
 פניה לקבלת הצעות 
בתחום הנזיקין הזמנה להציע הצעות לבחירת עורכי דין חיצוניים למתן שירותים משפטיים 

 יבנה לעיריית
 

 )להלן:"התחום"( תחום נזיקין וביטוחמשרדי עורכי דין שמומחיותם ב מזמינה יבנהעיריית 
יה בערכאות לרבות ליטיגצ שוטפים בתחומים אלה משפטיים שירותים ו/או נתנו הנותנים

 ו/או גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות רשויות מקומיותל המשפטיות השונות,
 להציע הצעה למתן שירותים משפטיים בתחום כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה.

 
( לתקנות העיריות מכרזים לא חלה על הרשות המקומית החובה 8)3יובהר כי בהתאם לתקנה 

ר עם הליך זה ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בתקנות העיריות מכרזים. לעריכת מכרז בקש
על אף האמור לעיל העדיפה הרשות המקומית לנקוט בהליך פניה פומבי לקבלת הצעות כאמור 
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים וזאת בהתאם לכללים המפורטים במסמכי הזמנה זו ובשים לב 

תקשרות הנדרשת על ידי הרשות המקומית, טיב ואיכות למרכיב יחסי האמון המאפיינים את הה
    הייצוג לרבות הוותק והניסיון הנדרש בייצוג הרשות המקומית בתחום זה.

 
 בשים לב לטיב ואופי ההתקשרות כמפורט לעיל, הרשות המקומית אינה מחויבת לבחור במציע

הרשות המקומית להתקשר  הזול או במציע אחד בלבד. אין בהזמנה זו כדי לחייב את כלל, במציע
 עם מציע כלשהו או להוות התחייבות להתקשרות בהיקפי עבודה כלשהם. 

מציעים אשר יחשבו כעומדים בדרישות הסף יכללו ברשימת המשרדים הכשרים הרשאים לתת 
שירות משפטי לרשות המקומית בתחום בהתאם לאמור בהצעותיהם כפי שהוגשו לרשות 

 ת המקומית בהליך זה, כפופה לאישור חברת הביטוח לעירייה. כל החלטה של הרשוהמקומית. 
 

 תנאים הבאים:מלוא הרשאי להגיש הצעה מי שעומד ב
 
1.  
 

יעוץ שוטף יוב דיני הנזיקין וביטוחמי שיש בבעלותו משרד עורכי דין המתמחה בתחום  .א
  ים אחרים בתחום.ילרשויות מקומיות ו/או גופים ציבור

 של עשר שנים לפחות ובעל ניסיון במתן שירותיםמי שהוא עורך דין בעל וותק  .ב
 עיל במהלך שלוש השנים האחרונותל א'בס' משפטיים בתחום לגופים המפורטים 

 .   והינו בעל המלצות בתחום לפחות

מי שעומדים לרשותו האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע מתן השירותים  .ג
 המשפטים כנדרש במסמכי הזמנה זו.

 
מתאימות לרבות  צרף אסמכתאותל מסמכי ההזמנה על נספחיה. יש למלא את כיש ל 2.1

ולהגישן בחוברת נפרדת אשר תצורף למסמכי ההצעה המוגשים על  המלצות ככל שנדרש
 .המציעידי 

 
ניתן לצרף מסמכים נוספים שאינם נדרשים במסמכי ההזמנה ככל שהמציע סבור שיש  2.3

וותק ו/או הצלחות משפטיות יוצאות דופן  בהם צורך והם יכולים להעיד על ניסיון ו/או
 בתחום.

 
 אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי סף !

                
.    להלן תנאים משלימים והנחיות למילוי חוברת ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו. 3 

 פורט להלן:העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש כמ
 

אישור מסמכי התאגדות )ככל שהמציע הינו תאגיד,  יש לצרף אישור עוסק מורשה כדין,  א.        
 .(סה וניכוי מס, אישור ניהול ספריםמס הכנ

 
 גופים( 2סיון  במתן שירותים דומים בגופים גדולים אחרים )לפחות ילפרט ניש  ב.        

 
לרבות  מציע לצורך ביצוע השירותים )תיאור מפורטלפרט את הצוות העומד לרשות היש   ג.

 (צירוף העתק תעודת עו"ד
 

 . לפרט שירותים הניתנים לחברות ביטוח ו/או סוכנויות ביטוח יש  ד.        



