל,  והוועדהלגרוע מהאמור  ,  ןולשפות  המועצה 

דריש עם  שה  תןמיד  סכום  בכל  שי  וידרשראשונה,  ו/או  עליהלשלם  ובכל    ןהא  לשלם 

או  בינן  מעביד  -לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד  ו ידרששאו  ישאו  ההוצאות ש

 או מי מטעמו.    או עובדיו לבין נותן השירות  ןמי מטעמ 

או    נותן השירותהליך משפטי על ידי  ב ד, על ידי גורם מוסמך כלשהו,  במידה שיקבע בעתי .10.5

מעביד וכי על  -יחסי עובדבין הצדדים  כי בתקופת חלותו של הסכם זה התקיימו  מי מטעמו  
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והוועדה על    המועצה  מוסכם  דין,  כל  פי  על  המתחייבים  נוספים  ותנאים  שכר  לשלם 

של   מחדש  חישוב  ייערך  כי  ששולמו  כל  הצדדים  השירותהתשלומים  והסכומים    לנותן 

ל  צריךשהיה   מי מטעמ   נותן השירות,לשלם  ל הינם  ד  כעוב   ואו  פי שכר השווה    35%  -על 

נותן השירותק   האות  התמורהמ עודף שקיבל.  7.1  כאמור בסעיף  יבל  כל סכום  וכי    לעיל, 

השירות   יד נותן  על  לצרכן    ויוחזר  המחירים  צמוד למדד  כשהוא  עם קבלת הדרישה  מיד 

 ונושא ריבית שנתית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. 

 סודיות .11

לשמור    השירות  נותן  .11.1 לפרסם   עלמתחייב  לגלות,  למסור,  להעביר,  ולא  מוחלטת  סודיות 

,  מעשי  או  עיוני  מסמך,  חומר,  כניתת,  לחשוף או לרמוז לכל אדם או גוף כלשהו כל מידע

ביצוע    נתקבל  או   שנאסף וה םשירותיהבמסגרת  מידע  שמתחייב    וא,  בכל  להשתמש  לא 

אלי ולצורך    ושהגיע  מטרה    השירותים  ביצועעם  מילוי  לכל  לצורך  למעט  שהיא,  אחרת 

 . על פי הסכם זה ו תפקיד

בנוסח שיועבר אליו    התחייבות לשמירת סודיותעל  מו  יחתשותפיו ועובדיו    ,השירות  נותן  .11.2

 . המועצה והוועדהעל ידי 

 ניגוד עניינים  .12

עניינים   .12.1 ניגוד  של  במצב  להימצא  שלא  מתחייב  השירות  והתחייבויותיו  נותן  חובותיו  עם 

 למועצה ולוועדה.

  ו ין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש ל י מיד וללא דיחוי, על כל ענ  נותן השירות ידווח .12.2

 . על פי הסכם זהוהתחייבויותיו  וין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותי י ענ

 העברת זכויות .13

להעביר או   , אולאחר הסכם זה או כל חלק ממנואו להעביר להסב למסור, רשאי  ואינ  נותן השירות

      .הסכם זה ל פילמסור לאחר כל זכות או חובה ע

 שונות .14

וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה    המועצהספרי   .14.1

 . על פי הסכם זהשיבוצעו  לכאורה בכל הנוגע לתשלומים 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם.  .14.2

או אישר סטיה מהוראת    ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה .14.3

,  לאחר מכן  או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו  כוויתורדבר  , לא ייחשב הההסכם

 ת. הוראה אחר ובין של של אותה הוראה בין 
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לא יהיו  , וכל שינוי של איזה מתנאי ההסכם,  הנחה מטעם אחד הצדדים,  כל ויתור, אורכה .14.4

 . ונחתמו על ידי אותו צדבכתב  תקפים אלא אם נעשו 

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  .14.5

 בהסכם זה. 

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר  .14.6

הא כל  המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא ת  תיעם הסכם זה תהיה נתונה לב

 סמכות לדון במחלוקת כאמור.

