
 עיריית יבנה 

 םלפסולת במגוון סוגי לרבות פתרונות קצה הקמת אתר מחזורתכנון ויועץ ללאיתור  מכרז 
 יבנה בעיר

 1/2019מס'  מכרז 

 

)פרילאנס( ליתן שירותי חיצוני לתפקיד של יועץ מתאימים להציע את מועמדותם יועצים עיריית יבנה  מזמינה בזאת 
 בעיר יבנה. ופתרונות קצה לפסולת במגוון סוגים  לרבות תחנת מעבר מחזורהקמת תחנת תכנון וייעוץ ל

 כללי:

במקרקעין במערב  לתחנת מעבר ומחזור בעיר יבנה תוכניתשעיקריה הינם  404-0200949לאחרונה אושרה תב"ע מס' 
   www.gis.mavat.moin.gov.il או בלינק     .מסמכי התכנית :לעיון במסמכי התכנית  לחץ כאן . העיר

 

 ולא תתקבל כל טענה בעניין .בטרם הגיש את הצעתו מגיש ההצעה מחוייב לעיין בתכנית על כל מסמכיה 

והכל מתוך הקפדה תוך שימוש בפתרונות חדשניים בתחום, בעיר ומוסדותיה תודעה סביבתית רחבה שואפת ליבנה עיר ה
בשירותי היועץ לתכנון הקמה ובמידת הצורך גם פיקוח על תחנת מחזור  עזריבכוונת העירייה לה על איכות הסביבה.

  בנוסף יעסוק היועץ בהדרכה ושיתוף הציבור בהליך כמו גם בעידוד מחזור בעיר. כאמור לעיל.

תחנת מחזור  במידת הצורך פיקוח על הפעלה שלה והקמול מיועצים לתכנון עיריית יבנה מעוניינת לקבל הצעות
ההצעה צריך שתוגש ע"י  בעיר יבנה בפרוייקט חדשני ויצירתי.ופתרונות קצה למגוון סוגי פסולת הכוללת תחנת מעבר 

בעלי ניסיון דומה  . העירייה מעוניינת ביועץ אשר יבצע את התפקיד באופן אישי והינולפי דרישות הליך זההמציע 
   לעבודות נשוא המכרז. 

שלא יוחזרו. ניתן , ₪ 1,000 תמורת במשרדי מנכ"ל העירייהתיק המכיל את החומר המתייחס למכרז זה, ניתן לרכישה 
 בימים א' עד ה'  13:30 – 8:30לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי אגף ההנדסה בין השעות 

  ממשרדי מנכ"ל העירייה. היציאה   12:00שעה  24/6/19תאריך  ב'ייערך ביום מציעים למעוניינים  סיור 

 דלהלן: המצטברים בתנאים שתעמוד אחתהינה ליישות משפטית  במכרז להשתתפות הזכות

מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל  של אחד ממרכיבי המציע הורשע 
בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או אם תלויים 

י המציע או מנהל של המציע או מנהל של הליכים פלילים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או אחד ממרכיב
אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע )בין מציע יחיד או שותפות של מספר מציעים 

 לעניין מכרז זה(, להגיש הצעה כלשהי למכרז זה. 

רה על אי רישום פלילי או תצהיר המציע או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשט
 החתום בפני עו"ד בהתאם לדרישות המכרז. 

על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות העובדים המועסקים בידי 
 .םקבלני

 ., בהתאם להוראות הדיןעל המשתתף להיות נעדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה

 שיק בנקאי/מציע אשר רכש את המכרז וצירף להצעתו את הערבות הבנקאית

 על המציע לעמוד בתנאי הסף לרבות לעניין ניסיון שיפורטו להלן. 

תאגיד עירוני(, ואופן ההעסקה  חיצוני )ולא עובד עירייה ו/אופרילאנס יהיה יעוץ   ספק שירותיהמועמד אשר ייבחר ל
 כדין.יהיה תמורת חשבונית 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&mp_id=Ug8KAJ9Roky9KuZfetqR%2BnFSZPwM9u4K21P0nQeTJHIDCI5Y7NXfOPBm9Fwk4%2F6OoK6uEdpZIdMUo0bD7bae4d2sz97uErOswR8qG1TGyDw%3D
http://www.gis.mavat.moin.gov.il/


ופי וכולל את כל תוספת מע"מ לחודש. השכר הינו סהצעת המציע במכרז ב הינו סכוםהתמורה בגין שירותי הייעוץ 
 . יועץההוצאות של ה

, שעות חודשיות 180, קרי לפחות במתן שירותי הייעוץ משרה מלאהידרוש מהיועץ השקעה של התקשרות היקף ה
ל לעסוק בכל עיסוק אחר כולא יספק את השירות שייבחר ל יועץה. יובהתאם לאבני הדרך שיפורטו במכרז על נספח

 ישולמו שעות מעבר לסך שעות זה.  לאכ"כ  כיועץ לעירייה. בתקופת העסקתו 

בצע עבור ל יועץשעות חודשיות אשר יידרש ה 180על פי היקף של  תמחושבעוץ יתמורה בגין ביצוע שירותי היגובה ה
ואופי העבודה שנעשתה על בפועל בסוף כל חודש קלנדרי אודות מספר השעות שעבד העירייה מדי חודש. היועץ ידווח 

מהיקף  10%מוסכם כי ביצוע של היקף שעות הנמוך עד  השעות, על פי פורמט דיווח אותו תדרוש העירייה. ידו באותן
 10% -בתשלום המלא של שכר הטרחה, אולם ביצוע היקף שעות הנמוך ביותר מ  השעות החודשיות הנדרש לא יפגע

שעות  הנדרש, יפחית את שכר הטרחה, החל מהשעה הראשונה, באופן יחסי לתשלום המלא בגין מלוא מהיקף השעות
  העבודה.

ין בישראל, והעומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כד
 הקריטריונים הבאים:

המציע ובמקרה של חברה או שותפות כדין מנהלי המציע הינם בעלי תואר אקדמאי ראשון  .1

 לפחות בתחום ההנדסה ו/או בתחום הכלכלה ו/או בתחום התעשיה והניהול.  

בעל נציג החברה/ שותפות אשר יהא נציג בפועל יהא  גםובמקרה של חברה/ שותפות המציע  .2

של תחנת מחזור לרבות תחנת מעבר ומתן פתרונות  ניסיון מוכח ביעוץ לתכנון הקמה ותפעול

קצה לאשפה במגוון סוגים, לרבות עריכת מכרזים לתכנון הקמה ותפעול מתקני מחזור לרבות 

 . לפסולת במגוון סוגים תחנת מעבר ופתרונות קצה

 שנים.  חמשלעיל יהא ניסיון של למעלה מ 2ניסיון המציע בתחום האמור בס'  .3

מיליון  עשרההעולים על סך של כנדרש לעיל יתייחס לפרוייקטים בתחום המחזור   ניסיון המציע .4

 .₪ 

ניסיון המציע בליווי וקבלת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה בהליכים של קול קורא בתחום  .5

 המחזור והגנת הסביבה. 

ף ולצר על המציע בעל הניסיון הספציפי כנדרש בס' זה לבצע את העבודות נשוא הליך זה בעצמו .6

 . המלצות רלוונטיות

במקרה והמציע הינו חברה או שותפות רשומה כדין, על המציע לציין מי הינו איש הקשר מטעמו  .7

לעיל, ואשר הינו המיועד לבצע את העבודות  1-5אשר לו הניסיון הספציפי במציע כאמור בס' 

 מטעם המציע נשוא הליך זה. 

ונו לרבות אסמכתאות על עמידה בתנאים להוכחת הניסיון הנדרש, יצרף המציע: פירוט ניסי

 לעיל לרבות תעודות נלוות. 

 דרישות נוספות:בנוסף ידרש היועץ להתאמה ל

 יכולת ניהול צוות עובדים והנעתם. 1.2

 יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית. 2.2

 יחסים בינאישיים טובים. 3.2

 קפדנות ודיוק בביצוע. 4.2

 ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח.יכולת ארגון  5.2

 נשיאה באחריות. 6.2

 כושר טיפול במספר נושאים במקביל. 7.2



 כושר ניהול מו"מ בדרג בכיר. 8.2

 בפני גורמים חיצוניים.עיריה יכולת ייצוג ה 9.2

 ויכולת קריאת והבנת דוחות כספיים.  -ידע כלכלי  10.2 

 ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה .  11.2 

 כונות לעבודה בשעות חריגות.נ 12.2 

 נסיעות בתפקיד )רישיון נהיגה(. 13.2 

 ייצוגיות בפורומים מקצועיים. 14.2 

 office -היכרות עם תוכנת ה 15.2 

 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים, כולל הערבות יהיו על שם המציע 

 בלבד.

 

 חתומים תקיםעו בשני להלן שיפורטו והאישורים המסמכים בצירוף כל ההצעה את יגיש המציע
 סגורה התאגיד )בהצעה מטעם תאגיד(. ההצעה תוגש במעטפה וחותמתמציע ה בחתימת ידם של

 מזכירות העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(, לא באמצעות העירייה של לוועדת המכרזים היטב
 .12:00עד השעה  4.7.19 -'המיום  יאוחר

 

 הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח, ולא תובא לדיון.

 

 ההצעות תוגשנה בשני עותקים זהים ובצירוף המסמכים והאישורים הבאים:

 

 ערבות בנקאית.  . 1

 

עשרת אלפים סך בש"ח של   כדין על ומבוילת אוטונומית, ע"ש המציע, חתומה בנקאית ערבות  
המרכזית  הלשכה ידי על צמודה למדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם₪(,  10,000) ש"ח

 להגשת האחרון במועד הידוע האחרון המדד יהא הבסיסי המדד לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
 דרישה פי על לחילוט וניתנת מותנית ( בלתינספח ב)  לזה המצורף בנוסח תהא הערבות ההצעה.