קיימים ניגודי אינטרסים בין הפעילות המוצעת לבין פעילות אחרת  ה. יש לפרט האם            
 (פרטיש להמבוצעת על ידי המציע? )

 
 צרף שמות של ממליצים לשירות המוצע על ידך, כולל מספרי טלפון וכתובות.יש ל .ו

 
 כל הוצאות הקשורות לניהול התיק ישולמו על ידי עו"דלתשומת לב המציע כי,  .ז

תשפה את עורך הדין בגין ההוצאות הרשות ים. יישירות לגופים/תאגידים הרלוונט
לאשר את ההוצאות מראש ובכתב  מעורך הדין. יש קבלת חשבון עסקההנ"ל בכפוף ל
  עם העירייה.

 
 הצעה בעט בלתי מחיק בלבד )אין למלא בעיפרון(.כל מסמכי היש למלא את  .ח

 
יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים ולחתום על כל המסמכים  .ט

 כנדרש.
 

כשהיא חתומה בהתאם להוראות וכן את דף הצעת  הצעהיש להגיש את כל חוברת ה  .י
בעותק נוסף. המסמכים יוגשו  ההצעההנמצא בחוברת ואשר צורף למסמכי  ירהמח

 כשהם חתומים וסגורים במעטפה המצורפת.
 

 יש להגיש את ההצעה על גבי הטפסים המקוריים בלבד.   .יא
 

המקוריים.       הצעהאין לבצע שינויים,  תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי ה  .יב
או דברים נוספים אותם  רות, השגות מכל סוג שהואבמידה ולמגיש ההצעה ישנן הע

יצרף  - הוא מבקש לציין בפני הרשות המקומית ושלא נתבקשו במסמכי ההצעה
 .הצעהמסמך נפרד אותו יצמיד לראש חוברת ה

 
יש להגיש הצעות בכתב הכוללות את כל הפרטים המבוקשים והצהרה על העדר ניגוד   .יג

 פול הנדרש על ידי הרשות.נים  ועל הסכמת המציע להיקף הטייעני
                                                

 
יש להגיש בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים לעיל. מציע יה, חעל כל נספאת ההצעה  .4

מסמכי  שארלעיל וכן בהתאם ל 3העומד בתנאים אלו יגיש הצעתו בהתאם לאמור בסעיף 
 .ההצעה

 

 מע"מ.כוללים אינם המחירים בהזמנה זו  .5
 
 העירייה רשאית בשל אופי השירותים הנדרשים והיות ומדובר בתחום מומחיות, תהא .6

 מציע אחד או מספר מציעים הכול בהתאם לסוגיה המשפטית ולמומחיות הנדרשת בחור ל
 .מעת לעת

 
  אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .7

 
ת המקומית לצאת בהזמנות נוספות לקבלת הצעות אין בהליך זה כדי למנוע מהרשו .8

לשירותים משפטיים בתחום ו/או שלא להתקשר עם אף גורם ולבצע את העבודה 
 . ו/או אחרים באמצעות עורכי הדין של הלשכה המשפטית

 
 נתנו רק  ע"י מגיש ההצעה או עו"ד מגיש ההצעה או  נציג יהשירותים המשפטיים י .9

 . יהו אשר יאושר ע"י העירימטעמ
 

מציע או מציעים העומדים בתנאי הסף ירשמו כמשרדים הכשרים לתת שירותים בתחום  .10
לרשות המקומית, וזו תפנה מעת לעת למשרד ו/או למשרדים שנרשמו כמתאימים אצל 
הרשות המקומית בהתאם לצורך ולמסמכי ההצעה כפי שהוגשו על ידי המציעים שהוכרזו 

 כשירים כאמור.
 



ובכפוף למגבלות  לרבות נספח התמורה -חיומפורט בהסכם על נספתנאי התשלום יהיו כ .11
בחתימתו של המציע על הסכם זה ונספחיו, נותן המציע הסכמתו  אישורו  שיפורטו להלן.

יש ליתן הצעה באחוז הנחה אחיד למלוא רכיבי נספח התמורה בסך של  לאמור לעיל.
  .10%הנחה/ תוספת עד 

 
במשרד מח'  המכרזים בעיריית  12:00_בשעה 29.6.17מועד אחרון להגשת ההצעות הינו  .12

  , במסירה ידנית. יובהר כי הצעה שלא תוגש במועד כאמור תיפסל.יבנה
ומנכ"ל מועד הראיונות ע"י ועדה מקצעית שתורכב ע"י היועמ"ש, גזבר/ית העירייה 

מבין המציעים  5העירייה תפנה ל . 09:00-12:00 השעות בין 20.7.17 ה'יום יהיה  העירייה
 . ותזמינם בכתב למועד זה חוזר מנכל בענייןבהתאם להנחיות 