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם. .14.7

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
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 נספח ביטוח  -  3נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _______. _____________________ -" "המבוטח

מועצה מקומית עומר או תאגידים או חברות עירוניים או גופי סמך רשותיים או עמותות   -"  מבקש האישור"
 בשליטתם או נבחריהם או מנהליהם או עובדיהם.  

 . מתן שירות של תובע עירוני למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ולבניה -" השירותים"

מאחריות   לגרוע  עלמבלי  המבוטח  של  על-ומהתחייבויות  ו/או  זה  הסכם  לערוך  -פי  המבוטח  על  דין,  כל  פי 
אחריות  ביטוח  ולעניין  השירותים,  מתן  תקופת  כל  במשך  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  ולקיים, 

נוספת של   לתקופה  ולכל הפחות  דין  לפי  לו אחריות  קיימת  עוד  כל  לאחר תום תקופת מתן   7מקצועית  שנים 
שירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן:  ה
 "(. ביטוחי המבוטח"-" ואישור ביטוחי המבוטח "

הביטוחים  שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 
צוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם בי

לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח 
 לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. 

שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט    מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים
 באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 

האישור   מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת    7ללא  מועד  לפני  ימים 
ובכל  הסכם,  על  החתימה  ממועד  או  אישור   השירותים  את  השירותים,  מתן  לתחילת  מקדים  כתנאי  מקרה 

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון,  
   2019-1-6ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי  
וטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המב

 לעיל.  0נוספת כמפורט בסעיף  

למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע  
יום לפני מועד   30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

תאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בה
מהמבוטח   תמנע  אם  גם  התחייבויותיו  כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על  המבוטח  מהתחייבויות 
האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה 

באים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים  ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי ה
 להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

ולוודא  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
ימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקי

הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 
יוחלט על ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  פעולה עם מבקש האישור  ידי מבקש -לתביעה ולשתף 

 האישור להגישה למבטחים. 
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דוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  מבקש האישור רשאית לב
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  

קתם  בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדי
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

פי הסכם זה ו/או  -על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 פי דין.-על

לבין   המבוטח  ביטוחי  באישור  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  המבוטח  בכל  על  זה,  ביטוח  בסעיף  האמור 
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

זה, הינה   גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  זאת קביעת  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל 
פי הסכם זה ו/או  -החבות על  מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלואבבחינת דרישה  

ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על ו/או דרישה כלפי מבקש האישור  פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה 
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  

 שהוצא על ידי המבוטח. 

צו קיים  המבוטח  שלדעת  ו/או  ככל  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  רך 
משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח  

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ר ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או  האישו

 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. -משלים שייערך על

ר, מאחריות  המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישו
מכלליות   לגרוע  )ומבלי  לשירותים  בקשר  בו שימוש  כלשהו שנעשה  לרכוש  להיגרם  עלול  לנזק אשר  או  לאבדן 
עם   או בשמו בקשר  לכל הבאים מטעמו  לנזקים  וכן מאחריות  עבודה אחר(,  כלי  וכל  רכב  כלי  לרבות  האמור, 

 השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם  
 ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו 
נה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור  באמצעותו ו/או באמצעות קבלני מש

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

לג כדי  זה  סעיף  בהוראות  כלשהי.אין  אחריות  האישור  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות    רוע 
לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה  המבוטח  כי  מובהר, 
ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל 

אחריות המבוטח לפי דין נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שב 
 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. 

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  
יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  

הביט לנספח  על  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  כי  מוסכם  האמור,  לאור  זה.  בעניין  אחרת  הוראה  כל  או  וח 
ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח  

ול שינוי בהוראות  לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יח
המצ"ב   הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  להחליף  רשאי  יהא  האישור  מבקש  כאמור,  הביטוח  על  המפקח 
זה  ביטוח  בנספח  כמפורט  המבוטח  של  הביטוח  להתחייבויות  בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח 

 כאמור. 
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 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: 

לכל ביטוח ה על כל -נערך עלהנם קודמים  וכי מבטח המבוטח מוותר  ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור 
 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו. 