  העירייה.של  צדדית חד

 

המכרז והחוזה.  תנאי קיום להבטחת )כולל( וזאת 6.10.19עד ליום  בתוקף תעמוד הערבות  
 הבנקאית הערבות של תוקפה או מבנק המציע הארכת מהמציע לדרוש ורשאית זכאית העירייה
 העירייה. מציע של דרישתה לפי תוקפה את להאריך מתחייב והמציע יום 90של  נוספת לתקופה

 תפסל.  הצעתו לעיל כאמור הבנקאית הערבות של תוקפה את יאריך שלא

 אישור מע"מ  כחוק. .2

 ניכוי במקור. .3

אישורים מרואה חשבון או מפקידי השומה על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .4
 .1976 –התשל"ו  –ציבוריות )אכיפת ניהול חשבונות( 

 



ההצעה  נוסח החוזה המוצע, על נספחיו לרבות אישור על קיום ביטוחים, חתום בחתימת יד מגיש .5
 וחותמת בכל עמוד ועמוד.

 
 הצהרת המציע. .6

 החברות, תזכיר התאגדות רשם בידי חתומה החברה תעודת רישוםלמציע אשר הינו חברה כדין,  .7
 ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה ואישור הבעלים והמנהלים  שלה, שמות והתקנות

   החברה. את

 השותפויות רשם בידי חתום השותפים רישום תעודת :רשומה כדין שותפותלמציע אשר הינו 
 כזה. קיים אם ,השותפות והעתק חוזה

פרטים בדבר עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה  - פרטים בדבר עבודות דומות והמלצות  .8
, רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו, בהתאם לאמור שבוצעו או שמבוצעים על ידי המציע

 דרישת מכרז זה. לפי המלצות של מעסיקיו. הכל לעיל ו

 לתשומת לב המציע תתקבל אך ורק הצעה של מציע שיש לו ניסיון מוכח כדרישות המכרז.  

 .      תעודת העדר רישום פלילי או תצהיר המאומת בפני עו"ד לפי דרישות המכרז.12

על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות  .13
העובדים המועסקים בידי קבלנים.  על המציע לצרף להצעתו אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה 

שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעה בגין  3 -במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות שהושתו ב
, וזאת כנגד המציע, בעלי השליטה בו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי הפרה של חוקי העבודה

 '.2-ו 1 _כנספח השליטה. לחילופין, על המציע לצרף תצהירים חתומים כדין לפי הנוסח המצ"ב 

 . 4י' נספח תצהיר בדבר אי תיאום מכרז . 3נספח י תצהיר בדבר העדר קרבה לחבר מועצה/ עובד  .14

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד .    15 
עבודת  ביצועשייבחר ליועץ ( על ה 2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2011/2הפנים מס' 

, למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש הייעוץ
 בהתאם להוראות הנוהל.התקשרות עימו זאת כתנאי לו

 

 כל אלה הינן דרישות סף מוקדמות אשר אי מילויין עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 
ל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות מו"מ עם המציעים או עם מי מהם. כל ההוצאות, מכ

 במכרז תחולנה על המשתתף.
 

אם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של 
פני מועד הגשת לארבעה ימים לוזאת עד נכ"ל העירייה סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר למ

 orlygo@yavne.muni.il:   יילההצעות למכרז במ

. לא תתקבל כל טענה למי שלא יוודא 08-9433305. יש לוודא את קבלת המייל/ פקס בטלפון: 08-9433440או בפקס:  
ניתן לעיין בנוסח המכרז המלא באתר העירייה  בכתובת:  את קבלת המייל/פקס טלפונית. 

http://www.yavnecity.co.il  

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה 
או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  ויובאו, בכתב 

מיליה לפי הכתובת או מספר הפקסימיליה /כתובת לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז בדואר רשום או ביד או בפקסי
מייל שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה ע"י רוכש מסמכי המכרז מטעמו 

 כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או כתובת מייל ו/או מספר פקסימיליה.

את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך למען הסר ספק רק שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו 
 על תשובות שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.

mailto:orlygo@yavne.muni.il


הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה  ידועים 
המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע  ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות

 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. -את העבודות נשוא המכרז 

לא תתקבל לאחר הגשת  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 
 הצעת המציע.

 וניתנת להארכה ע"פ דרישה של העירייה.  6.10.19ההצעה תהא בתוקף לתקופה של עד וכולל יום 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים 
 במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז זה. על כל רוכשי
מסמכי המכרז להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו. אין המציע 

 רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 ההצעה הנדרשת: 

יה  ו/או המציע אשר ייבחר לאייש את תפקיד היועץ להקמת תחנת המעבר והמחזור יהא יועץ חיצוני )ולא עובד עירי
 תאגיד עירוני(, ואופן ההעסקה יהיה תמורת חשבונית כדין.עובד 

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים:
 

נה יבשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים. רק מעטפות שתענ
 .שיבדקו ע"י פרמטרים של איכות ומחיר כמפורט להלן לעבור לשלבי דרוג ההצעותלדרישות המכרז תזכינה את מגישיהן 

היועץ בפועל מטעמו. היועץ מטעם המציע יהא אשר ייעץ וילווה  באמצעותיסיון המקצועי צריך שיהיו למציע פרטי הנ
 את הפרוייקט ולא תותר החלפתו בכל גורם אחר במשך תקופת ההתקשרות. 

 
 , על הזכייה במכרז.או במייל , במכתב רשוםהעירייה תודיע לזוכה

 

העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה 
 על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוזה עם הקבלן הזוכה.

 –הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז ימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף הזוכה את  14תוך 
נספח ה' וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי  -נספח ב בערבות המפורטת בחוזה

 המכרז והודעת העירייה לרבות אישור ביטוח חתום ע"י חב' הביטוח ויחתום על החוזה על נספחיו.

 קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה. חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצוי

המציע הזוכה לא יוכל לעבוד ו/או ליתן שירותי ייעוץ ו/או שירותים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו ו/או מי שיש לו 
מעבר זיקה כלשהיא אליו, ליועצים השונים בפרוייקט ו/או לגורם אשר יבצע/ו את ההקמה ו/או את ביצוע של תחנת ה

 12ו/או המחזור, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע ו/או תקופה של 
 דרש לעבוד בהיקף מלא ובלעדי עבור פרוייקט זה בלבד. יכאמור לעיל היועץ י חודשים לאחר מכן.

זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת  כל ההוצאות הכרוכות בהגשת ההצעה יחולו על המציע בלבד והמציע לא יהיה
 המענה לפנייה.

 

תבחן שאלת עמידתו של היועץ בתנאי הסף. היועץ ש ליך בחירת היועץ יהא בשני שלבים ולאחרה הליך בחירת ההצעה:
יציג בפני ועדה מיוחדת אשר תדון בבחירת היועץ את ניסיונו ועמידתו בתנאי הסף להצעתו יצרף המציע אסמכתאות 

לאחר שתבחן את עמידות הנדרשים למכרז זה. הועדה המיוחדת ניסיון עמידה בתנאי הסף לרבות בתנאי ההמעידות על 
 ץ. את הצעת היועתתרשם ממקצועיותו ואיכותו של המציע ותנקד סף, היועץ בתנאי ה

 .נק'( 40להלן ומחיר )בהתאם לטבלה המצורפת  - נק'( 60) איכות –נקודות  100

נקודות  20הצעה א׳ תקבל ₪.  125והצעה ב׳ במחיר של ₪  100הצעות, הצעה א' עומדת על סך של  2דוגמא: הוגשו 
 נקודות. 16=  20* 100/125והצעה ב׳ תקבל 



הניקוד יינתן על ידי ועדת הבחירה. כל חבר בוועדה ייתן ניקוד באופן עצמאי והניקוד הקובע יהיה ממוצע משוקלל של 
 כל החברים באופן שווה. המספרים יעוגלו לספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.

 

  

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות,   הטובה ביותר,

 ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

נהל אגף מנכ"ל העירייה, מהנדס העיר, מ המקצועית להמלצה לועדת המכרזים על ההצעה הזוכה יהא:הרכב הועדה 
  . , או מי מטעמםשפ"ע, גזברית העירייה

 מובהר ומודגש במפורש כי אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כלשהיא של העירייה להתקשרות.

 לעצמה את הזכות, אם תמצא לנכון לפי שיקול דעתה, להזמין את המציעים להצגת הצעתם.   העיריה שומרת

מובהר כי לאחר קבלת המענה, העיריה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמציעים לפי שיקול דעתה 
ל שיוחלט. הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל שיינקט, או ככ

בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען הסר ספק, נתונים 
כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', זולת נציגי העירייה ו/או ועדת המכרזים ו/או 

 ההצעה.    ככל שהדבר יידרש לבחינת -משרד הגנת הסביבה  

העירייה רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל בעקבות הליך זה, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין כך, 
 בין היתר, לצורך הכנת מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, היה ותחליט על כך. 

בהצעתו תוך שהוא מציין ככל שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש 
במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה תהיה שמורה לעירייה האפשרות שלא להתיר למציע 

 התקשרות עם העירייה בתחום לגביו נדרש המידע וכן לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאינו מוגן.  

 אחרת. מקצתו, למטרת הכנת מכרז, או לכל מטרההעירייה לא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או 

 העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי העירייה ואינה מטילה על העירייה חובה כלשהי. 
 

 למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה שהיא
מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת  ואחת  התוצאה הטובה ביותר,

 מהזכייניות, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

  -לעניין סעיף זה 

 10% 11 הפרויקט(התאמת ניסיון היועץ לפרויקט נשוא הליך זה )לפי מירב רכיבי 

 15% 5%55 אתר מחזור לרבות פתרונות קצה לפסולת במגוון סוגיםניסיון בתכנון 

 10% אתר מחזור לרבות פתרונות קצה לפסולת במגוון סוגיםניסיון בליווי הקמת 

 %5 ניסיון בפיקוח על הפעלת אתר מחזור לרבות פתרונות קצה לפסולת במגוון סוגים

   5%5054555%         והמלצות לעניין הדרכה ועידוד מחזור ברמת התושב/ הגורם הממחזרניסיון בפועל 

  קול )לרבות בדיקת המלצות( לרבות הגשת ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות בתחום המחזור בפרוייקט דומה 
 קורא מהמשרד להגנת הסביבה

5% 

 10% התרשמות הועדה המקצועית

 60% סה"כ



עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת  –"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אלה: אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מ –"אישור" 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –"נושא משרה" 
 בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 
 שותפות הרשומה בישראל

 

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו 
בבדיקות כאמור, ככל לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה 

שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול 
 את ההצעה.

עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, 
י מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו הדרושים, לדעת העירייה ו/או מ

 כתנאי סף במכרז זה.

 לדרישות התייחסות חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה
  .כנדרש ההצעה מונע הערכת העירייה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של העירייה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש 
 .  כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים 
בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל  מקצועיים. על המציעים לציין /

שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות 
 ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 

 לפי הפרטים שנתן בהצעתו, על הזכייה במכרז.העירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום או בפקס או במייל 
 

העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה 
 על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוזה עם הקבלן הזוכה.

 

 –הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז ימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף הזוכה את  14תוך 
נספח ה' וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי  -נספח ב בערבות המפורטת בחוזה

 המכרז והודעת העירייה לרבות אישור ביטוח חתום ע"י חב' הביטוח ויחתום על החוזה על נספחיו.

 

 י קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה.חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצו

           

         



 צבי גוב ארי

 ראש עיריית יבנה

 ' אספח נ

 לכבוד
 עיריית יבנה

 י ב נ ה
 
 

 א.נ.,
 2019/1הצהרת המציע במכרז מס' 

 
המצורפים, ובין אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין 

שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן:

 
אנו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו 
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

 ה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.ידיע
 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על 
כל הדרישות שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם 

 לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה
 

  . 6.10.19עד ליום ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי 
 

 אנו נאריך את הצעתנו בהתאם לדרישת העירייה כאמור במסמכי המכרז. 
על ידכם חוזה אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה 

 מחייב בנינו לביניכם.
 

עשרת )במילים: ₪  10,000ערבות בנקאית צמודה ע"ס  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים
יעוץ ע"פ יהצעתנו לתמורה החודשית בגין שירותי הבהתאם לתנאי המכרז. ₪( אלפים 

₪( _______________ובמילים: )₪   __________________ :המכרז הינה
סכום העולה על הסך ₪.   38,000)הערה: יש ליתן הצעה בסכום הנמוך מסך של

 . יביא לפסילת ההצעה(₪  38,000של 
 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 
 ר הנקוב בחוזה.ערבות בנקאית בשיעואישור ביטוח כדרישת החוזה וונפקיד בידכם 

 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על 
ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם לטובת העירייה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על 

 אי עמידתנו בהתחייבויותינו כאמור.
 

בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין לחתום אנו מצהירים כי אנו זכאים 
 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
________________     _____________________ 

 ים וחותמתהיועץחתימות       שם התאגיד המציע  
 

 _________.________________ פקס: __ון: _____________________ טלפכתובת:
 

 אישור
ני החתום מטה רו"ח/עו"ד של החברה מצהיר ומאשר בזאת כי חתימת ה"ה וחותמת החברה מחייבים את א

 החברה בהתאם  לתזכיר ותקנון החברה וכי התקבלו כל ההחלטות הדרושות על מנת לחתום על התחייבות זו.

 חתימה + חותמת  _____________



 ב'נספח 

 ערבות בנקאית לקיום המכרז

 לכבוד 

 עיריית יבנה 

 

 א.נ.,

 הנדון:  כתב ערבות      
"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  עד לסך של  –על פי בקשת __________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד האחרון ₪(,  עשרת אלפים) 10,000₪
"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם  –הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן 

הקמת תחנת מחזור בעיר יבנה תכנון וקבלת שירותי ייעוץ לל 1/2019השתתפותם במכרז פומבי מס' 
 .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –דד" "מ
 ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  -________ נקודות )להלן
 כום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.החדש בס

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

 ________. ערבות זו תישאר בתוקף עד וכולל  יום 

 ,  לא תענה.__________דרישה שתגיע אלנו אחרי 

 

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת______לאחר 

 

 העברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת ל

 

 תאריך: ___________ בנק: ____________

  



  בדבר העסקת עובדים זרים כחוק קבלן ההצהרת  -נספח ג'

 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

אני הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  .1
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

:- 

I. בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  לא הורשעוובעל זיקה אליו  קבלןה
שקדמה למועד עריכת  בשנה, 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 תצהיר זה;
II. לפי חוק עובדים זרים  בשתי עבירות או יותרבפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  קבלןה

, כאשר ההרשעה האחרונה 1991 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א )איסור העסקה 
 שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. לא הייתה בשלוש השנים

III. לפי חוק עובדים זרים  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעואו בעל זיקה אליו  קבלןה
ואולם מועד עבירת  ,1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1.1.02העבירה האחרונה, היה לפני יום 
 למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[. קבלןה]על 

גם בעל  –הוא חבר בני אדם  ה, ואם קבלןהלעיל, הינו מי שנשלט על ידי  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2
השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק 

 .1968  -ניירות ערך, התשכ"ח 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

______________ 

 אישור

_________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ __________עו"ד )מ.ר. _

____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 

 עליו בפני.

            

         _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 בדבר תשלום שכר מינימום קבלןההצהרת  -2נספח ד' 

 

 לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 

 

 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

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

 

I. ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; קבלןה 
 

II. או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות  השוכר
 ממועד ההרשעה;

 

III. או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים  השוכר
 רשעה האחרונה.לפחות ממועד הה

 
 למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[. השוכר]על  

 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________ 

 

 

 אישור

 

 

הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _________ עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ________ 

_____________ ת.ז. ____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

            

                     

_____________ 

 חתימת       עו"ד  

 

 



  ה: נספח

 

 

תאריך:                                            לכבוד

_________ 

 יבנהעיריית 

 שדרות דואני יבנה 

 

 א.ג.נ.,

 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 

 הסעיפים הבאים:הביאה לידיעתי את הוראות יבנה הנני מצהיר בזאת כי עיריית  1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -לעניין זה, "קרוב" יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  

אגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה חבר מועצה או קרובו או ת -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

ו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה זוגו או שותפו או סוכנ-או על ידי בן

 המבוצעת למענה."

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
חוזים בהונו אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה א 2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  3
 ה.או אם מסרתי הצהרה לא נכונ

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4



 

( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
פי סעיף מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ל 2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 

 

 

 

 

 חתימת המשתתף: __________________                __________שם המשתתף: __________

  



 תצהיר בדבר אי תאום מכרז- ו'נספח 
 

בקשר אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
, מכרז למכרז ____________ "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "עם הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרזפומבי מס' ________ )להלן: "

 

 היר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצ .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .3
 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את המחירים בהצעת המשתתף  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. .6
 מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי  .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 את התשובה(.  )יש לסמן בעיגול נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

 _____________  __________      ______________________
_____________ 

תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת    
 המצהיר 

 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום 
__________________________ הנושא ת.ז ____________ התייצב בפני 

שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_______________                                                             _______________________ 

  תאריך                                                       שם מלא + חתימה + חותמת          
 

 

  



בעיר  ייעוץ לתכנון והקמת מרכז מחזור הכולל תחנת מעבר לרבות פתרונות קצהחוזה למתן שירותי 
 יבנה 

 
 הסכם מס' ____________

 2019שנערך ונחתם ביבנה ביום _______ לחודש ______ שנת 

 יבנה, ח.פ. _____________ תעיריי בין: 
 יבנה  50מרח' דואני    

 באמצעות מורשיי החתימה מטעמה:  

 מר צבי גוב ארי, ראש העירייה   

 גב' תמר קופר, גזברית העירייה   

 "("העירייה )להלן:   

 מצד אחד

 _________________________________ :לבין

 מרח' _____________________________ 

 _________________________________ 

 טלפון:____________; פקס:___________

 "(יועץה" -)להלן  

 מצד שני
 

 ;"(התב"ע)להלן:" אושרה לאחרונה 404-0200904ותבע מס'   הואיל
 

והדין החל, מרכז מחזור אשר ייתן  הקים בהתאם להוראות התב"עוהעירייה מעוניינת ל  והואיל
 "(. הפרוייקט או העבודותמענה לפתרונות קצה עבור מגוון סוגי האשפה בעיר יבנה )להלן:"

 
כגורם אשר יעניק לעירייה  את  היועץובמסגרת הליך פומבי אשר ניהלה העירייה  נבחר   והואיל

 השירותים נשוא הסכם זה;
 

 לכך;  הסכים היועץשירותים כמפורט בהסכם זה, ו היועץמעוניינת לקבל מוהעירייה    והואיל
          

מצהיר כי הינו מעוניין לעבוד כנותן שירותים עצמאי בתחום מומחיותו )להלן:  היועץו     והואיל
"(, כי ברשותו האמצעים, הידע המקצועי והיכולת לעשות כן וכי הוא תחום המומחיות"

 כנסה ובמוסד לביטוח לאומי ורשום במע"מ כעוסק מורשה;נישום כעצמאי במס ה
 

הוא שיחסי הצדדים הינם של יועץ והצדדים מסכימים כי תנאי ראשון ויסודי בין העירייה  ל     והואיל  
נותן שירותים עצמאי ובשום מקרה אין לפרש ואין לראות בהתקשרות זו שבין  –מזמין 

 הצדדים כיחסי עבודה;
 

כי הינו אוחז בתעודות וברישיון הנדרשים, ככל שנדרשים,  היועץובהסתמך על הצהרות       והואיל 
לעיסוק בתחומו, כי הינו בעל שנות ניסיון רבות בתחום המומחיות, וכי ידועים ונהירים לו 
כל הכללים והדינים החלים על עיסוקו, החליטה העירייה  להתקשר עמו בהסכם זה, 

 ;בתנאים המפורטים להלן
 

מצהיר כי אין כל מניעה עפ"י דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה,  היועץו  והואיל
 בניגוד עניינים; היועץלרבות מניעה בשל ניגודי עניינים ו/או חשש להימצאותו של 

 
והעירייה  מצהירה כי אין בהתקשרות בין הצדדים להסכם זה, משום הרחבת כוח האדם   והואיל

 בשורותיה.
 