 
 



 
 
 

 :השירותים המשפטים הנדרשים הינם כמפורט להלן
 

מכל סיבה  או מי מטעמה על ידי חברת הביטוח מטופלותאשר אינן  טיפול בתביעות .1
 ילרבות הכנת כתבבערכאות שונות,  המוגשות מעת לעת כנגד הרשות המקומית שהיא

 .ו/או תכתובות שונות ו/או תגובות שונות ככל שנדרש הגנה ו/או בקשות שונות

 הגשת תביעות בשם הרשות המקומית בגין נזקים שונים שנגרמו לרכוש ציבורי. .2
 בכל הערכאות בתביעות המוגשות כנגד הרשות המקומית בבתי המשפטהופעה  .3

 .כאמור

  דיני הנזיקין ו/או ביטוחמתן ייעוץ משפטי שוטף ו/או חוות דעת בתחום  .4

 .ככל שיידרש נה על תכתובות שונות מול גורמים שוניםמע .5

 השתתפות בישיבות עם גורמי הרשות המקומית ככל שיידרש. .6

 ייצוג בהליכי גישור ו/או פישור ו/או בוררות.    .7

ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע השירותים האמורים ברמה מקצועית  .8
ת במפורש ובלבד והיא עולה גבוהה בהתאם להוראות הסכם זה אף אם אינה נזכר

 בקנה אחד עם תחום השירותים המשפטים נשוא מסמכי הזמנה זו.
 

העירייה תהא זכאית לפנות למציע/ים שיבחרו בכל הנושאים האמורים לעיל או בחלקם לפי 
 שיקול דעתה של העירייה ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בעניין. 

 
 

יותר או בכל הצעה שהיא. העירייה רשאית לבחור אין הרשות מתחייבת לבחור בהצעה הנמוכה ב
 מספר מציעים ואין בהתקשרות עם מציע משום בלעדיות. 

 
הרשות תוכל לבחור מציע אחד  פניה זאת אינה מחייבת את הרשות להתקשר עם מי מהמציעים.

אישור חברת הביטוח לעירייה למציע/ים הינו או יותר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין. 
 י להתקשרות. האישור צריך שיהא בטרם ההתקשרות ו/או במהלכה. תנא

 
 

 אופן הליך הבחירה הינו כמפורט להלן:
 

 במסגרת גיבוש ההמלצה של הועדה המקצועית, יבחנו הפרמטרים הבאים
 

בתנאי הפסלות כקבוע בחוזר בחינת עמידתו של מועמד עמידה בתנאי סף לרבות  .1
 .5/2009מנכ"ל 

של עורך הדין אל מול שאר המועמדים בתחום בהתאם לדרישות היקף וטיב ניסיונו  .2
 הרשות המקומית וצרכיה.

ניה ויכולתו של המועמד למלא יהתאמת המועמד לביצוע העבודה בהתייחס למאפי .3
 אחריה ביחס להיקפי העבודה בתחום אצל הרשות המקומית.

יעת הישגים משפטים מיוחדים בתחום כגון כתיבת מאמרים ו/או ספרים ו/או קב .4
 יתרון.  -תקדימים משפטיים בתחום

 .גובה שכר הטרחה המוצע על ידו .5
 

 
עם גיבוש ההמלצות תעביר הועדה המקצועית את המלצותיה אל ראש הרשות המקומית לשם 

 כל החלטה של העירייה כפופה לאישור חברת הביטוח של העירייה.  קבלת החלטה.
 

שירותים בתחום יקבל  מית לשם מתןמציע שימצא כמשרד הכשיר להירשם אצל הרשות המקו
  הודעה מתאימה.

 



 
  מתן שירותים משפטיים בתחום הנזיקין לעיריית יבנה -נספח תמורה  

 
 :טיפול בתביעות ו/או במכתבי דרישה מחוץ לכותלי בית משפט 1.1

 
הערכת סיכון ראשונית + מתן הנחיות לעובדי הרשות, ככל ויש צורך בכך, ו/או  

גמר הטיפול )לרבות הסכם פשרה וחתימה על כתב קבלה  טיפול בפניה עד
 ₪.  500וסילוק(  

  
 ללא עלות. –הערכת סיכון בלבד והעברת התיק לחברת הביטוח  

  
  ללא עלות.  -      חוות דעת לגבי הצעות פשרה  
  
 ללא עלות.  -    חוות דעת לפני טיפול בתיק  

 
 