אלא   לתוקף  ייכנס  לא  המבוטח,  מביטוחי  מי  של  ביטול  או  האישור  מבקש  לרעת  משלוח    30שינוי  לאחר  יום 
 נוי או הביטול. הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השי

ו/או   המבוטח  ידי  על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  ביטוחי  תנאי  הפרת 
 עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

שר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כא
סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או  

 מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה. 

ביט מהדורה   יפחת מתנאי  לא  מקצועית(  ביטוח אחריות  )למעט  הכיסוי  )אם  2013היקף  רבתי  רשלנות  חריג   .
חוזה   חוק  פי  על  המבוטח  וחובות  המבטח  מזכויות  לגרוע  כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין  אולם  יבוטל,  קיים( 

 .  1981 -ביטוח התשמ"א 

על  הויתור  וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם  כלפי מבקש האישור  זכות התחלוף  על  מוותר  המבטח 
 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.  

 ח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות נספ 
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האישור אישור קיום ביטוחים  הנפקת  :  תאריך 
(DD/MM/YYYY) 

ל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של  

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

עומר   מקומית  ו/או שם:מועצה 
עירוניים   חברות  ו/או  תאגידים 
ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או 
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם  

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים☐

 מוצריםמזמין ☐

 ______ אחר: ☐

 _________ ת.ז./ח.פ.:  _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ מען:  _________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

או   אחריות  גבולות  לפי  חלוקה 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה 
ומהדורת  
 הפוליסה 

סכום  ת. סיום ת. תחילה האחריות/  גבול 
 ביטוח

כיסויים 
נוספים 
בתוקף  
וביטול 
 חריגים  

קוד   לציין  יש 
כיסוי 

בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע סכום

 רכוש 

 

 לא בתוקף       

אחריות   ₪    2,000,000     צד ג'
צולבת  

(302 ) 

קבלנים  
וקבלני  
 ( 307משנה ) 

על   ויתור 
תחלוף  
לטובת  
מבקש  

האישור  
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 כיסויים

(309 ) 

כיסוי 
לתביעות  

המל"ל  
(315 ) 

מבוטח  
בגין   נוסף 
או   מעשי 

מחדלי  
  -המבוטח  

מבקש  
האישור  

(321 ) 

מבקש  
האישור  

כצד   מוגדר 
 ( 322ג' )

ראשוניות  
(328 ) 

רכוש  
מבקש  

האישור  
כצד   ייחשב 

 ( 329ג' )

על   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים ויתור 
תחלוף  
לטובת  
מבקש  

האישור  
(309 ) 

מבוטח  
היה    -נוסף  

וייחשב  
כמעבידם  

מי   של 
מעובדי  

המבוטח  
(319 ) 

ראשוניות  
(328 ) 

 לא בתוקף        אחריות המוצר

אבדן   ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
מסמכים  

(301 ) 

דיבה,  
השמצה  
והוצאת 

הרע   לשון 
(301 ) 

על   ויתור 
תחלוף  
לטובת  
מבקש  
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 תובע מתן שירות של- 32/2021מכרז מס' 

 ו"בלמועצה ולוועדה המקומית לת עירוני

 
 

_______________________________  ________________ 
 מציע חתימה וחותמת ה                                               והוועדה המקומית חתימה וחותמת המועצה 

 

 כיסויים

האישור  
(309 ) 

מבוטח  
בגין   נוסף 
או   מעשי 

מחדלי  
  -המבוטח  

מבקש  
האישור  

(321 ) 

ואי   מרמה 
יושר  

עובדים  
(325 ) 

פגיעה  
בפרטיות  

(326 ) 

עיכוב/שיהו 
עקב   י 

מקרה  
ביטוח  

(327 * 

ראשוניות  
(328 ) 

תקופת  
  12  -גילוי  

חודשים  
(332 ) 

        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 שירותים משפטיים  -093

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

ייכנס לתוקף אלא   לא  פוליסת ביטוח,   או ביטול של  לאחר משלוח הודעה למבקש   יום  30שינוי לרעת מבקש האישור 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 