  אי לכך, הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן
 
 מבוא  .1
 

המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  .1.1
 ויפורש ביחד עמו. 

 
 הנספחים להסכם זה, ככל שקיימים כאלה, מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם.  .1.2

 
 כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי הנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות ההסכם. .1.3

 
 תקופת ההתקשרות .2
 

)להלן:  תקופת ההתקשרות תהא ממועד החתימה על הסכם זה ולפי השלבים הבאים: .2.1
 (."תקופת ההתקשרות"

 
יהא  -לתחנת המחזור לרבות תחנת המעברהכנת איפיונים ותכנון ראשוני שלב  -שלב א

 חודשים מתחילת מועד ההתקשרות.  עד שלושה
 

ילווה את יכין והיועץ  -ליווי המכרזים ובחירת היועצים השוניםהכנה ושלב  -שלב ב'
 שישה חודשיםעד ו/או בחירת הזוכה/ יועצים השונים בתקופה נוספת של  ים/הליך המכרז

 . ממועד אישור העירייה לאיפיון והתכנון הראשוני
 

לא תביא לתוספת  ,בין בשל צדדי ג' ו/או העירייה ,התארכות משך שלב אחד או שני
עליו  תשלום ליועץ ויהא על היועץ לקבל את אישור העירייה להארכת מועד לביצוע המוטל

, והכל ולספק את השירות על אף שלא יקבל תשלום בגין מעבר לתקופות שצויינו לעיל
 . בהתאם להנחיות והוראות העירייה

 
 

לעירייה, החל  יםאופציונלי יםשלב -ו/או הפיקוח על הפרוייקט  שלב ליווי הליך ההקמה
לידי ממועד ההתקשרות עם הקבלנים השונים ועד למועד מסירת המתקנים השונים 

ובהתאם להנחיותיה  העירייה, בהתאם להחלטת העירייה ושיקול דעתה הבלעדי והמלא
 . לרבות לעניין לו"ז

 
מבלי למעט מהאמור לעיל, מוסכם בזה מפורשות כי התקופה שמיום חתימתו של הסכם  .2.2

שה( חודשים ראשונים להתקשרות הצדדים, תהא תקופת ניסיון, במהלכה י)ש 6זה ובמשך 
הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה להביא תהא העירייה רשאית 

 ימים בלבד. 30על כוונתה לעשות כן בת  יועץמוקדמת ל
 

 מוסכם בין הצדדים כי העירייה  תהא רשאית להביא לסיום הסכםעל אף האמור לעיל,  .2.3
, מכל סיבה שהיא, ו/או בתום כל שלב כאמור לעיל ימים 30זה בין הצדדים בהתראה בת 

 לא תהא כל דרישה ו/או תביעה בגין סיום ההתקשרות בין הצדדים. יועץול
 

מוסכם בין הצדדים כי העירייה  תהא רשאית להביא לסיום ההסכם באופן מיידי וללא  .2.4
ת ההסכם ו/או יואשם בעבירה שיש עימה יפר הפרה יסודית א היועץהודעה מוקדמת אם 

 קלון ו/או שיבצר ממנו לספק את השירותים לעירייה .
 

מתחייב בזאת כי בכל מקרה של סיום ההסכם, ומכל סיבה שהיא, יפעל להעברת  היועץ .2.5
תפקידו, לרבות כל המידע הכרוך בו, באופן מסודר ויעיל לעירייה  ו/או למי שהעירייה  

 תורה לו לעשות כן, אם וככל שיידרש לכך על ידי העירייה .
 

 לרבות לעניין לוחות זמנים לביצוע הפרוייקט ו/או חלקיו.  בנספח א'היועץ יפעל כאמור  .2.6
 

 , כפיפות ודיווחהיועץאחריות  .3
 

 יהא כפוף בביצוע הסכם זה לראש העירייה  ולמנכ"ל העירייה .  היועץ .3.1
 

מצהיר ומתחייב כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים למתן שירותי  היועץ .3.2
"( ברמה גבוהה, וכי הוא יעמיד את מלוא ירותיםהשבהסכם זה )לעיל ולהלן: " הייעוץ



יעשה כל שביכולתו לשם  היועץידיעותיו, ניסיונו וכישוריו המקצועיים לרשות העירייה  ו
 מתן השירותים לשביעות רצונה המלא של העירייה .

 
מצהיר ומתחייב כי בידו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ככל שנדרשים, למתן  היועץ .3.3

השירותים וכי יקפיד למלא אחר כל החוקים, הצווים, התקנות והוראות כל דין והרשויות 
 הנוגעות בדבר בכל הקשור למתן השירותים.  

 
מצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי יש לו את כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות,  היועץ .3.4

 הידע והמומחיות הדרושים לאיוש התפקיד וביצוע השירותים הדרושים.
 

כי כתנאי לקבלת התמורה יציג  מצהיר היועץמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר  .3.5
' להסכם זה והם יהיו 2ו נספח בפני החברה את כל האישורים המפורטים להלן, אשר יהו

 בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:
 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים 
ו/או מי מטעמו  מצהיר כי הוא היועץ. אישור על ניכוי מס במקור. 1976 -ציבוריים, תשל״ו 

יריית עיריית יבנה ו/או לחבר דירקטוריון חברת נעדר קרבה לחבר מועצת ע )נציג היועץ(
 בת ו/או תאגיד עירוני.

 
מתחייב להיות זמין ולספק את כל השירותים בהתאם לתקופות ולמועדים הנקובים  היועץ .3.6

ספים מעבר לא יהא רשאי לעסוק בכל עבודה ו/או עיסוק נו היועץבהסכם זה. מובהר כי 
שעות  180את השירותים כאמור בהיקף של וכי הוא יעניק לתפקידו כאמור בהסכם זה 

העירייה  שומרת לעצמה בהתאמה לשעות פעילות העירייה ואף מעבר.   חודשיות לפחות,
מתחייב  היועץ, בהתאם לצרכי הפרויקט, וייעוץאת הזכות להגדיל או להקטין את היקף ה

 להסכים לכך. 
 

יהיה אחראי כי כל השירותים שיסופקו על ידו בהתאם להסכם זה יינתנו על ידו  היועץ .3.7
באופן אישי בלבד וכי השירותים עצמם יינתנו ברמת איכות גבוהה ויבוצעו תוך הקפדה 

 על דייקנות ועל עמידה בלוחות זמנים כנדרש על פי דרישות העירייה  ו/או העירייה .
 

גין כל נזק או הוצאה שיגרמו להן על ידו כתוצאה מתחייב לפצות את העירייה ב היועץ .3.8
מפעולותיו של ו/או מי מטעמו, בין אם נעשו במזיד ובין אם מתוך רשלנות, לרבות נזקי 

 גוף.
 

 14תוך די העירייה . הדו"ח יוגש י ביצוע מפורט לתקופה אשר תיקבע עליגיש דו"ח  היועץ .3.9
 לכך.ה מיום קבלת דריש ימים

 
מוסכם על הצדדים כי הסכם זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר ואף לא לממלא  .3.10

מקום, אלא לתקופה זמנית בלבד בנסיבות חריגות ביותר ובאישור מוקדם ובכתב של 
 העירייה . 

 
להעביר התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר,  היועץסירבה העירייה  לבקשת 

ליתן לעירייה  את השירותים נשוא הסכם זה, תהא  היועץמכל סיבה שהיא, ונבצר מ
לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או  יועץת להביא הסכם זה לידי סיום ולהעירייה  רשאי
 דרישה בשל כך.

 
 כי הסכם זה אינו הסכם מונופולין וכי העירייה  רשאית להתקשר במקביל עםיועץ ידוע ל .3.11

 .ה ו/או פיקוח על הפרוייקט ו/או חלקים ממנולתכנון ו/או הקמנותני שירותים נוספים 
 

 
 יחסי הצדדים והצהרות הצדדים .4
 

 מצהיר ומתחייב כי: היועץ 
 

הוא קרא הסכם זה היטב בטרם חתם עליו, ניתנה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי  .4.1
מטעמו בטרם חתם על ההסכם, הוא מבין היטב את האמור בו והוא חותם עליו מרצונו 

 כל כפיה ו/או לחץ ו/או אילוץ כלשהם.החופשי ללא 
 

יבצע את השירותים בעצמו ולא ימסור או ימחה את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם  היועץ .4.2
 זה, כולן או מקצתן או כל טובת הנאה על פיו לאחר. 



 
לא נוצרו ולא ייווצרו בינו ו/או מי מטעמו לבין העירייה  יחסי עבודה, ויחסיו עם העירייה   .4.3

 נותן שירותים עצמאי בלבד. –הינם מזמין 
 

אינו זכאי מהעירייה  ו/או העירייה  לתשלום הטבות ותנאים  היועץת כי מובהר בזא .4.4
 סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.