 :ף ורכושנזקי גוטיפול בתביעות בבתי משפט בשל  1.2
 

 )₪(שכר טרחה  סכום התביעה עד
  בבימ"ש לתביעות קטנות

 
הכנת כתב הגנה כולל הודעה לצד ג' )במידת הצורך( 

 והכנה לדיון של עובדי העירייה
 

 
1,000  ₪ 

  
  בבתי משפט שלום

סגירת התביעה בפשרה מחוץ לכותלי בית משפט, לפני 
 הגשת כתב הגנה  

500  ₪ 

סגירת התביעה בפשרה לאחר הגשת כתב הגנה 
קדם משפט( ו/או מחיקה ו/או דחייה על  אחרי/)לפני

 הסף ו/או התיישנות
 

1,500  ₪ 

פס"ד מנומק לאחר הליך הוכחות תשלום באחוזים לפי 
 גובה התביעה:

 

מגובה הפיצוי ולא  8% ₪ 75,000עד 
 ₪  4,500 –יותר מ 

 מגובה הפיצוי  6% ומעלה₪  75,001
 ₪  1,000 סיכומים בכתבהגשת תוספת בשל 

 ₪  300 נוספת מעל השניהלכל ישיבת הוכחות תוספת 
 ₪  500 הודעה לצד ג' בבימ"ש השלוםתוספת בגין הגשת 

  
 ₪  8,500 כולל ישיבה ראשונהערעור 

  
יש ליתן הצעה באחוזים הנחה/ תוספת  -הצעת המציע

טיה סכל  זה. 1.2למחירים שצוינו בפרק  10%עד 
 מהוראות אלה תגרום לפסילת ההצעה

______ % )ובמילים: 
 ____________ אחוזים(

 
   

 
 



 

 
 

תמורת ביצוע מלא השירותים כמפורט בכל מסמכי ההצעה, הריני מציע את אחוז ההנחה/תוספת על 

 התעריפים המנויים בנספח התמורה:

 

)עד  שיעור ההנחה  % _______  ׁ10%) 

 (10%)עד ____  שיעור התוספת% ___

 

אני מצהיר כי ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי, מהווה את מלוא התמורה עבור השירותים שינתנו על 

ידי או על ידי מי ממשרדי, למעט כמפורט בהסכם וכי לא אדרוש כל תשלום נוסף בגין  ביצוע השירותים 

 הצדדים מראש ובכתב. הנדרשים במסגרת ההתקשרות עם העירייה אלא אם כן סוכם אחרת בין

 

 כאשר המציע הינו תאגיד יחתמו מורשי החתימה של המציע:

בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי 

התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות 

 חייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. המפורטות לעיל, ול

 

 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________

 תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 

 .ז.: ______________שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת

 תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 

 אישור חתימה על ידי עו"ד:

 

 אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________

 ____מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד __________

ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 

 תאריך: ______________ חתימה: _______________ חותמת: ________________
 
 
 
 

       
 



 

 
 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

 
טופס זה ימולא על ידי כל אחד מיחידי המציע ועל ידי כל אחד מעורכי הדין אצל המציע 

 האמורים לתת את השירותים המשפטיים 
 

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת 
 ועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקב

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות, או עבירות משמעתיות על פי 
והכללים מכוחו ולמעט עבירות תעבורה ו/או לא הוגשו  1961 –חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 

האמורות, וזולת אם חלפה תקופת התיישנות נגדי הליכים פליליים או משמעתיים בגין העבירות 
 .1981 –לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 
 במידה והאמור לעיל אינו נכון ו/או מדויק יש לפרט את העבירות/ההליכים ומצב הטיפול בהם

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

 חתימה:
 שם פרטי: _______________ שם משפחה: _______________ ת.ז: ________________

 _______________ חתימה: ________________ חותמת: _________________ תאריך:
 
 

 אישור חתימה על ידי עו"ד
 

 אני הח"מ _________________ עו"ד __________________ ת.ז. _________________
מאשר בזאת כי עו"ד  _______________ ת.ז. ______________אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז., 

הקבועים בחוק אם לא ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ________________



 

 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים
 

אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות למתן שירותים משפטיים 
 י:כ
 

לא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים  .1

 עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין.

לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מסוג כל שהוא נגד הרשות המקומית בעניינים  .2

 שהועברו לטיפולי במסגרת ההסכם. 