 
אינו זכאי להטבות כלשהן, מלבד התמורה, עבור ביצוע הסכם זה  היועץמובהר כי  .4.5

ם בהם נקבע מפורשות אחרת במסגרת הסכם והוראות שניתנו על פיו וזאת למעט במקרי
 זה.

 
את התמורה על פי הקבוע בהסכם ולמען הסר ספק, מוסכם בין  יועץהעירייה  תשלם ל .4.6

לא יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים, וזכויות אחרות כלשהן  יועץהצדדים כי ל
 המוענקות לעובדי העירייה  ו/או העירייה , ובכלל.

 
 זאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדימתחייב ב היועץ .4.7

לשנות את מעמדו כנותן שירותים עצמאי כלפי העירייה  ו/או העירייה  ואת העדר יחסי 
 העירייה  ו/או בינו לבין העירייה . העבודה בינו לבין

 
נוצרו יחסי עבודה יחול  היועץבמידה שעל אף האמור לעיל, ייקבע כי בין העירייה  לבין  .4.8

 להלן. 5.5האמור בסעיף 
 

יעניק את השירותים באופן מקצועי, באיכות במסירות ובמיומנות לפי הוראות  היועץ .4.9
 העירייה  ולשביעות רצונה המלא, תוך קיום הוראות כל דין.

 
שעות  180היקף של מתחייב להעניק את השירותים כאמור בהוראות הסכם זה ב היועץ .4.10

בימים __________ בשעות ________________. השירותים כאמור יהיו לפחות 
בהתאם לימי וזמני העבודה של העירייה  ויחולו גם בשעות לא שגרתיות לפי צרכי 

 הפרויקט. 
 

שירותים, במישרין או בעקיפין,  היועץבמשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק  .4.11
 גוף.רה, לכל בתמו שלא או בתמורה

 
לא יהא רשאי, בכל מקרה, בעצמו ו/או  היועץנוסף ומבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי 

באמצעות מי מטעמו, להגיש הצעתו למתן שירותי ניהול תכנון, פיקוח, ניהול ביצוע, 
 וכיו"ב לכל אחת מהשכונות ו/או המתחמים הנכללים ו/או עתידים להיכלל בפרויקט.

 
 ה ומתחייבת כי:העירייה  מצהיר 

 
ולדאוג לליווי מקצועי של מתן השירותים על ידו, לרבות ליועץ העירייה  מתחייבת לסייע  .4.12

 בכל הקשור להמצאת נתונים המצויים בידה, במשך כל תקופת ההסכם בין הצדדים. 
 

סיוע אדמיניסטרטיבי ככל שביכולתה לשם  היועץהעירייה  מתחייבת כי תעמיד לרשות  .4.13
 מתן השירותים על ידו.

 
 התמורה .5

 
על פי הסכם זה ובתמורה לביצוע  היועץבתמורה ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של  .5.1

₪ ________של חודשי סך  יועץהשירותים וכנגד חשבונית מס כדין, תשלם העירייה  ל
 (.התמורה –בתוספת מע"מ כדין )להלן ₪(, אלף  _______________)במילים: 

 
שקולה בהתחשב בכך שהיחסים בין   הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה

 נותן שירותים עצמאי.-הצדדים הם יחסי מזמין
 

התמורה הנקובה לעיל הינה תמורה גלובאלית וסופית ומהווה את מלוא התמורה ההוגנת 
 בעד מתן השירותים מושא הסכם זה. 

 
   שעות חודשיות אשר  180על פי היקף של  תמחושבתמורה בגין ביצוע שירותי הייעוץ גובה ה

בסוף כל חודש קלנדרי אודות מספר בצע עבור העירייה מדי חודש. היועץ ידווח ל יועץיידרש ה
ואופי העבודה שנעשתה על ידו באותן השעות, על פי פורמט דיווח אותו בפועל השעות שעבד 

מהיקף השעות החודשיות  10%תדרוש העירייה. מוסכם כי ביצוע של היקף שעות הנמוך עד 



 -הנדרש לא יפגע בתשלום המלא של שכר הטרחה, אולם ביצוע היקף שעות הנמוך ביותר מ 
מהיקף השעות הנדרש, יפחית את שכר הטרחה, החל מהשעה הראשונה, באופן יחסי  10%

 לתשלום המלא בגין מלוא שעות העבודה. 

 לעיל.  2ר בסעיף סך התמורה ישולם ליעוץ בגין תקופות ההתקשרות כאמו

 
בגין שירותיו  עסקהחשבונית  מנכ"לל היועץבו, יגיש  10-לחודש, ולא יאוחר מה 1–בכל ה .5.2

 המציא את האישורים הנדרשים על פי כל דין.  היועץלעירייה  בחודש החולף ובלבד ש
 

 את חשבונית היועץתום החודש בו הגיש יום מ 30את התמורה תוך  יועץהעירייה  תשלם ל
יום ממועד הגשתה  14)בתוך  העירייהמנכל אישורה על ידי בתנאי עסקה עבור שירותיו וה

 . לעירייה(
 

מלאה וסופית בגין לעיל מהווה תמורה  5.1מצהיר, כי התמורה הנקובה בסעיף  היועץ .5.3
השירותים שיינתנו על ידו כקבוע בהסכם זה, וכי התמורה כוללת בתוכה את כל מרכיבי 

ורכב, וכי לא תהיינה לו כל דרישות מהעירייה  לתשלום  נסיעות השירותים לרבות שכר
נוסף בגין מתן השירותים. השכר יוצמד פעם בשנה למדד המחירים לצרכן, כשמדד בסיס 

 מת הסכם זה.יהא מועד חתי
 

להעביר לחברה אישור מס הכנסה על שיעורי ניכוי מס הכנסה במקור. במידה  היועץעל  .5.4
לא יעביר את האישור ינוכה מהתמורה המס המקסימאלי אותו עליו לשלם, על היועץ ש

 פי החוק.
 

שאין בין  היועץבמקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של  .5.5
הצדדים יחסי עבודה, במקרה בו תקבע ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת 

 , אזי יחולו ההוראות הבאות:היועץשנוצרו יחסי עבודה בין העירייה  ו/או העירייה  לבין 
 

גין השירותים לחברה, החל מיום תחילתו ב היועץהתמורה לשעה לה יהא זכאי  .5.5.1
של הסכם זה, תחושב רטרואקטיבית ותוצמד לשכר לו זכאי עובד בדרגת מנהל 
מחלקה שהיה מועסק בעירייה  כעובד העירייה  על פי הוראות הדין המחייבות 

 להסכם זה. 5.1מהתמורה הקבועה בסעיף  בשונה"( וזאת השכראותה )להלן: "
 

השכר ייחשב ככולל את תוספות היוקר שהיו בתקופת ההסכם, דמי הבראה,  .5.5.2
הוצאות נסיעה, ביטוח לאומי, ביטוחי בריאות וכל התשלומים הסוציאליים 

יטורים, ככל שחלו ו/או חלים ו/או והתנאים הנלווים, לרבות חופשה ופיצויי פ
שיחולו על שכר עובד העירייה , לפי כל דין ו/או הסכם, החל מיום תחילת הסכם 

 זה.
 

יהיה חייב להשיב לעירייה  את כל התשלומים  היועץבמקרה כאמור לעיל,  .5.5.3
שקיבל מעבר לשכר דהיינו, את ההפרש בין התמורה ששולמה לו בפועל לפי 

ל ממועד תחילתו של הסכם זה, בתוספת ריבית והפרשי הסכם זה לבין השכר הח
הצמדה כחוק ממועד קבלת התמורה ועד למועד השבת הכספים בפועל או 

 .לשנה, ממועד קבלת התמורה 4%בתוספת ריבית בשיעור של 
 

ישפה ויפצה את העירייה  בעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להן עקב  היועץ .5.5.4
 האמור, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, לרבות הוצאות משפט ועו"ד. 

 
מכל סכום לו יהיה זכאי  לקזזנותן בזאת לעירייה  הוראה בלתי חוזרת  היועץ .5.5.5

 לעירייה  על פי הקבוע לעיל.   היועץאת החוב של 
 

 היועץכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר תועבר על ידי  .5.5.6
 ה עם קבלת התשלום.עירייל

 
 יועץל וחשבונותיה ישמשו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו עירייהספרי ה .5.5.7

 ומועדיהם.
 

 מעסיק.-סי עובדלבין העירייה יח היועץמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו בין  .5.5.8
 

ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה,  היועץ .5.5.9
 לרבות תשלומי מע״מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.



 
 
 שמירת סודיות .6

 
יבנה  ו/או מי מטעמה לרבות כל מידע עיריית לעניין הסכם זה הינו מידע של  "מידע סודי" .6.1

או ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים 
בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכם  היועץשהגיע לידיעת 

ם עם ו/או מתן השירותים תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכ
העירייה  וכל עניין אחר אשר יש לו השלכה על העירייה  ו/או יזמים שונים, לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות האמור בקשר לחוזים, מסמכים נתונים כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, 
הכול בין בכתב ובין בעל פה, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, 

 ם, צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו של  אדם.אישיותו של אד
 

לשמור בסודיות, לא  היועץולאחריה, מתחייב  היועץבמשך תקופת מתן השירותים על ידי  .6.2
לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה  ולא למסור 

מן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, מידע דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך ז בכל
רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל  ו/או כל חומר שהוא, לרבות סודי, ידיעה, מסמך

ו/או מידע בטחוני ו/או  יבנה  ו/או הקשור בעירייה  ו/או תוכניותיה ו/או פעולותיה  עיריית
 ותים. אגב מתן השיר היועץכל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת 

 
ו/או נמצא ברשותה  העירייה  של מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינה הבלעדי .6.3

 כדין.
 

יפצה וישפה את העירייה  יבנה  ו/או כל צד ג', בגין נזקים מכל מין וסוג שייגרמו  היועץ .6.4
 התחייבויותיו אלה ו/או התחייבויותיו נשוא הסכם זה. עקב אי קיום

 
 
  שיפוי וקיזוז .7

 
אחריות וחבות כוללת, שלמה וישירה כלפי העירייה  למתן השירותים ולקיום כל   יועץל .7.1

 התחייבויותיו לפי ההסכם.
 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה בגין נזקים מכל מין וסוג או  היועץ .7.2
תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד העירייה   בגין מעשה 

במסגרת מתן השירותים וכן בגין אי קיום  היועץמחדל ו/או רשלנות שיבוצעו על ידי ו/או 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 
לפי האמור לעיל, את החוב  היועץהעירייה  תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי  .7.3

 בגין הנזקים שיגרום, כמפורט לעיל, מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין. היועץשל 
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או תביעה אשר תעמוד לחברה על פי כל  .7.4
 דין.

 
  –נזיקין וביטוח  .8

 
  –נזיקין וביטוח  .9

 
 כמפורט השירותים לביצוע והבלעדית הכוללת האחריות כי הצדדים בין בזה מוסכם .9.1

 או/ו בשירותים הקשורים למסמכים העירייה של אישוריה ולפיכך היועץ על תחול בהסכם
 את ישחררו לא, זה הסכם פי על מטעמו מי ידי  על או/ו היועץ י"ע הוכנו אשר למסמכים

 מי על או/ו העירייה על להטיל כדי בכך ואין ל"הנ המלאה המקצועית מאחריות היועץ
 .האמורים השירותים איכות או כשרות או לטיב כלשהי אחריות מטעמה

 
 לרכוש או/ו לגוף נזק לכל העירייה כלפי אחראי היועץ, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.2

 ולמי לעירייה שיגרם שהוא סוג מכל אחר נזק או/ו הוצאה או/ו הפסד או/ו אבדן או
 או/ו הנובע כלשהו שלישי לצדו/או  מטעמו למי או/ו לעובדיו או/ו ליועץ טעמה ו/אומ

 מטעמו מי או/ו היועץ של השמטה או טעות או מחדל או מעשה עקב או/ו לשירותים בקשר
 או/ו בשלמותם השירותים שאיכות כך עקב או/ו השירותים ביצוע עם בקשר או/ו כתוצאה
 .נועדו שלשמם המטרות את הולמים אינן בחלקם

 
, שהוא וסוג מין מכל ציוד או/ו לרכוש להיגרם העלול נזק או/ו אבדןהיועץ אחראי לכל  .9.3

 היועץ את המשמש או/ו השירותים לביצוע מטעמו מי ידי על או/ו היועץ ידי על הובא אשר



והוא פוטר את העירייה מכל אחריות לנזק , השירותים מתן לצורך מטעמו מי את או/ו
   .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא כאמור הפטור אולםלציוד כאמור, 

 
 נזק או אבדן לכל אחריות מטעמה מכלמי  או/ו עובדיה או/ו העירייה את פוטר היועץ .9.4

 נזק כל על העירייה את ולפצות לשפות מתחייבו לעיל כאמור,  היועץ באחריות הנמצא
 בקשר ואחרות משפטיות הוצאות לרבות הנגד שתוגש תביעה או/ו דרישה או/ו הל שיגרם

 כאמור תביעה או/ו דרישה, נזק על ליועץ תודיע עירייהה. העירייה דרישת פי-על וזאת לכך
 .חשבונו על מפניה העירייה על ולהגן להתגונן לו ותאפשר

 
, כאמור תביעה בגין לשלמו חויבה או ששילמה סכום כל לנכות או/ו לקזז רשאית העירייה .9.5

 מקרה בכל, ל"כנ תשלום להבטחת כזה סכום כל לעכב זכאיתוהיא  לה שיגיע סכום מכל
 .כלשהו שלישי לצד נזק דמי לשלם הצפוי האת העירייה בו

 
 על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריותו זה הסכם פי על היועץ מהתחייבויות לגרוע מבלי .9.6

 אחריותו את, הוא חשבונו על, השירותים מתן תחילת לפני, לבטח היועץ מתחייב, דין פי
 מיטב לפי בביטוחים היועץ ידי על הניתנים זה הסכם נשוא השירותים עם בקשר או/ו בגין

 המפורטים והתנאים האחריות גבולות, מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד דעתו שיקול
: להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה  ב'  נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס

 ."( ביטוחים קיום על האישור טופס"
 

 קיום על האישור טופס את עירייהל היועץ ימסור ההסכם חתימת ממועד יאוחר לא .9.7
 להסכם ב"המצ בנוסח בישראל המורשים מבטחיו ידי על החתום תקף תקין ביטוחים

  .בהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה
 

 את לעירייה היועץ ימסור - לו וכתנאי השירותים בגין היועץ עם חשבון גמר עריכת עם .9.8
 12 -ל בתוקף שיהיה מבטחיו ידי על וחתום תקף, תקין הביטוחים קיום על אישור טופס

 תקופת היתר בין ויכלול הצדדים בין הסופית ההתחשבנות ביצוע מועד שלאחר חודשים
  .חודשים 12 של ודיווח גילוי

 
 הביטוחים באישור הנכללות הביטוח פוליסות עבור הביטוח דמי את לשלם מתחייב היועץ .9.9

 .הביטוח פוליסות תנאי כל אחר ולמלא כסדרם
 
 יישא וכן הביטוח בפוליסות החל העצמית ההשתתפות בסכום, מקרה בכל, יישא היועץ .9.10

 היועץ.  היועץ של הביטוח פוליסות ידי על מכוסים שאינם אחריות או/ו נזק או/ו אבדן בכל
 שהם נזקים לרבות זה הסכם פי על באחריותו שהם מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה

  .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת
 
 ותוטל היה עובדיה או/ו העירייה של אחריותה את לכסות תורחבנה הביטוח פוליסות .9.11

 או טעות מחדל או למעשה בקשר ואו זה הסכם פי על  השירותים בגין אחריות עליהם
 .מטעמו והפועלים היועץ מצד השמטה

 
 לפגוע ומבלי, כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב היועץ .9.12

. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות
 .דין פי על אחריות עליו מוטלת להיות עלולה עוד כל כאמור ביטוחים ויערוך ימשיך היועץ

 
 האחריות גבולות, הביטוחים תנאי, זה הסכם פי על הנדרשים הביטוחים כי בזאת מוסכם .9.13

 והיועץ בלבד מזעריות דרישות הינן הביטוחים קיום על באישור הקבועים אחרים ופרטים
 להרחבת, הביטוח סכומי להגדלת, האחריות גבולות להרחבת דעתו שיקול פי על יפעל

 מהנדרש יפחתו לא שאלה ובלבד, משלימים או/ו נוספים ביטוחים ורכישת הכיסוי היקף
 .הביטוחים קיום על באישור

  
 

 ההסכםהסבת  .10
 

מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם  היועץ
לא לשתף צד שלישי כלשהו בביצוע השירותים, אלא במידה  היועץזה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב 

 וקיבל לכך את הסכמת העירייה   בכתב ומראש.
 

 
 זכויות קניין .11

 



 היועץהקניין בכל הנספחים, הטיוטות, חוות הדעת, המפרטים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי  10.1
 בכל זמן שהוא. וראות הסכם זה, יהיו שייכים לעירייהוהנוגעים לשירותים ולביצוע ה

 
לעיל  1בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט בס״ק  מתחייב להעביר לעירייה היועץ 10.2

ן כל מסמך ו/או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור לשירותים או לביצוע הוראות הסכם וכ
 זה.

 
רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל, גם אם המשך  מקרה של הפסקת ההתקשרות תהא העירייהב 10.3

 השירותים יימסר לאחר.
 

 ם:גוד ענייניעות מניהתנהגות מקצועית והימנ .12
 

 ה;עירייניגוד בין ענינו לבין ענינה של ה שיש בו או שעלול להיות בו:היועץ ימנע מכל מצב 
. 4על שאלון למניעת ניגוד עניינים המצורף להסכם זה כנספח  היועץכתנאי לחתימת הסכם זה יחתום 

מצהיר כי ברור וידוע לו כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון מהווים בסיס ותנאי  היועץמנהל 
על השאלון כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו להימנעות  היועץהצדדים. אין בחתימת להתקשרות בין 

 מניגוד עניינים כקבוע בסעיף זה.
 ;יועץבו עלולה להיפגע אי תלותו כ או מצבהיועץ חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים מ

 
בלתי תלוי, או שלא לפי מתן השירותים שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן  .13

 הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים, או שלא לפי מיטב שיקול הדעת;
 

, קרובו, שותפו, ו/או היועץלגביו ניתנים השירותים, קידום או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניין  .14
רין או תאגיד שהיועץ, קרובו ו/או שותפו הינם בעלי שליטה בו, מעוניינים בו באופן אישי, במיש

 בעקיפין.
 

 בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של אלה. לעניין ס״ק -לעניין ס״ק זה ״קרוב״ הינו  .15
בהון או  10%מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק העולה על  -זה ״בעל שליטה״ הינו 

 ברווחים של אותו תאגיד.
 

ימנע מגילוי, שלא בהסכמת החברה, של כל דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן השירותים, זולת  היועץ .16
 תים.אם הוא חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש לביצוע השירו

 
שירותי ייעוץ ו/או שירותים אחרים שלו  לא יוכל לעבוד ו/או ליתן היועץמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17

ו/או של מי מטעמו ו/או מי שיש לו זיקה כלשהיא אליו, ליועצים השונים בפרוייקט ו/או לגורם אשר 
יבצע/ו את ההקמה ו/או את ביצוע של תחנת המעבר ו/או המחזור, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין 

כאמור לעיל  חודשים לאחר מכן. 12ו תקופה של בעקיפין, במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע ו/א
 היועץ יידרש לעבוד בהיקף מלא ובלעדי עבור פרוייקט זה בלבד. 