ותים משפטיים מכל סוג שהוא נגד הרשות המקומית, אף בעניינים לא אייצג או אתן שיר .3

שלא הועברו לטיפולי במסגרת הסכם זה, כל עוד עומד ההסכם בתוקפו, ולמשך פרק זמן 

של חצי שנה לאחר סיום הטיפול בתיק, אלא אם אישר נציג הרשות המקומית מראש 

 ובכתב תקופה קצרה יותר. 

כל תיק בטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של  אודיע לרשות המקומית, לאלתר, על .4

 ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של הרשות המקומית.

 ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס: .5

לענייני; עניינו של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי 
ינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או שעובדים/ פועלים במשרד; לעני

מייעצים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי 
חבר בו, מנהל  –מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש קשר עימו 

לקבל רווחים, או שהוא בעל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות 
 שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. 

בן משפחה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד 
 מאלה.

התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עורכי הדין הח"מ; ביחס לכל עורכי הדין מטעם  .6

לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים,  המציע; וביחס לכל תאגיד/ שותפות אשר המציע,

בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין 

 בתאגיד/ בשותפות המציע.

 
 .1969 –"בעל עניין" ו"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 
ר ספק, אין למען הס –ככל שהטופס ממולא על ידי המציע/ מורשה החתימה של המציע  .7

בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים 

 מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו. 

 
 ולראייה באתי על החתום:

 
 חתימת מורשי החתימה של המציע:

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי
במסמכי התאגיד במסגרתו מאוגד המציע, כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו 

וההצהרות המפורטות לעיל, ולחייבו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה 
 זו. 

 
 _________ ת.ז.: ______________שם פרטי: ______________ שם משפחה: _____

 תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________



 
 שם פרטי: ______________ שם משפחה: ______________ ת.ז.: ______________
 תאריך: _____________ חתימה: _______________ חותמת: ________________

 
 י עו"ד:אישור חתימה על יד

 
 אני הח"מ __________________ עו"ד ________________ ת.ז.: _______________
 מאשר בזאת כי עו"ד ______________ ת.ז. ______________, עו"ד ______________

ת.ז. ______________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
ים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם וכי יהיה צפוי לעונש

 עליה. 
 

 תאריך: ______________ חתימה: ________________ חותמת: ________________



 הצהרת סודיות

אשמור על סודיות  ומאשר בזאת כי מצהירת.ז. מס' ___________הח"מ ___________ יאנ

מידע ו/או נתונים ו/או תוכניות ו/או פרטים )להלן: "החומר"( אשר מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או 

הגיעו אליי במסגרת הסכם זה ולצרכיו בלבד בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בין על ידי העירייה 

 ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרת.

ורת העתקה כמו כן, לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל צ

אחרת למעט לצורכי הסכם זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי הסכם זה יחולו הוראות 

 התחייבות זו.

הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או הגיע לידי 

 במסגרת הסכם זה לרבות לשם מניעת אובדן ו/או הרס ו/או העברה לידי צד ג'.

לצורכי הסכם זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר  למעט

 ו/או אמסור כל מידע לצד ג' לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

בחתימתי על התחייבות זו הנני מתחייב להביא תוכנו של כתב התחייבות זו לכל עובד מטעמי וכן 

ף האמור לעיל, ברור וידוע לי כי כלפי העירייה לדאוג להחתימו על טופס התחייבות כאמור. על א

הנני ממשיך להיות אחראי כלפי מחויבויותיהם של עובדי לשמירה על סודיות החומר שהועבר 

 לידיהם במסגרת הסכם זה.

הנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או לידי מי מטעמי כדי להעניק לי ו/או למי מטעמי 

 למעט כמפורט בהסכם זה.זכות בעלות ו/או רשות 

הח"מ מכיר את המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק הגנת הפרטיות 

 ומקבל החומר כולו או חלקוע"י העברת עירייה גרם לילנזק שעלול לה מודעוכן  1981התשמ"א 

נזק שעלול  בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל עלי אחריות מוחלטת

 להיגרם לה על ידי הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים. עם סיום ההסכם הנני 

מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת הסכם זה בין באופן ישיר ובין באופן 

 ף.עקי

 ולראיה באנו על החתום:

   

  

במידה והמצהיר הינו תאגיד יחתום על ההצהרה מי שהוא מורשה החתימה של התאגיד בהתאם להחלטה של 
התאגיד שנתקבלה כדין. על נוסח הצהרת סודיות זו יחתום כל עובד של התאגיד המבצע עבודה או נותן שירותים 

 ן הצדדים.לרשות המקומית במסגרת ההתקשרות החוזית שבי
 
 