 
 הפרה וסעדים .18

 
של הסכם זה  הינם תנאים עיקריים ויסודיים______________ם  מוסכם בין הצדדים כי סעיפי

 והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 

הסתלק מביצוע הסכם זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של  היועץכי הוכח להנחת דעתה של העירייה  .19
 הסכם זה.

 
שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  יועץניתנו ל .20

 כהפרה יסודית של הסכם זה.
 

ות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לחברה מכוח הורא .21
 ₪1,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  עירייהלעיל את ה 3 - 1מן ההפרות המפורטות בס״ק 

)אלף ש״ח(, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 או כל גוף אחר.

 
 המדד הידוע בעת התשלום. -חתימת הסכם זה וכמדד הקובע כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד  .22

 
עפ״י הסכם זה או  סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייהלעיל ומכל  21בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .23

עפ״י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן 
 ש״ח לכל הפרה. 400פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך ה לתהא זכאית העירייהיועץ נהגות הת

 



 את העירייה מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים .24
 הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה: בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים

 
 
, כולם או היועץהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .א

 ימים ממועד ביצועם. 21חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון,  , כולםהיועץניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי 

או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 
 233כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ״י סעיף 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ״ג
 
שוחד, מענק או טובת או קיבל  נתן או הציעהיועץ הוכחות, להנחת דעתה, כי  יש בידי העירייה .ב

ו/או הוגש כנגדו כתב אישום ו/או מתנהלת כנגדו חקירה  הנאה בקשר עם הסכם זה או ביצועו
 .פלילית

 
היועץ שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהיועץ התברר כי הצהרה כלשהי של  .ג

 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו. חברה עובדה מהותית אשר לדעת העירייהלא גילה ל
 
לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי היועץ  .ד

 דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 
    שונות .ה

 
a.  ההסכמה שבין הצדדים והוא מבטל כל הסכם, מצג קודם אוהסכם זה ממצה את מלוא 

 התחייבות אחרת שנעשו קודם לחתימת הסכם זה ואינם כלולים בו.
 

b.  לא תשתמש העירייה  במקרה מסוים בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה, לא יראו בכך
 ויתור על אותן זכויות באותו מקרה או במקרה אחר.

 
c. מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה  כל שינוי ו/או ביטול של סעיף

 חתום על ידי שני הצדדים.
 

d.  ,מוסכם בזאת כי הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל המחלוקות בקשר להסכם זה
 הנה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

 
e. ם לצד כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשו      

      האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר 
  בעת מסירתה. -מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

 
 
 
 

 

 :היועץהעירייה  ע"י:                                                                         

__________________________                                  ___________________________ 

 ייהיועץ העיר                                     הגזברית         ראש העירייה  

 

 

________________________ 

 חותמת העירייה               

 



 אישור תקציבי

 הרינו לאשר בזאת כי :

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב 
 רגיל מס' ______.בלתי 

_____________________   _______________________ 

 העירייה  יתגזבר     ראש העירייה           

  



 פירוט השירותים –נספח א' 
 

 תיאור ודרישות התפקיד ופירוט השירותים )אין מדובר ברשימה סגורה(
 

 תיאור דרישות הייעוץ 

היועץ יהא כפוף לראש העירייה  ולמנכ"ל העירייה . היועץ יהא אחראי לתכנון מקיף ומפורט של  .1
תחנת המחזור ובכללה תחנת המעבר לעיר יבנה מתוך התאמתה לשנים הבאות ולהוראות התב"ע 
המחייבת ונותני האישורים. היועץ יתווה הצעתו על בסיס תקציב שיאושר לפרוייקט. היועץ יבצע 

עירייה ובהתאם להנחיותיה. היועץ  ידווח להצלחת הפרוייקט ולשביעות רצון הנדרש את כל ה
לראש העירייה  ולמנכ"ל באופן שוטף וקבוע אודות התקדמות הפרויקט, במתכונת שתקבע 

 העירייה .
יועץ ידאג לתיאום מלוא היועצים כמו גם הגורמים המאשרים לתוכניתו כמו גם למכרז/ים ה .2

ועץ ידאג להתאמת תוכניתו להוראות הדין ולרבות הוראות התב"ע. היועץ ידאג שיתכנן בעניין. הי
. לעמידה בדרישות הלו"ז והיקף הפרוייקט הן מבחינה כלכלית והן מבחינת זמן ואיכות

ההתקשרות עם היועצים השונים לפרוייקט תיעשה ע"י העירייה ובהתאם להוראות הדין ושיקול 
 דעת העירייה. 

לעניין  התכנון וההקמה של תחנת המעבראחראי ליישום, מעקב ובקרה בדבר היועץ יהא  .3
 התחייבויות העירייה וביצוע העבודות הנדרשות.

בניית תכנית עבודה רב שנתית המבוססת בין היתר על התקדמות הפרויקט, התחייבויות הרשויות  .4
 על תקציב ומעקב אחר ביצועו. יצוע וכןהעירייה והקבלנים/ יועצים השונים והבהשונות כלפי 

 ליווי הליך בחירת היועצים ונותני השירות/ קבלנים/ מפעילים לפרוייקט. .5
 בחירת חברות ניהול ויועצים שונים, ככל שנדרש, בהתאם להנחיות ולנהלי העירייה . .6
ריכוז ועריכת מעקב ובקרה אחר לוח זמנים לתכנון וביצוע העבודות ולמסירת התוכניות, מעקב  .7

 בהתאם לחוזים וללוח הזמני שנקבע. והביצוע התקדמות התכנוןאחר 
עבודות הקמת תחנת המחזור לביצוע  הליכים לבחירת יועצים /ריכוז, הכנת ובדיקת תיקי מכרזים .8

עבודות הפיתוח על כל רכיביה/ חלקיה לרבות פתרונות לתחנות קצה ותחנת מעבר בעיר יבנה לרבות 
הכול בהתאם להוראות הדין  יועצים/חברות ניהול/לקבלניםהשונות כולל לו"ז, הוצאת מכרזים 

החלות על העירייה ובהתאם להוראות הסכם הגג, לרבות בכל הקשור לקביעת הקבלן הזוכה, 
 עריכת סיורי קבלנים וכו'.

 ביצוע לעירייה .לרבות , והגשת דוחות רכיבי הפרוייקטהכנת תחזית הכנסות והוצאות לכל  .9
ממשקי עבודה: עירייה  )כגון נוהל  יםנהלי עבודה מול הגורמים עמם מקיימתאום וקביעת קובץ  .10

 משרדי הממשלה השונים, ככל שנדרש., אישור חשבונות, נוהל דיווח לעירייה  ומעקב(, נוהלי בקרה
הכנת בקשה לתמיכה/ עמידה בדרישות קול קורא ממשרדים ממשלתיים לרבות טיפול בבקשה 

 או דרישות הרשויות השונות. ומעקב אחר יישומה/ תנאיה ו/
 ומעקב אחר ביצוע. רכיבי הפרוייקטקביעת לוחות זמנים לכל  .11
ולראש העירייה  בהתאם לכללים שיוגדרו   , לגזבריתהכנת דיווח קבוע ושוטף למנכ"ל העירייה .12

 מראש.
 הפרוייקט לרבות פיקוח על היועצים והקבלנים השונים.ניהול מערך הפיננסי של  .13
 פקים להתקשרות בחוזים והתקשרויות שונות.ניהול מו"מ עם ס .14
 הכלולים בפרויקט, על כל המשתמע מכך.רכיבים אחריות על מסירת  .15
 למסירת ו/או הפעלת כל הרכיבים של הפרוייקט. בניית תכניות וביצוע הכנות הנדרשות  .16
פיקוח על ביצוע המפעיל/ים השונים של תחנת המחזור ורכיביה במידה והעירייה תבקש פיקוח  .17

 היועץ. מ
שיתוף הציבור בהליך תכנון הקמה והפעלת תחנת המחזור, לרבות הקמת שולחנות עגולים, הסברה  .18

 הדרכה לתושבים/ שכונות/ תלמידים על מחזור ורכיביו השונים. 
 

 לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע:

ך יותר ככל ששלב זה יאר ממועד ההתקשרות. יםחודששלושה בתוך  -הכנת אפיונים ותכנון ראשוני .א
 משלושה חודשים, התמורה בגין חלק זה של העבודות לא תעלה על שלושה חודשים בלבד. 

 
השלמת תכנון מפורט ויציאה למכרז/ים לבחירת מפעיל/ים בהתאם לאישור העירייה והגורמים  .ב

אישור העירייה לשלב א' לעיל. ככל ששלב זה בתוך שישה חודשים ממועד  -הנדרשים לתכנון
 יתארך, התמורה בגין חלק זה של העבודות לא תעלה על שישה חודשים בלבד. 

 
)אופציונלי לעירייה לפי  או חלקים ממנו לפי הנחיות העירייה ליווי תקופת ההקמה של הפרוייקט .ג

 . שיקול דעתה הבלעדי(
 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  -פיקוח על עבודת מפעיל/י המתקן .ד
 



העירייה רשאית לבצע חלק מהשלבים נשוא פרוייקט זה ובהתאם להחלטתה הבלעדית והמלאה  .ה
 יום.  30, של בכפוף להודעה בכתב מראש ,בכל שלב

  



 

 'ב נספח

   עריכת ביטוחים  אישור

 לכבוד
 עיריית יבנה 
 , יבנה51מרחוב דואני 

 "(עירייה)להלן: "ה
 

אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  )להלן: "היועץ"(  הנדון:
ו/או מתן שירותים נלווים  להקמת אתר מחזור לרבות פיקוח על האתר יעוץ שירותי בגין 

 )להלן: "השירותים"(
 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן: 
        

 אנו ערכנו למתכנן פוליסות ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ, כמפורט להלן: .1
 
אחריות חוקית ביטוח א. 

כלפי הציבור )"ביטוח צד 
 פוליסה מספר שלישי"(

___________ 

ואחריותו בגין מי לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו 
אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו  מטעמו לכל

 בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.  לעירייהלרבות 

 למקרה ולתקופת ביטוח.₪   1,000,000סך  : אחריותגבולות 
 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  עירייהאת המורחב לשפות ביטוח ה .1 :תנאים מיוחדים
 מי מטעמו בביצוע השירותים.אחריותו בגין מחדל של היועץ ו

 .אומילביטוח לוסד הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המ .2

 שלישי.רכוש העירייה יחשב לרכוש צד  .3
  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 פוליסה מספר
___________ 

ו/או חוק האחריות  לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין
למוצרים פגומים בגין נזקי גוף שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו 

 בביצוע השירותים 
 למקרה ולתקופת ביטוח .₪  20,000,000  -לעובד ו₪  6,000,000 סך גבולות אחריות:

 
היה ותוטל עליה אחריות כמעביד  עירייהאת ה לולהביטוח מורחב לכ :תנאים מיוחדים

 לנזקי גוף שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.
  ביטוח אחריות מקצועיתג.  

 פוליסה מספר  __________
מי  בגין ואחריותו לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו

אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק כספי שיגרמו  מטעמו לכל
, בגין מעשה או מחדל טעות או עירייהלצד שלישי כלשהו לרבות ל

השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 השירותים, כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

 
 למקרה ולתקופת ביטוח .₪  __________________  סך  גבולות אחריות:

 )*( מצב להלן טבלת עזק לקביעת גבולות אחריות.
 

 הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: .1 תנאים מיוחדים:
אי יושר עובדים,  )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן  (א)

 מסמכים ומידע  
 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .2
העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת ורחב לשפות את הביטוח מ .3

י מטעמו בביצוע אחריותו בגין מחובה מקצועית של היועץ ו
 השירותים.

ר ממועד התחלת מתן שירותים תאריך רטרואקטיבי לא יאוח .4
 מקצועיים לעירייה.

 
 לכל מקרה ביטוח.₪   50,000לא תעלה על סך של  השתתפות עצמית:

 
  



 _____ ועד______________)כולל(._________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
  בהתאם להרחבות השיפוי לעיל. עירייההיועץ ו/או ה –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3

 של הנ"ל.ו/או חברות בת ועובדים ומנהלים עיריית יבנה " לעניין אישור זה: עירייה"ה
 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4
 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. .א
כלפי  עירייהאחריות הסעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את  .ב

 היועץ.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא  .ג

יום לפני מועד הביטול ו/או  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  עירייהלאחר שנמסור למתכנן ול
 השינוי המבוקש.

חריג רשלנות רבתי היקף הכיסוי בפוליסה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת "ביט",  .ד
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי מבוטל 

 . דין
 

דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  היועץ לבדו אחראי לתשלום .5
 הקבועות בהן.

 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר   .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  עירייהומבטחיה, ולגבי ה עירייהקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  ההוא "ביטוח ראשוני", המזכה אות
להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  עירייהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי ה  בביטוחיה

, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59
 .עירייה ומבטחיהה

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים  .7

ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם 
 מהיקף הפוליסות המקוריות. 

 
 
 

       _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                   תאריך 

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

 
 
 
 :של יועץ   טבלת עזר לקביעת גבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית)*( 

 
היקף הוצאה חזוי לבצוע עבודות נשוא 

 בפרויקטהייעוץ 
 גבול אחריות לתובע, למקרה ולתקופה  .א

 
 ₪   1,000,000 ₪        2,000,000עד   
  ₪         2,000,001 -מ 
 ₪        5,000,000עד   

2,000,000   ₪   

 ₪         5,000,001 -מ 
 ₪      10,000,000עד   

3,000,000   ₪ 

 ₪       10,000,001 -מ 
 ₪      20,000,000עד   

4,000,000  ₪ 

   ₪      20,000,001 -מ 
 ומעלה 

8,000,000  ₪ 

 
 

    

 



 
 

  



 
 

 סודיות לשמירת התחייבות

 לכבוד

 יבנה עיריית

 

 שלום רב,

 

 ________________________________ שם:

 ________________________________ ז:.ת

 

 

יועץ להקמת תחנת מחזור אשר תתן פתרונות קצה למגוון סוגי  להעסיק מתכוונת והעירייה   הואיל:

  ;יבנה האשפה בעיר

 

את  בהם שאתן להליכים, ישיבות, מסמכים  הנוגע להיחשף במהלך שירותי למידע עשוי ואני והואיל:

 .חשיפתם-ובאי סודיותם על בשמירה בותחשי יש כאמור,  ואשר השירותים

 

 :כדלקמן העירייה  כלפי מתחייב לפיכך,  הנני

 

שאתן במסגרת  ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייב הנני

 הנדרשים מתן השירותים לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיות העירייה  עם התקשרותי

לפרסם,  לא מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע ספק, ומבלי הסר למען .העירייה  ידי על כפי שייקבעו

 ביני ההתקשרות סיום לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להעביר,  להודיע, 

 .העירייה  לבין

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 :החתום על באתי ולראיה

________  ___________ 

)יחתם ע"י היועץ וכן נציגו מבצע העבודה מטעמו במקרה שהיועץ הינו חברה/  חתימה       תאריך  

 שותפות רשומה( 



 

 

 

 תאריך: _______________

 

 העסקת יועץ  –שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 

 שם היועץ: __________________________________

 

 השירות המוצע: ______________________________

 
 פרטים אישיים .1

 

 שם: _______________________, מס' ת.ז. _______________ שנת לידה _____

 

 ______________________________________ עיר/ישוב: __________כתובת: 

 

 מס' טלפון: ___________________

 
 תפקידים ועיסוקים .2

 
שנים אחורה  4נא פרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 )כשכיר/ה, עצמאי/ת, נושא/ת משרה בתאגיד, קבלן/ית, יועץ/ת(: 
פקידים בשכר והן לתפקידים בהתנדבות )יש לציין במפורש סוגי תפקידים נא להתייחס הן לת

 בהתנדבות(:
 

תפקיד ותחומי  תחום פעילות שם המעסיק
 אחריות

תקופת 
 העסקה

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 תפקידים ציבוריים .3

 



נוכחיים פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים 
 שנים אחורה. 4ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 
תפקיד ותחומי  תחום פעילות שם המעסיק

 אחריות
תקופת 
 העסקה

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים .4

 
אחרים, נא לפרט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים 

שנים  4בין ציבוריים ובין שלא ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות של 
 אחורה.

 
שם התאגיד/רשות/גוף 

 ותחום עיסוקו
סוג כהונה )דח"צ,  תאריך כהונה

דירקטור מטעם בעל 
 לפרט( -מניות

פעילות 
מיוחדת 

 בדירקטוריון 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 לפעילות הרשות המקומיתקשר  .5

 
האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, 

לפעילות של הרשות המקומית או לגופים קשורים אליה )ובכלל זה גישה או קשר לתאגידים 
 סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית(. נא להתייחס לזיקה ולקשרים נוכחיים ולתקופה

 שנים אחורה, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 4של 
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים  –"בעל עניין בגוף" 
 או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.

 
 כן/לא

 
 אם כן לפרט: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
____________________________________ 

 
 פירוט קשר של קרובי משפחה לרשות המקומית .6

 



 האם ברשות המקומית מועסק קרוב משפחה או מכהן נבחר ציבור קרוב משפחה? כן/לא
 

נא לפרט: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, -קרוב משפחה" "

 דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.
 

בתפקיד ציבורי ו/או בדירקטוריון ו/או בגופים שיש להם  נא לפרט, ככל שקרוב משפחה מכהן
 (.2-5זיקה לרשות המקומית ו/או מצויים בשליטתה )כמפורט בשאלות 

 
 כן/לא 

 
 אם כן פרט: 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 ניםעניינים שלך או של קרוב משפחה העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניי .7
 

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים 
 להעמיד אותך בחשש לניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור לספק לעירייה ? 

 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, -קרוב משפחה" "

 , חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.דודה, חותן, חותנת, חם
 

 כן/לא
 

אם כן פרט: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

העמידך תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים ל .8
 במצב של חשש לניגוד עניינים 

 
האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוב משפחה או של חברים 
ו/או שותפים עסקיים, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה 

 עומד לספק לעירייה ? 
 

 כן/לא 
 

 אם כן פרט: 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 נכסים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .9
 

האם ידוע לך על נכסים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים 
שאתה עומד לספק לעירייה ? )כולל נכסים של קרוב משפחה, חברים, שותף עסקי, גופים 

 שאתה או קרוב משפחה בעל עניין בהם( 
 
 גיסה, דוד,  בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס,-קרוב משפחה" "

 דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.
 
 



לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים  –"בעל עניין בגוף" 
 או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.

 
 

 כן/לא 
 

 אם כן פרט:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 יש לצרף קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון .10

 

 הצהרת היועץ

כל המידע והפרטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או לקרוב משפחה ו/או מקורב ו/או לשותף עסקי, הם 
 מלאים, נכונים ואמתיים למיטב ידיעתי. 

לא ידוע לי על עניין אחר העלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים אותם 
 אני אמור לספק לעירייה . 

ה שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך אני מתחייב, כי בכל מקר
הדברים הרגיל, אדווח לגורמי הרשות המקומית )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור את המידע הרלבנטי 

 בכתב ואפעל לפי ההנחיות. 

 

 תאריך: _______________________

 

 חתימה: ______________________

 

 
 
 

              _________________ 
 היועץ               

 
 
 
 

  


